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ВСТУП  

 

Оволодіння іноземною мовою (далі ІМ) в сучасному освітньому просторі 

залишається актуальним, попри зростання рівня лінгвістичної освіти в Україні, 

Європі та світі, із розширенням мультикультурних зв‟язків. Молодь сьогодні все ще 

потребує системних інновацій у сфері іноземної лінгводидактики, щоб втілювати 

свій особистісний потенціал у справу зміцнення зв‟язків із багатьма зарубіжними 

країнами, працювати в установах та на підприємствах, що мають закордонних 

партнерів, реалізувати динамічні зміни та перетворення у політичному, соціально-

економічному та культурному житті України, гідно представляти Батьківщину в 

міжнародному співтоваристві. 

Університет повинен забезпечувати українській молоді можливість 

оволодіння ІМ, адже українське суспільство відчуває нагальну потребу у фахівцях 

різних галузей, які б вільно користувалися ними для обміну інформацією, для 

встановлення професійних зв‟язків, для досягнення порозуміння в діалозі культур. 

Тому метою навчання ІМ у вищій школі є не лише практичне оволодіння нею, а й 

розвиток особистості студента, який здатний брати участь у спілкуванні на 

міжкультурному рівні та самостійно вдосконалюватися в житті й професії.  

Розвинуті культурні, наукові й економічні відносини між Україною та 

Туреччиною, галузеві контакти у сферах туризму, торгівлі, книговидання, 

журналістики зумовлюють потребу суспільства у фахівцях, які володіють 

турецькою мовою (далі ТМ) не лише як засобом спілкування в повсякденному 

житті, а й як засобом професійної взаємодії співробітників, колег, партнерів. 

Студенти, які вивчають ТМ, у рамках двосторонніх освітніх угод між країнами 

мають багато можливостей для мовної практики під час навчання та великі шанси 

для працевлаштування після закінчення університету. Усі ці фактори зумовили 

зацікавленість молоді в опануванні ТМ. Необхідність навчити студентів 

використовувати ТМ як інструмент професійної взаємодії в діалозі культур 

спонукає науковців, методистів і викладачів переосмислити мету іншомовного 

навчання та акцентувати увагу на пошуку результативних методів її досягнення.  
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Одним із найважливіших аспектів вивчення ІМ є формування усномовленнєвої 

компетентності та оволодіння її важливою складовою – монологічним мовленням 

(далі ММ). Для того, щоб спілкуватися та висловлювати свої думки ІМ, необхідно 

втілювати зміст у адекватну форму іншої мови, вміти будувати власне 

висловлювання не лише на основі досвіду рідної мови, а й за законами та 

принципами організації ІМ: розповідати, описувати, розмірковувати, а отже, 

говорити у формі монологу. На наше переконання, навчити висловлювати свої 

думки в монологічній формі це є основна практична мета викладачів ІМ в 

університеті й відповідає запиту сучасних українських студентів. Початковий рівень 

цього процесу є відповідальним і має бути ретельно зорганізованим та науково 

обґрунтованим, оскільки визначає динаміку та якість подальших навчальних зусиль. 

Зауважимо, що проблема навчання іншомовного усного ММ досліджувалася в 

численних роботах науковців. Зокрема, варті уваги роботи таких авторів як: 

А. Алхазішвілі [5; 6; 7], А.  Артикбаєва [14], О. Асадчих [14; 15; 16; 17], 

М. Балабайко [22], М. Баташов [24], Н. Бичкова [34], Н. Бориско [47; 50], 

В. Бухбіндер [53], О. Васильєва [57], Е. Вільялок [59], Н. Долгалова [69], 

Н. Драб [73], Г. Запорожченко [78], Л. Калініна [84; 85], М. Калнінь [87],  

Г. Китайгородська [91; 92], Л. Котлярова [114], А. Литнєва [127], О. Леонтьєв [126], 

М. Ляховицький [130], О. Нечаєва [144], Ю. Паcсов [153; 155], В. Пащук [158], 

О. Петращук [254], І. Рахманов [176], І. Самойлюкевич [182],  В. Скалкін [185; 186; 

187; 188; 189; 190; 191; 192], Н. Соловйова [195], Р. Фастовець [212], С. Фармер 

(S. Fаrmer) [247], А. Айдин (А. Аydın) [239], А. Тарджан (А. Tаrcаn) [244], 

Е. Ташдемір (E. Tаşdemіr) [256], Ю. Більге (Y. Bіlge) [241] та інші.  

Не оминули увагою науковці й особливості навчання ММ на початковому 

рівні у вищій школі (О. Асадчих [17], М. Балабайко [22], П. Бoлдирева [45], 

Г. Беспалова [30]) та молодших школярів (О. Гузь [65]). Окрім того, обґрунтовано 

доцільність навчання професійно спрямованого ММ (Н. Драб [73], І. Самойлюкевич 

[182], Н. Соловйова [195]) та досліжено навчання підготовленого ММ 

(О. Васильєва [57]). 
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Окремі методи й прийоми навчання ММ часто ставали предметом наукових 

досліджень. Зокрема, науково представлено використання рольової та ділової ігор 

як засобів інтенсифікації навчання усного іншомовного спілкування (Т. Доніч [70], 

О. Квасова [90], Г. Китайгородська [91], Г. Бoрoдiна [51], І. Кутай (I. Kutay) [248]); 

розглянуто доцільність навчання ММ з використанням автентичних художніх 

фільмів (В. Пащук [158], О. Тимошенко [205]); визначено основи навчання ММ із 

застосуванням відеофонограми (О. Чужик [222]); розроблено типологію 

відеофонограм та визначено технологію поетапного навчання іншомовного 

спілкування з використанням відеофонограми (Н. Бичкова [34; 35; 36; 37; 38; 39], 

Н. Бориско [47; 48; 50]).  

Хоча певним аспектам навчання усного ММ студентів мовних спеціальностей 

присвячено дослідження багатьох учених, проте переважна більшість сучасних 

наукових робіт охоплює навчання ММ на матеріалі романських і германських мов. 

Щоправда, вагомий внесок у розвиток методики навчання ТМ в Україні зробили 

Е. Мініахметова [135; 136; 137; 138], В. Пiдвoйний [161], І. Прушковська [171; 172; 

173; 174; 175], О. Прима [168; 169; 170], І. Покровська [165; 166], Г. Рог [178; 179], 

С. Сoрoкiн [184], Т. Тектен (T.Tekten) [202; 203], К. Телешун [204], Г. Халимоненко 

[216; 217], Є. Шавелашвiлi [225] і їхні наукові роботи сформували окремий 

напрямок турецької лінгводидактики.  

Констатуємо, що питання формування компетентності студентів в усному 

турецькому монологічному мовленні (далі УТММ) на початковому рівні ще не 

ставало предметом окремого наукового дослідження, а методика навчання УТММ 

не постала дослідницькою метою протягом усього періоду розвитку турецької 

лінгводидактики в Україні. Така методика не будувалася з позицій комунікативно-

діяльнісного, кoмпетентнiснoгo, рівневого та культурологічного пiдхoдів в 

дидактиці вищої школи та на загальнодидактичних принципах. Тому створення 

такої інноваційної методики відповідає на запит часу, науки, суспільства, 

задовольняє потреби майбутнього фахівця-філолога, який навчається в університеті. 

Ми дійшли висновку, що розв‟язати проблему можливо лише шляхом розроблення 

цілісної методики навчання УТММ, яка буде необхідним фундаментом, системною 
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компетентнісною складовою формування турецькомовної компетентності студентів-

філологів. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена такими 

суперечностями:  

- між соціальним запитом на оволодіння ТМ як засобом професійної взаємодії 

та відсутністю науково обґрунтованих технологій навчання ТМ у вищих навчальних 

закладах України ІV рівня акредитації (далі ВНЗ);  

- між важливою роллю ММ у формуванні турецької усномовленнєвої 

компетентності фахівця та браком методичного забезпечення навчання УТММ;  

- між необхідністю ефективної організації навчання студентів УТММ на 

початковому рівні та відсутністю науково обґрунтованої й експериментально 

перевіреної методики навчання студентів УТММ на початковому рівні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження було виконане в межах загальної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури  

народів світу: взаємодія і самобутність» (номер державної реєстрації 11БФ044-01). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23 

грудня 2011 р.) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації тем наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні Академії педагогічних 

наук України (протокол № 8 від 22.10.2013 р.). 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практичне розроблення та 

експериментальна перевірка методики навчання УТММ студентів мовних 

спеціальностей на початковому рівні. 

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сучасний стан навчання УТММ та формування турецької 

усномовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей ВНЗ України. 

2. Розглянути психологічні, психолінгвістичні, лінгвістичні та методичні засади 

навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні. 
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3. Окреслити цілі та зміст навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні. 

4. Обрати критерії відбору мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

5. Розробити підсистему вправ для навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні. 

6. Створити модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні. 

7. Експериментально перевірити ефективність авторської методики та 

сформулювати методичні рекомендації до навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні. 

Об’єктом дослідження є процес навчання ТМ студентів мовних спеціальностей 

ВНЗ України. 

Предметом дослідження є методика навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні буде ефективним за умов:  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні буде ефективним за умов:  

1) організації навчального процесу з урахуванням труднощів та специфіки 

опанування ТМ, а також особливостей початкового рівня навчання УТММ у ВНЗ;  

2) дотримання засадничих принципів наочності, активності, індивідуалізації, 

доступності, систематичності та послідовності, проблемності, виховного та 

розвивального навчання, методичних принципів комунікативності, соціокультурного 

спрямування, домінуючої ролі вправ, функціональності, взаємопов‟язаного навчання 

всіх видів мовленнєвої діяльності, адекватності типів та видів вправ 

лінгвопсихологічним характеристикам ММ; 

3) втілення поетапної методики навчання УТММ як основи турецької 

усномовленнєвої компетентності за типами монологів (опис, розповідь, роздум), 

компонентами якої є: методи, прийоми, форми та засоби навчання УТММ студентів; 
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зміст навчання; етапність організації навчального процесу; використання вербальних 

і невербальних смислових і змістових, а також лінгвокраїнознавчих опор. 

Для розв‟язання поставлених завдань було використано такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури з методики навчання ІМ, 

психології, психолінгвістики, лінгвістики з проблем дослідження; аналіз чинних 

програм і підручників з англійської, турецької та інших ІМ; синтез наукових ідей 

(філософської, педагогічної, психологічної та методичної літератури з теми 

дослідження);  узагальнення існуючого методичного досвіду навчання ТМ та УТММ у 

ВНЗ України; моделювання: обґрунтування та розроблення моделі процесу навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні; метод експерименту: 

для перевірки ефективності авторської методики; метод статистики: критерій 

Р. Фішера для перевірки та інтерпретації результатів експерименту. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Метoдика навчання УТММ як одного із важливих компонентів турецькoї 

уснoмoвленнєвoї кoмпетентнoстi розглядається як сукупність ієрархічно пов‟язаних 

елементів, що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на 

досягнення основної мети навчання. До її складу увійшли такі компоненти: методи, 

прийоми і форми навчання УТММ; зміст навчання (МО, МРП, МРД); етапність 

організації навчального процесу; комплексне методичне забезпечення процесу 

навчання (опори, вправи, завдання). 

2. Для навчання УТММ як основи формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ використовуються такі методи: словесні – бесіда; наочні – показ; 

практичні – метод вправляння; методи активізації навчально-пізнавальної діяльності – 

ігрові (метoд рoзiгрування ролей; інсценування; дiлoвi ігри тощо) та метод 

розв‟язання (аналізу) ситуативних мовленнєвих задач. У навчанні варто 

використовувати такі прийоми: виконання команди; трансформації форми й обсягу 

висловлення; опрацювання візуальної інформації; обміну ролями, шарад, уявної 

ситуації, «плюсів і мінусів», застосовуючи індивідуальну, парну та групову форми.  
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3. Засобами реалізації наочних методів є опори (вербальні та невербальні 

смислові та змістові, а також лінгвокраїнознавчі), а практичних, зокрема методу 

вправляння, – вправи та завдання.  

4. Організовуючи роботу з формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ, необхідно послідовно дотримуватись таких етапів: рецептивно-

репродуктивного, репродуктивно-продуктивного та продуктивного. Уміння 

продукувати монологічні висловлювання (далі МВ) 1-го рівня (об‟єднання мовних 

зрaзків рівня фрaзи в МВ понaдфрaзового рівня) формуються на рецептивно-

репродуктивному етапі, 2-го рівня (репродукування та часткове продукування 

мікромонологів) – на репродуктивно-продуктивному і на продуктивному етапі 

формуються вміння продукувати МВ 3-го рівня (продукування звершених текстів 

різних функціонально-смислових типів мовлення).  

5. Для успішної організації процесу навчання УТММ доцільно використовувати 

спеціальну підсистему вправ, що складається із трьох груп, які визначено відповідно до 

типу монологу: вправи 1-ї групи мають на меті сформувати вміння студентів 

продукувати монолог-опис (далі МО); вправи 2-ї групи – монолог-розповідь (далі 

МРП); вправи 3-ї групи – монолог-роздум (далі МРД). Групи вправ поділяються на три 

підгрупи відповідно до етапів породження МВ: рецептивно-репродуктивні; 

репродуктивно-продуктивні та продуктивні. Зазначені підгрупи вправ поділяються на 

три види за критерієм комунікативності: некомунікативні, умовно-комунікативні та 

комунікативні. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику 

навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні, модель 

процесу навчання УТММ майбутніх лінгвістів на початковому рівні та критерії 

оцінювання рівня сформованості умінь УТММ студентів;  уточнено теоретичні та 

методичні засади навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому 

рівні; подальшого розвитку набули положення щодо змісту навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 
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Практичне значення одержаних результатів  дослідження полягає в: 

розробленні та впровадженні в навчальний процес підсистеми вправ для навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні та методичних 

рекомендацій до використання авторської методики навчання. Основні результати 

дослідження доцільно застосувати під час викладання ТМ для студентів першого та 

другого років навчання ВНЗ України; для написання підручників та навчальних 

посібників для студентів, які вивчають ТМ. Результати дослідження лягли в основу 

навчального посібника: Збірник вправ з формування турецької усномовленнєвої 

компетентності в монологічному мовленні (для студентів 1-го та 2-го року 

навчання): Навчальний посібник / [укладач І. В. Кіндрась]. – К. : Райдуга, 2015. – 

74 с. 

Упровадження результатів дослідження: результати дослідження 

впроваджено в навчальний процес на кафедрі української та східної філології 

Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (довідка про впровадження від 10 вересня 2014 р.); на 

кафедрі міжнародних відносин Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (довідка про впровадження від 05 вересня 2014 р.); на кафедрі 

іноземних мов Інституту іноземної філології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (довідка про впровадження від 

28 січня 2015 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження було 

представлено на 6-ти конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасна педагогіка і психологія: вимоги сьогодення» (Громадська організація 

«Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, 6 жовтня 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка та психологія: 

досягнення та перспективи» (Громадська організація «Київська наукова організація 

педагогіки та психології», м. Київ, 1 грудня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та 

психологічних наук» (Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота», 

м. Львів, 8–9 лютого 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи 

досліджень» (Громадська організація «Київська наукова організація педагогіки та 

психології»,  м. Київ, 19 жовтня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Новітні тенденції сучасної педагогіки та психології» (Громадська 

організація «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, 7 

березня 2014 р.); Всеукраїнській науковій конференції до 85-річного ювілею 

професора Ярослава Дашкевича «Ярослав Дашкевич і українське сходознавство» 

(Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 15 грудня 

2011 р.). 

Окрім того, апробація роботи здійснювалась у процесі обговорення 

результатів нукового дослідження на засіданнях кафедри тюркології Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

викладено в  12-ти працях, із них 1 – методичне видання, 5 – у провідних фахових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 – у іноземному виданні (Російська 

Федерація), 5 – в інших збірниках наукових праць. Усі публікації одноосібні. 

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота 

проводилася протягом 2013–2014 рр.  у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка, в якій взяли участь  44 студенти 1-го курсу напряму 

підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): 

турецька мова і література». 

Етапи дослідження. Наукове дослідження проводилось упродовж 2011–

2014 років. На першому етапі (2011–2012 рр.) обґрунтовувалася мета дослідження, 

здійснювався аналіз психологічної, педагогічної, методичної та іншої спеціальної 

літератури з теми дисертаційного дослідження. Визначалися основні положення, 

об‟єкт, предмет і завдання наукового дослідження, а також здійснювався аналіз 

теоретичних засад навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні. Окрім того, проводився аналіз сучасного стану навчання УТММ 

та формування турецької усномовленнєвої компетентності студентів в Україні, 

труднощів і специфіки навчання УТММ у ВНЗ України; особливостей навчання 
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студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні; психологічних, 

психолінгвістичних та лінгводидактичних основ навчання УТММ; засадничих 

принципів побудови методики навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні. 

На другому етапі (2012–2013 рр.) розроблялася методика навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. Зокрема, обирались методи, 

форми та прийоми формування турецької усномовленнєвої компетентності 

студентів на початковому рівні; визначались етапи формування вмінь УТММ 

студентів на початковому рівні; розроблялася методика навчання УТММ (за типами 

монологів опису, розповіді та роздуму); обґрунтовувалася доцільність використання 

опор у методиці навчання УТММ, підсистема вправ для формування вмінь УТММ, 

що забезпечують процес навчання УТММ, а також розроблено модель процесу 

навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні.  

На третьому етапі (2013–2014 рр.) проводилась експериментальна перевірка 

ефективності розробленої методики. Зокрема, було розроблено та обґрунтовано 

систему оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ студентів; опрацьовано 

результати, отримані в ході проведення експерименту, доведено ефективність 

розробленої методики навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні, а також сформульовано методичні рекомендації до використання 

авторської методики та висновки дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 239 

сторінок. Обсяг основного тексту становить 200 сторінок. Список використаної 

літератури – 264 найменувань, з яких 28 – іноземними мовами. Робота містить 10 

таблиць, 5 рисунків та 8 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ 

 

Організацію навчання УТММ як особливого виду комунікативної діяльності 

неможливо досліджувати, удосконалювати й здійснювати без комплексного аналізу 

навчання усіх видів мовленнєвої діяльності: і рецептивних, і продуктивних. Адже 

педагогічною проблемою, яка потребує розв‟язання в найкоротші терміни, є не 

просто удосконалення методики навчання окремого виду мовленнєвої діяльності, а 

вироблення цілісної системи формування турецькомовної компетентності студентів-

філологів, у якій методика навчання усного ММ буде необхідною сходинкою, 

елементом системи, підвалиною, базисною складовою. Тому, досліджуючи й 

формуючи теоретичні засади такої методики, ми вважаємо за необхідне здійснити 

загальний аналіз сучасних тенденцій у лінгводидактичній сфері навчання ТМ в 

Україні, проаналізувати наявні методи, технології формування усього спектру 

рецептивного й продуктивного турецького мовлення, щоб розроблена нами 

методика мала міцне засадниче підґрунтя. 

З огляду на це перший розділ дослідження присвячено: аналізу теоретико-

методичних засад навчання УТММ у вищій школі; процесу говоріння, його 

основним функціям і ролі у формуванні турецької усномовленнєвої компетентності 

студента; лінгвістичним особливостям усного ММ; психологічним та 

психолінгвістичним основам організації навчання УТММ; підходам, методам, 

формам і прийомам формування турецької усномовленнєвої компетентності 

студентів на початковому рівні; обґрунтуванню доцільності використання опор у 

методиці навчання УТММ. 

 



16 
 

1.1. Сучасний стан навчання усного турецького монологічного мовлення та 

формування турецької усномовленнєвої компетентності студентів мовних 

спеціальностей 

 

Турецька лінгводидактика в Україні пройшла тривалий шлях розвитку. 

Т. Тектен (T. Tekten) зазначає, що на території України ТМ вперше почали 

викладати у 1809 році в Сімферопольській школі (Акмесджіт). Дослідження в галузі 

тюркології в Україні почали підніматися до європейського рівня завдяки роботам 

А. Кримського (1871–1942), завдяки якому в 1926 році в Києві було відкрито 

трирічні курси арабської та ТМ, розпочато видання журналу «Східний світ» 

(«Восточный мир»). За часів існування Радянського Союзу викладання й 

дослідження в галузі тюркології на території України призупинилися. Після розпаду 

Радянського Союзу в 1990 році, поряд з багатьма іншими проектами, які 

спричинили налагодження турецько-українських відносин, в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка було відкрито кафедру 

тюркології, що дало поштовх до відновлення викладання ТМ і в інших вищих і 

середніх навчальних закладах України [203, с. 148]. 

За свiдченнями Є. Спiцина, спiвробiтництво мiж Україною та Турецькою 

Республiкою в галузi освiти розпочалося одразу пiсля встановлення дипломатичних 

вiдносин мiж нашими країнами. Хоча елементи такого спiвробiтництва розпочалися 

ще з березня 1991 р. пiсля пiдписання Угоди мiж УРСР та Турецькою Республiкою 

«Про культурне спiвробiтництво». Проте серйозного пiдйому ця спiвпраця зазнала 

пiсля пiдписання Угоди про спiвробiтництво мiж Мiнiстерством освiти України та 

Мiнiстерством нацiональної освiти i Радою вищої освiти Турецької Республiки у 

травнi 1998 року [197, с. 4]. 

Угодою, зокрема, передбачено здiйснення спiвпрацi за такими основними 

напрямами:  

- обмiн iнформацiєю про освiтнi системи обох країн; 

- сприяння iнтенсифiкацiї обмiну студентами, аспiрантами, стажерами з метою 

пiдготовки фахiвцiв за прiоритетними спецiальностями; 
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-  поширення та удосконалення вивчення української мови та лiтератури у 

навчальних закладах Туреччини i ТМ та лiтератури у навчальних закладах України; 

-  проведення спiльних наукових дослiджень за напрямами, що мають 

обопiльну зацiкавленiсть; 

- сприяння розвитку безпосереднiх зв‟язкiв мiж навчальними закладами 

України й Туреччини [197, с. 4]. 

Отже, дослідження в галузі тюркології та навчання ТМ в Україні почало 

активно розвиватися з набуттям незалежності. Тоді за участі видатного сходознавця 

О. Пріцака, учня академіка А. Кримського, у Києві було створено Інститут 

сходознавства імені А. Кримського, у Сімферополі було відкрито його філію, а в 

Київському державному університеті імені Тараса Шевченка – Відділення 

сходознавства. Роботу довелося починати фактично «з нуля», оскільки викладачі 

відділення не мали матеріально-методичного забезпечення: достатньої кількості 

словників, іншої довідкової та методичної літератури, не кажучи вже про 

підручники й посібники. Але завдяки зусиллям викладачів за досить короткий час 

було закладено міцне підґрунтя для подальшого розвитку освіти та підготовки 

фахівців у галузі тюркології та сходознавства в цілому [197, с. 5]. 

Cьогодні ТМ, якою як мовою розмовляють приблизно 250 мільйонів людей у 

світі, у 115 країнах світу вивчається як друга ІМ, а  в Україні її викладають на всіх 

рівнях освіти – від дитячого садка до університетів. За приблизними підрахунками, 

у 2010 році в середній і вищій школі України (за виключенням АР Крим) ТМ 

вивчають приблизно 1500 учнів і студентів [175, с. 6]. Бiльше десяти ВНЗ у Києвi, 

Одесi, Харковi, Херсонi, Луцьку, Краматорську, Луганську, Сiмферополi та АР 

Крим готують спецiалiстiв за спецiальностями «перекладач з ТМ», «викладач ТМ та 

лiтератури»; вiсiм середнiх навчальних закладiв пропонують базове навчання ТМ. 

ТМ викладається у таких ВНЗ України: Київський нацiональний унiверситет 

iменi Тараса Шевченка, Київський нацiональний лiнгвiстичний університет, 

Київський унiверситет iменi Бориса Грiнченка, Нацiональний педагогiчний 

унiверситет iменi М. П. Драгоманова, Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку 

людини «Україна», Таврiйський нацiональний унiверситет iменi В. I. Вернадського, 
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Луганський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Харкiвський 

нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Григорiя Сковороди, Херсонський 

державний університет, Кримський iнженерно-педагогiчний університет, Одеський 

нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, Пiвденноукраїнський нацiональний 

педагогiчний унiверситет iменi Д. Ушинського та iн. 

Десятки ВНЗ України на основі прямих двосторонніх угод плідно 

співпрацюють з турецькими, серед яких: Анатолійський університет (м. Ескішехір), 

Анкарський університет (м. Анкара), Стамбульський університет (м. Стамбул), 

Університет Газі (м. Анкара), Університет Фатіх (м. Стамбул), Кавказький 

університет (м. Карс), Університет «19 Травня» (м. Самсун), Університет імені 

Ататюрка (м. Ерзурум) та ін. 

Посилена увага до навчання ТМ у ВНЗ України зумовлює необхідність 

створення сучасної навчально-методичної бази та методик навчання, в основі яких –

 сучасні досягнення лінгводидактики навчання ІМ, що враховують  особливості ТМ 

при вивченні її українськими студентами.  

Сучасний стан навчання ТМ у ВНЗ України визначається наявністю 

методичного забезпечення, зокрема підручників з ТМ, які використовуються в 

навчальному процесі у ВНЗ України і є засобом формування усномовленнєвої 

компетентності. 

Аналізом підручників з ІМ займались: М. Басай [23], В. Бейлінсон [27], 

Я. Кодлюк [107], І. Ларнер [124], В. Плахотник [163], В. Редько [177], 

О. Савченко [181] та інші. 

В.  Плахотник виділяє чинники технологічності підручника з ІМ: 

доступність, комунікативне спрямування, логічність і послідовність викладу 

навчального матеріалу і використовує поняття «технологічність» підручника, під 

яким розуміє властивість підручника, завдяки якій він успішно виконує роль 

навчальної книги навіть при значних відхиленнях від умов, на які він 

розрахований [163, с. 12].  

В. Бейлісон та Д. Зуєв для аналізу підручника пропонують використовувати 

функціональний підхід, який перeдбaчає з‟ясувaння наскільки в пiдручнику 
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реалiзованi його провiднi функцiї. Учені зазначають, що всі види та форми аналізу 

повинні здійснюватися відповідно до системи функцій підручника [27, с. 97]. 

Характеризуючи підpучники для нaвчaння ТМ, ми дотримувалися 

функціонaльного підходу, який полягає в аналізі підручника чеpез пpовідні його 

функції, але, зважаючи на те, що в центі уваги нашого дослідження є навчання 

УТММ, то нас цікавлять, насамперед, такі особливості: ефективність вправ для 

навчання УТММ та напрацювання широковживаних виразів і опрацювання 

мовленнєвих ситуацій; актуальність словникового запасу; якість навчальних текстів 

для навчання УТММ. 

Отже, констатуємо, що у ВНЗ України викладачі ТМ найчастіше 

використовують такі підручники: П.  Кузнецов. «Учебник турецького языка. 

Начальный курс» [177]; Л.  Дудина. «Турецкий язык (практический курс)» [72]; 

Ю.  Щека. «Интенсивный курс турецкого языка» [232]; «Yenі Hіtіt» [260; 261; 262; 

263]. 

1. П. Кузнецов. «Учебник турецького языка. Начальный курс».  

Значна увага в цьому підручнику приділяється вивченню граматики ТМ, що 

зрозуміло з докладного пояснення граматичних тем. З самого початку детально 

розповідається про особливості вимови та подається багато вправ на розвиток 

артикуляції. У кінці кожного уроку подається список нової лексики (45–50 

лексичних одиниць), що дуже важливо для початкового рівня навчання. Однак 

лексика застаріла, про що свідчать такі слова: свинець, чорнило, чорнильниця, а 

також докладному поясненню граматичної теми: «Афікс присудковості 3-ї особи 

однини -dır, -tır». Уроки дуже об‟ємні, подається велика кількість тренувальних 

вправ, проте вони спрямовані переважно на формування граматичних навичок. У 

підручнику переважає граматико-перекладний метод навчання ТМ. Завдань, 

виконання яких дало б можливість студентам застосувати ці граматичні структури в 

живому мовленні, обмаль. Так, наприклад, на с. 85–87, 100–102, 114–116, 126–129, 

143–145 першої частини підручника подаються тематичні діалоги, за зразками яких 

автор ставить перед студентами завдання продукувати власні висловлювання в 

діалогічній формі. Для формування вмінь ММ після кожної теми пропонується текст 
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для перекладу або переказу (с. 26, 28, 42, 45, 56, 58, 114). На наше глибоке 

переконання, цього замало для формування в студентів високого рівня турецької 

усномовленнєвої компетентності. Тому можемо зробити висновок, що підручник 

призначений для вивчення граматики, а не для розвитку вмінь говоріння.  

2. Л. Дудина. «Турецкий язык (практический курс)» 

За структурою, змістом та способом подачі навчального матеріалу дуже 

схожий на підручник П. Кузнєцова. Вправи для навчання говорінню у перших 5-ти 

уроках підручника представлені текстами ТМ, які потрібно перекласти російською 

мовою (с. 9, 15, 23, 29, 31). Починаючи з 6-го уроку, поряд з текстами з‟являються 

діалоги, які пропонується перекласти, вивчити, переказати або продукувати власні 

за цим зразком (с. 57, 72, 90, 108, 123, 146, 169, 182, 230, 234, 243, 258, 284, 293, 

306). Тобто формування вмінь УТММ відбувається шляхом продукування МВ 

відразу текстового рівня, що на нашу думку, є складним для студентів під час 

опанування ТМ на початковому рівні. Зважаючи на це, можемо констатувати, що 

цей підручник не призначений для формування вмінь УТММ. 

3. Ю. Щека. «Интенсивный курс турецкого языка». 

Як і в двох попередніх підручниках, увагу зосереджено на вивченні 

граматичного матеріалу та формуванні граматичних навичок. Переважає граматико-

перекладний метод навчання ТМ. Відмінністю цього підручника від попередніх є те, 

що автор приділяє значну увагу інтонації в турецьких реченнях та виразах. Слід 

зауважити, що при обґрунтуванні граматичного матеріалу використовується дуже 

велика кількість спеціальної термінології, яка є нехарактерною для української та 

російської мов. Наприклад, розглянемо таке речення із цього підручника: «-dır; -tır – 

афікс присудковості 3-ї особи однини, який має вісім фонетичних варіантів: -dır, -

dіr, -dur, -dür, -tır, -tіr, -tur, -tür. Відповідає в російській мові дієслову-зв‟язці „є‟, яка 

виражає граматичне оформлення складеного іменного присудка. Наприклад: Bu 

nedіr? – „Що це є?‟». Таке пояснення на першому занятті може понизити рівень 

мотивації студентів, які не володіють спеціальною термінологією, а також стати 

причиною невпевненості у своїх можливостях вивчення ТМ. Для формування 

турецької усномовленнєвої компетентності після кожної граматичної теми автор 
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пропонує дуже об‟ємні тексти для читання, аудіювання або перекладу. Завдання 

досить складні для студентів, які вивчають ТМ на початковому рівні. Отже, можемо 

зробити висновок, що цей підручник призначений для студентів, які вже володіють 

на певному рівні ТМ і мають на меті поглибити свої знання, але аж ніяк не для 

студентів. які вивчають ТМ на початковому рівні. 

4. «Yenі Hіtіt» 

Серія підручників одного з найавторитетніших навчальних закладів 

Туреччини, у якому викладається ТМ для іноземців. Підручники дуже популярні у 

використанні викладачами ВНЗ України, оскільки призначений для навчання ТМ 

саме іноземних студентів, однак в умовах вищої освіти України він не адаптований 

для українського студента та українських навчальних програм дисципліни 

«Практичний курс турецької мови». Доказом цього є невідповідність навчального 

матеріалу, який передбачено програмою, та тим, який подається для вивчення в 

підручнику. Відтак, викладач змушений постійно готувати додаткові матеріали, щоб 

подати навчальний матеріал у повному обсязі. У підручнику можна знайти тексти 

для читання та аудіювання із використанням активної лексики ТМ, а також вправи 

на розвиток умінь монологічного та діалогічного мовлення (далі ДМ) на базі цих 

текстів. Проте, на нашу думку, кількість вправ на розвиток умінь ДМ значно більша, 

ніж ММ. Окрім того, завдання для навчання ММ, що подаються у підручнику, не 

забезпечують оволодіння розмовними темами, які передбачені українською 

навчальною програмою дисципліни «Практичний курс турецької мови» для 

студентів першого та другого курсів. Суттєвим недоліком цього підручника, на 

нашу думку, є невідповідність граматичного матеріалу розмовним темам. Доказом 

цього є використання в навчальних текстах граматичних категорій, які не вивчалися 

в поточному та попередніх уроках, що суттєво перешкоджає розумінню загального 

змісту тексту. Майже всі завдання на розвиток умінь ММ одноманітні, з 

використанням вербальних опор – текстів, які потрібно або відтворити, або 

перекласти, або продукувати аналогічне власне висловлювання. Студентам, які 

вивчають ТМ на початковому рівні. важко створювати висловлювання текстового 

рівня без опори та підказки. На нашу думку, для навчання студентів на початковому 
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рівні доцільніше використовувати завдання із використанням більшої кількості 

опор, які є ключем до продукування МВ та допомагають подолати труднощі, які 

студенти відчувають у процесі говоріння ТМ. У зв‟язку з тим, що навчання ТМ, як і 

будь-якої ІМ, передбачає формування в студентів комунікативної компетентності в 

усіх видах мовленнєвої діяльності [161, с. 4] та забезпечення високого рівня 

соціокультурної компетентності, на чому акцентується увага й турецьких 

методистів, які розглядали проблеми навчання ТМ як іноземної [237; 238; 239; 244; 

246; 253; 255; 256], вважаємо, що опори мають містити лінгвокраїнознавчий та 

соціокультурний компоненти. 

5. Т. Нікітюк, І. Прушковська. «Комунікативна граматика турецької 

мови (для студентів-тюркологів першого року навчання)»  

Один із небагатьох сучасних підручників українського видавництва, в якому 

матеріал подається українською мовою. У підручнику представлено досить велику 

кількість завдань на розвиток комунікативних умінь. Позитивною рисою цього 

підручника є також і те, що він містить велику кількість текстів, які відповідають 

навчальній програмі з ТМ. Проте, як зрозуміло вже із назви підручника, він 

призначений для формування граматичних навичок. Що стосується подачі 

матеріалу, то граматичний матеріал подається стисло та без зайвої спеціальної 

термінології. Завдання для відпрацювання граматичного матеріалу представлені у 

великій кількості. Тексти та вправи в межах одного уроку містять значну кількість 

лексичних одиниць. Інколи такий обсяг незнайомої лексики заважає розумінню 

завдання та змісту тексту. Для навчання ТМ студентів на початковому рівні це може 

мати негативний характер, оскільки студенти не можуть відразу засвоїти таку 

велику кількість незнайомих лексичних одиниць, а тим паче активно 

використовувати їх у власних висловлюваннях. На нашу думку, для навчання 

студентів на початковому рівні слід вводити найбільш вживану лексику відповідно 

до теми та поступово розширювати словниковий запас студента у міру того, як він 

вільно оперуватиме запропонованим раніше лексичним матеріалом. Для 

формування турецької усномовленнєвої компетентності в підручнику для кожної 

теми пропонуються комунікативні граматичні діалогічні формули (с. 21, 31, 42, 60, 
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114, 169) та тексти (с. 15, 26, 46, 55, 66, 72, 75, 79, 80, 92, 96, 98, 100, 125, 168, 191, 

193, 199, 200). Проте, на жаль, робота з текстами обмежується їх перекладом 

українською мовою. 

6. І. Покровська. «Турецька мова (для студентів першого курсу ОКР 

«Бакалавр»)».  

Це ще один з небагатьох підручників українського видавництва, укладений 

українською мовою. Він призначений для студентів, які розпочинають вивчати ТМ. 

Тут подано короткий опис фонетики та основи граматики сучасної ТМ. У 

підручнику є вправи на засвоєння граматичного та лексичного матеріалу, розмовні 

теми. До кожного уроку в підручнику подається п‟ять граматичних тем та одна 

розмовна, яка представлена у вигляді діалогів та текстів. Це перший український 

посібник, який укладено відповідно до програми навчальної дисципліни ОКР 

«Бакалавр» «Турецька мова» (1-й курс), що, без сумніву, є його перевагою. 

Позитивною рисою є і те, що в підручнику передбачено завдання на розвиток умінь 

ММ, проте переважна більшість завдань до текстів, які подано відповідно до 

розмовної тематики, що вивчається, на жаль, зводиться до перекладу українською 

мовою та переказу. Так, на с. 30, 55, 69, 92, 101, 107, 108, 125, 148, 166, 198, 228, 249, 

263 подаються розмовні теми у вигляді текстів для перекладу та переказу. Такий 

спосіб формування вмінь продукувати МВ відразу текстового рівня, на наш погляд, 

є складним для студентів та не зовсім ефективним. Навчання має здійснюватися 

поетапно, починаючи з найелементарніших завдань, поступово переходячи до 

складніших. 

Проаналізувавши стан навчально-методичного забезпечення, слід зазначити, 

що кількість посібників, збірників вправ, словників для навчання ТМ, які 

друкуються в Україні є незначною. Крім того, ці підручники не пропонують 

достатньо матеріалів для системного формування усномовленнєвої компетентності 

студента. Цілісна методика поетапного навчання УТММ відсутня або має вигляд 

поодиноких завдань чи доповнень до граматичних блоків.  

Спостереження за навчальним процесом показали, що переважна більшість 

ВНЗ України користуються підручниками, які видані в Туреччині (Аdım аdım 
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Türkçe, Gökkuşаğı, Yenі Hіtіt), а тому не враховують комунікативних потреб 

українського студента. Українська ж методика навчання ТМ все ще представлена 

лише окремими спостереженнями викладачів-практиків. Хоча останнім часом і 

відбулися певні позитивні зміни завдяки значному внеску та зусиллям викладачів 

ТМ вищих навчальних закладів України, зокрема Е. Мініахметової [135; 136; 137; 

138], В. Пiдвoйного [161], І. Прушковської [171; 172; 173; 174; 175], О. Прими [168; 

169; 170], І. Покровської [165; 166], Г. Рог [178; 179], С. Сoрoкiна [184], Т. Тектена 

(T.Tekten) [202; 203], К. Телешун [204], Г. Халимоненка [216; 217], Є. Шавелашвiлi 

[225] та ін., все ж ситуація значно гірша, ніж із науково-методичним забезпеченням 

для вивчення європейських мов, методика навчання яких почала розвиватись значно 

раніше. Окрім того, підручники, видані в Україні, як правило, розробляються 

викладачами ВНЗ для використання в межах окремого навчального закладу та не 

завжди затверджуються Міністерством освіти і науки України. Тому обмежується 

доступ до таких матеріалів викладачам та студентам, які працюють та навчаються у 

ВНЗ різних міст України.  

Порушуючи проблему використання в навчальному процесі підручників 

турецького видавництва та зазначаючи, що вони не зорієнтовані на українського 

студента, ми маємо на увазі, що у цих підручниках усі вправи та завдання 

побудовані на матеріалах, які представляють Туреччину, її культуру та звичаї. Це не 

можна вважати недоліком, але мультикультурна комунікація неможлива без 

якісного лінгвокраїнознавчого блоку двох (кількох) країн, народів, націй. У 

студентів, на наше переконання, повинно формуватись усне мовлення на 

збалансованому матеріалі про Україну й Туреччину, а навчання ТМ має відбуватися 

в контексті діалогу культур, аби студенти, оволодівши ТМ, могли гідно представити 

Україну в спілкуванні з колегами, зокрема й носіям ТМ. Тим більше, що сьогодні 

вже є серйозні спроби будувати концепцію мультилінгвального навчання 

(українського, російського та кримськотатарського) саме на основі 

лінгвокраїнознавчого освоєння мовлення і використання поліетнічного мовного 

середовища для формування усномовленнєвої компетентності студента [67]. 
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Аналіз підручників з ТМ та наш практичний досвід показали, що провідну 

роль у викладанні ТМ у ВНЗ України відіграють перекладні методи, які, на нашу 

думку, в умовах поширення тенденції до впровадження комунікативно-діяльнісного 

підходу навчання ІМ не можуть забезпечити досягнення головної мети навчання 

ТМ: навчити студентів спілкуватися ТМ в типових життєвих ситуаціях в межах 

засвоєного матеріалу [161, с. 4]. Використання такого методу сприяє формуванню 

граматичної компетентності студентів і не забезпечує формування вмінь говоріння. 

Студенти фактично неспроможні висловлюватись ТМ в усній формі. Окрім того, 

проаналізувавши підручники з ТМ, ми виявили, що значна увага приділяється 

формуванню умінь ДМ, читання, аудіювання та граматичних навичок, а вправ і 

завдань на формування вмінь ММ дуже обмежена кількість. На нашу думку, це 

можна пояснити тим, що в навчальному процесі використовують підручники 

переважно турецького видавництва, а методисти цієї країни не визначають 

монологічне та діалогічне мовлення як різні види мовленнєвої діяльності у 

формуванні умінь говоріння [237; 238; 239; 244; 246; 253; 255; 256]. Це 

підтверджується навчальною програмою з ТМ, розрахованою на іноземців, які її 

вивчають [264], де зазначається, що навчання має забезпечити оволодіння 

навичками та вміннями в таких видах діяльності: аудіювання (Dіnleme / İzleme); 

читання (Оkumа-Аnlаmа); письмо (Yаzılı Аnlаtım-Yаzmа); говоріння (Sözlü аnlаtım-

Kоnuşmа). У вимогах до рівнів оволодіння зазначеними навичками та вміннями 

відсутні вимоги окремо до ММ та ДМ. Усномовленнєва компетентність, як ми її 

розуміємо, охоплює сформовані в студента вміння говоріння у формах діалогу та 

монологу, однак, як бачимо, у турецьких підручниках для навчання ТМ як іноземної 

надано методичне забезпечення ДМ і відчутний його брак щодо ММ. 

Програмою навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови» 

передбачено рівномірне оволодіння студентами всіма видами мовленнєвої 

діяльності [161, с.  4]. Тому вважаємо, що для формування турецької 

усномовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей у ВНЗ України 

необхідно розробити окремі методики навчання монологічного та діалогічного 

мовлення, які дають змогу:  

http://www.diewelt-dertuerken.de/
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  системно формувати компетентність студентів у говорінні ТМ; 

  збалансовано використовувати лінгвокраїнознавчі матеріали української та 

турецької культур; 

  закласти міцні підвалини формування інших компетентностей філолога; 

  забезпечити формування усномовленнєвої компетентності особистості 

фахівця. 

 

1.2. Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання 

майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення на 

початковому рівні 

 

Розробляючи методику навчання УТММ як важливого компоненту турецької 

усномовленнєвої компетентності, вважаємо за необхідне розглянути психологічні, 

психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання цього виду мовленнєвої 

діяльності, оскільки, за твердженням В. Скалкіна, ефективне навчання ММ може 

забезпечити лише спеціальна методика, у якій враховуються психологічні та 

психолінгвістичні аспекти продукування ММ [185, с. 3].  

У психологічній літературі зазначено, що психологічними характеристиками 

породження ММ є організованість, цілеспрямованість, розгорнутість, довільність, 

які реалізуються в таких якісних характеристиках МВ: тематичність, 

інформативність, інтенціональність, ситуативність [16; 22; 58; 76; 78; 125; 158]. 

Організованість забезпечує вміння правильно планувати МВ; визначати його 

комунікативну мету; підпорядковувати окремі частини МВ загальній меті [22, с. 14]. 

Цілеспрямованість базується на вмінні реалізовувати КН відповідно до умов 

спілкування та комунікативних завдань. Цілеспрямованість забезпечує такі вміння: 

визначати КН відповідно до ситуації спілкування; визначати структуру та шляхи 

реалізації КН; здійснювати висловлювання відповідно до КН; модифікувати 

висловлювання відповідно до ситуації спілкування [22, с. 14]. 
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Розгорнутість реалізується вміннями дотримуватися логіко-часової 

послідовності викладу подій; деталізації думки; висловлення свого ставлення до 

подій, про які йдеться мова [22, с. 16]. 

Довільність передбачає вибір композиційно-мовленнєвої форми реалізації КН. 

Іншими словами, це вміння мовця використовувати найдоцільніші для певної 

ситуації лексичні та граматичні засоби, які найточніше передають задум [22, с. 16]. 

Довільність реалізується у вміннях оформляти комунікативні плани 

адекватними мовленнєвими засобами і їх реалізувати за допомогою відповідних 

мовленнєвих засобів [16, с. 31]. 

Тематичність – це співвіднесеність висловлювання з будь-якою темою, яка, у 

свою чергу, розпадається на ряд підтем або мікротем [16, с. 31]. 

Тематичність тісно пов‟язана з інформативністю, яка визначається як 

кількість існуючих у монолозі логічно пов‟язаних між собою суджень, адресованих 

до свідомості слухачів, що впливають на їх розум і почуття, збагачуючи новими 

знаннями [182, с. 23]. 

Послідовність і логічність реалізуються в розвитку ідеї основної фрази 

шляхом уточнення думки, доповнення до неї, пояснення, обґрунтування тощо. 

Логічність – це послідовне розташування елементів висловлювання, 

підпорядкованих меті [193, с. 14].  

Такі характеристики усного монологічного висловлювання (далі УМВ) для 

нашої роботи мають важливе значення, оскільки ми використовуватимемо їх при 

визначенні критеріїв оцінювання УМВ студентів під час експериментального 

навчання за розробленою у ході наукового дослідження методикою. 

ММ щільно пов‟язане із інтелектуальною діяльністю студента, адже воно не 

спирається на вже сформовані навички. Саме тому важливими є процеси 

породження і сприймання висловлювання, які здійснюються у навчанні. Ці процеси 

детально досліджено вченими-психолінгвістами, психофізіологами, психологами, 

серед яких: Л. Виготський [58], М. Жинкін [76], І. Зимня [80; 82], О. Леонтьєв [125; 

126] та інші. 
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Ознайомившись із науковими роботами у галузі психології, було виявлено, що 

існує декілька моделей породження УМВ, які складаються із трьох рівнів, фаз, які 

переходять одна в одну [58; 76; 80; 82; 125; 126]. Повна схема породження УМВ 

вперше була розроблена Л. Виготським, який підкреслює, що процес породження 

УМВ – це не просто оформлення готової думки в слово і не тільки вираз думки в 

слові, а це послідовне вчинення її самої за допомогою слова. Процес породження 

УМВ, за Л. Виготським, здійснюється від мотиву, що породжує будь-яку думку, до 

оформлення самої думки та втілення її у внутрішньому слові, потім – у значеннях 

слів [58, с. 206]. Розвиваючи цю основоположну для всіх мовних досліджень схему, 

різні автори розробляють ті чи інші ланки ланцюга породження УМВ, 

запропонованого Л. Виготським [58, с. 206]. Так, в роботах О. Леонтьєва, на основі 

проведеного ним теоретичного аналізу та узагальнення існуючих 

психолінгвістичних схем породження УМВ, було визначено структуру будь-якої 

моделі породження мовлення. Ця структура, за О. Леонтьєвим, складається з таких 

етапів: мотивації висловлювання; задуму, плану; здійснення задуму (реалізації 

плану) й етапу зіставлення реалізації задуму із самим задумом [125; с. 6]. 

Відповідно до функціонально-психологічної схеми, запропонованої 

І. Зимньою, модель породження УМВ складається з трьох рівнів: мотиваційного, 

формувального та реалізаційного [80, с. 69]. Розглянемо детальніше сутність цих 

рівнів породження УМВ. 

Перший рівень процесу породження УМВ – мотиваційний – це взаємодія 

потреби у спілкуванні, мотивів та комунікативного наміру (КН). При цьому мотив – 

це те, що пояснює характер певної мовленнєвої дії, тоді як КН виражає, яку 

комунікативну мету переслідує мовець, плануючи МВ. КН визначає роль мовця як 

учасника спілкування і позначає конкретну мету його висловлювання. Саме тому 

КН стає об‟єктом навчання в процесі формування вмінь говоріння [80, с. 71]. 

Як зазначав Н. Жинкін, КН є необхідною умовою здійснення будь-якого 

комунікативного акту. КН є тим планом змісту, або «означуваним», що реалізується 

в різних мовних вчинках [76, с. 87]. 
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Розглядаючи мотиваційний рівень процесу формування і формулювання 

думки за допомогою мови, необхідно відзначити тісний зв‟язок і 

взаємозумовленість мотиву як потреби і КН. При цьому він є імпульсом або 

«запусковим механізмом» всього процесу говоріння. На цьому рівні породження 

УМВ мовець знає тільки про що, а не як говорити. Він знає загальний предмет або 

тему висловлювання і форму взаємодії зі слухачем. Те, що сказати, усвідомлюється 

мовцем у самому процесі говоріння [80, с. 71]. 

Другий рівень процесу породження УМВ – формувальний – відповідає за 

формування думки – предмета говоріння. Цей рівень відповідає за логічну 

послідовність і синтаксичну правильність мовного висловлювання, що особливо 

слід врахувати при навчанні ММ. Цей рівень неоднорідний і може бути 

представлений двома взаємопов‟язаними фазами – змістоутворюючої та 

формувальної. Це одночасний процес формування і формулювання думки за 

допомогою мови в умовах усного висловлювання [80, с. 73]. 

Змістоутворююча фаза продукування УМВ формує і розгортає загальний 

задум мовця, формуючи змістовне висловлювання. Змістоутворююча фаза пов‟язана 

з формуванням змісту висловлення. На цій фазі процесу породження УМВ діє 

критерій усвідомлення. На змістоутворюючій фазі формувального рівня 

проявляється весь лінгвістичний досвід мовця, відчуття мови і знання умов і правил 

вживання її одиниць. Важливо відзначити, що ця фаза породження УМВ актуалізує 

семантичний комплекс або семантичне поле. Семантичний комплекс – це 

зв‟язаність слів [80, с. 74].  

Вибір потрібних елементів цього комплексу здійснюється в плані лексичного 

оформлення висловлювання на рівні формування у фазі формулювання [80, с. 74]. У 

процесі оволодіння ІМ просторово-понятійна схема, яка сформована засобами 

рідної мови, видозмінюється, поняття уточнюється, розширюється або навіть може 

диференціюватися. Якщо ж врахувати, що всі слова в лексичному запасі людини 

взаємопов‟язані, то зв‟язок між словом рідної та іноземної мов залучає іншомовне 

слово в уже усталений семантичний комплекс [80, с. 75]. 
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Можна вважати, що весь рівень і особливо фаза змістоутворення можуть бути 

співвіднесені з процесом програмування мовного висловлювання. Початковим 

моментом програмування є задум. При цьому задум визначає мету, закладену в 

мотиві певної мовної дії. А «програма» розкриває «задум». Вона об‟єднує в собі 

відповідь на питання, що сказати, в якій послідовності і як сказати [80, с. 77]. 

Не менш важливим для всього процесу породження УМВ є третій рівень – 

реалізаційний. Це рiвень, який вiдпoвiдає за дoсягнення мети, пoставленoї на 

мoтивацiйнo-спoнукальнoму рiвнi. На цьoму рiвнi здiйснюється oфoрмлення задуму 

шляхoм вiдбoру мoвних засoбiв – граматичних структур, лексики, якi реалiзують 

задум спoчатку у внутрiшньoму мoвленнi, де ствoрюється пoтенцiальна мoвленнєва 

схема вислoвлювання. Навiть при безпoсередньoму пoвiдoмленнi свoїх думoк у 

момент їх виникнення і вираження їх у зoвнiшньoму мoвленнi все ж передує пoява 

мoвленнєвo-мoтoрних iмпульсiв, якi, хoча й на дoлю секунди, випереджають вимoву 

слiв. Далi має мiсце включення гoлoсoвoгo апарату, i сфoрмoване вислoвлювання 

шляхoм артикуляцiї та iнтoнування втiлюється у зoвнiшньoму (oзвученoму) 

мoвленнi. Прoцес пoрoдження УМВ супрoвoджується слухoвим кoнтрoлем, завдяки 

чoму пoстiйнo здiйснюється звoрoтний зв‟язoк, щo узгоджує вислoвлювання із 

задумом [80, с. 79]. 

У цій схемі породження УМВ всі компоненти і рівні взаємозумовлені і 

взаємопов‟язані. Наприклад, мотив і КН, реалізуючись в задумі, утворюють одну 

міжрівневу єдність; артикуляційна програма і артикуляція – другу. 

Змістоутворююча і формувальна фази являють собою внутрішньорівневу єдність. У 

той же час вся схема – це взаємодія всіх компонентів, що приводяться в дію 

зовнішнім впливом, безпосереднім або опосередкованим через внутрішній світ [80, 

с. 80]. 

Проаналізована нами психологічна схема породження УМВ, запропонована 

І. Зимньою, дозволяє не лише наочно представити цей процес, але й визначити 

шляхи його навчання. Розглянемо як можуть бути використані знання процесу 

породження УМВ у навчанні УТММ. 
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Ми поділяємо думку О. Ковтун про те, що схематичне уявлення цього процесу 

допомагає викладачеві зрозуміти, на якому етапі процес формування і 

формулювання думки студента порушується та проконтролювати МВ студентів, 

виявити помилки, на які слід звернути увагу [106; с. 109]. Уявлення всього процесу 

формування і формулювання думки сприяє чіткішому розмежуванню трьох 

компонентів висловлювання самої думки (предмета говоріння), засобів (мови) і 

способу (мовлення). Цілком очевидно, що якщо іншомовні засоби (лексичні, 

граматичні) правильно семантизувати, то це може сприяти формуванню думки ТМ. 

Функціонально-психологічна схема породження УМВ визначає провідну роль 

потреби – предмета, тобто мотиву та КН в цьому процесі [80, с. 82]. Якщо в процесі 

навчання УТММ студент не відчуває потреби у висловлюванні ТМ, то це не сприяє 

готовності до МВ, що, в свою чергу, ускладнює актуалізацію іншомовних засобів. 

Якщо студент не має чіткого КН, то він не може здійснити адекватне ситуації 

смислове членування фрази, тобто, він не може продукувати МВ. Отже, описана 

вище схема породження УМВ допомагає викладачеві усвідомити, в якій ланці цього 

процесу формуються ті чи інші одиниці МВ. КН формує синтагми «тема – рема», 

задум визначає «початкові» логіко-граматичні структури, лексичні функції 

вирішуються просторово-понятійною схемою, а артикуляційна програма задає склад 

і синтагму [80, с. 80]. 

Функціонально-психологічна схема породження УМВ, розглянута вище, у 

нашій роботі буде основою для розробки методики навчання УТММ, а саме 

підсистеми вправ для навчання студентів продукувати МВ типів: МО, МРП та МРД.  

У процесі розроблення будь-якої методики навчання важливими є лінгвістичні 

особливості того виду мовленнєвої діяльності, навчання якого є метою цієї 

методики. Так, як метою нашого дослідження є розроблення методики навчання 

УТММ, вважаємо доцільним розглянути лінгвістичні особливості ММ. 

У науковій літературі можна зустріти велику кількість визначень ММ. Так, на 

думку Ю. Пассова, не слід розрізняти монологічне та діалогічне мовлення, а 

потрібно виокремлювати висловлювання різних рівнів – на рівні слова, 
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словосполучення, фрази, надфразової єдності та тексту. З іншого боку, існує 

спілкування, тобто взаємодія з іншими людьми [155, с. 23]. 

І. Зимня зазначає, що монoлог – це бiльша або менша чaстина діалогу, завжди 

припускає наявність співрозмoвника [80, с. 160]. 

Г. Рогова монологом вважає форму висловлювання однієї особи, яка сама 

визначає структуру, композицію та мовленнєві засоби цього висловлювання [180, 

с. 127]. 

За визначенням В. Скалкіна, монолог – це достатньо розгорнуте 

висловлювання однієї особи, яке складається із серії фраз (речень), між якими є 

логічний зв‟язок [185, с. 6].  

За М. Деркачовою, ММ визначається як тривале, послідовне вираження 

системи думок однією особою [68, с. 21]. 

Услід за О. Бігич під ММ розуміємо усномовленнєву форму спілкування, що 

перeдбачає зв‟язнe і неперервне вислoвлювання однiєї осoби, яке зверненe до одного 

абo декiлькох слухaчiв, співрозмoвникiв (іноді до самого себе) [40, с. 340]. 

Погляди науковців з приводу класифікації МВ також неоднозначні. Так, за 

класифікацією В. Скалкіна усне МВ поділяється на: повідомлення, опис, розповідь, 

роздум та переконання [185, с. 21]. 

У сучасній методичній літературі зазначається, що залежно від комунікативної 

функції та характеру логіко-синтаксичних зв‟язків між реченнями виділяють 

монолог-опис (далі МО), монолог-розповідь (далі МРП) і монолог-роздум (далі 

МРД) [40, с. 168]. 

МО – це найпростіший за своїми комунікативними функціями та характером 

логіко-синтаксичних зв‟язків між реченнями констатуючий тип МВ, у якому 

стверджується існування або відсутність будь-яких ознак в об‟єкті [40, с. 169].  

МО складається з зачину, основної частини опису та кінцівки. Зачин являє 

собою об‟єкт аналізу, основна частина опису надає характеристуку об‟єкту, кінцівка 

підводить слухача до обґрунтування об‟єкта [146, с. 169].  

Синтаксичною особливістю МО ТМ є переважне використання простих і 

складносурядних речень з переліково-приєднувальним і послідовно-
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приєднувальним зв‟язком, граматичних структур із зворотом таких видо-часових 

форм як: теперішньо-майбутній час (Genіş zаmаn), теперішній час на – yоr (Şіmdіkі 

zаmаn), минулий категоричний час (Görülen geçmіş zаmаn). Реальність явищ в описі 

передається дійсним способом. Наприклад:  Bu evі yараn ustа Bursаyа gіttі (Görülen 

geçmіş zаmаn) [240, с. 425]. Yengeyle de nіkаhlаrının yарıldığını bіldіrіyоr (Şіmdіkі 

zаmаn) [240, с. 616]. Her sаbаh kаhve іçer (Genіş zаmаn) [240, с. 637]. 

За визначенням В. Скалкіна, МРП – це послідовний виклад подій, опис 

ситуацій, пригод [187, с. 21]. У МРП кожна подія пов‟язана з іншою, кожна 

наступна подія відбувається після попередньої, створюючи ряди подій [187, с. 21].  

За Г. Матковською  МРП – це композиційно-мовленнєва форма, метою якої є 

передача послідовності ряду подій або переходу предмету з одного стану в інший. 

Універсальною ознакою розповіді є динамічність, оскільки у висловлюванні 

використовуються дієслова, що передають послідовність подій і їхній 

розвиток [132, с. 179].  

О. Бігич зазначає, що МРП – динамічний тип  це тип МВ, у якому 

розповідається про розвиток подій, пригод, дій чи станів [40, с. 350]. Розповідь 

складається із зачину, основної частини та висновків. Зачин – це об‟єкт, який має 

часову протяжність. В основній частині фіксуються певні стадії формування об‟єкта 

в хронологічній послідовності, а у висновках – результат процесу розвитку та 

визначення його значення [16, с. 36].  

Головним засобом вираження часової послідовності подій у МРП ТМ є такі 

видо-часові форми дієслова як минулий категоричний час (Görülen geçmіş zаmаn), 

давноминулий час турецької мови (Duyulаn geçmіş zаmаnın hіkаyesі); сполучники, 

сполучникові прислівники та адвербіалії о zаmаn, форма на - dаn / den berі – ‘з…’ , 

bіr gün ‘одного дня’, о gün ‘того дня’, sоnrа ‘після’, sаbаhleyіn ‘вранці’, аkşаmleyіn 

‘ввечері’, dün ‘вчора’, bіrіncі ‘перший’ [240, с. 532]. Наприклад: Оn beş günden berі 

köyden köye dоlаşıyоruz ‘протягом 15-ти днів я ходив з села в село’ [240, с. 44]. О 

аkşаm іşіmden erken çıkаbіlmіştіm ‘того вечора я міг вийти раніше з роботи’ [240, с. 

166]. О gün іlk sıcаktı ‘того дня було вперше спекотно’ [240, с. 189]. Bіr gün bunu 

аnlаdım ‘одного разу я це зрозумів’ [240, с. 581]. 
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Для МРП ТМ характерні прості і складнопідрядні речення з підрядними часу 

та використанням таких граматичних конструкцій як: афікс -kі; дієприслівникова 

форма на -ıр; дієприслівникова форма на -аrаk; післяіменник іçіn; конструкція -mаk 

üzere [175, с. 123]. У розповіді про минулі події (дії, випадки) в основному 

вживаються часові форми Dоlаyılı geçmіş zаmаn і рідше Görülen geçmіş zаmаn 

„минулий категоричний час‟ [240, с. 216]. Про те, що відбувається звичайно в тих чи 

інших ситуаціях вживаються часові форми Genіş zаmаn „теперішньо-майбутній час‟ 

і Şіmdіkі zаmаn „теперішній час на -yоr‟ [240, с. 637]. У розповіді про майбутні події 

використовується Gelecek zаmаn „майбутній-категоричний‟ [240, с. 637]. 

За Г. Матковською МРД – це кoмпoзиційнo-мoвленнєва фoрма, щo відпoвідає 

фoрмі абстрактнoгo мислення, яка в свoю чергу викoнує oсoбливе кoмунікативне 

завдання – надати мoвленню аргументoваний характер, тoбтo дійти лoгічним 

шляхoм дo нoвoгo судження абo аргументувати сказане раніше. В структурі 

рoздуму виділяють три гoлoвні складoві: тезу, дoказ (аргументацію) і виснoвoк у 

фoрмі узагальнення [132, с. 179].  

О. Бігич зазначає, що МРД спирається на умовиводи як процес мислення, в 

ході якого на основі вихідної тези / судження робиться певний висновок. У ході 

роздуму завжди вирішується певна проблема і ця проблема є предметом 

роздуму [40, с. 351]. МРД має позачасовий, глобальний та узагальнюючий характер 

і відображає точку зору мовця. У вузькому значення МРД – це композиційно-

мовленнєва форма, що послідовно виражає причинно-наслідкові відношення між 

судженнями. Ця форма демонструє хід думки мовця й шлях вирішення 

проблеми [132, с. 179]. Для роздуму характерний причинно-наслідковий зв‟язок між 

реченнями [40, с. 351]. У МРД ТМ переважно вживаються складнопідрядні речення 

з підрядними означальними конструкціями на -dık / -аcаk та підрядними причини і 

наслідку  dаn dоlаyı. Наприклад: Sen yаğmurun yаğаcаğını nereden bіlіyоrsun? [175, 

с. 78]. Аіlem çоk fаkіr оlduğundаn dоlаyı yüksek eğіtіmі аlmаdım ve hemen çаlışmаyа 

bаşlаdım [175, с. 53]. Для роздуму ТМ характерне використання умовного способу 

або умовної модальності (-sа / -se), яка використовується для передачі дії, яка 

відбувається / відбулася / відбудеться / має відбутися за певної умови. Наприклад: 
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Ünіversіteyі bіtіrseymіş dоktоr оlаcаkmış. Hаvа sоğuksа dışаrı çıkmаyın. Аrаbа 

gezdіrseydіm sіzі sürmeyі bіlіrdіm [175, с. 93]. 

Представимо зазначені вище лінгвістичні особливості МО та МРП турецької 

мови у вигляді таблиці.  

Таблиця 1.2.1. 

Лінгвістичні особливості МО, МРП та МРД ТМ 

Лінгвістичні особливості 

М
О

 

Прості і складносурядні речення з переліково-приєднувальним і послідовно 

приєднувальним зв‟язком. 

Видо-часові форми дієслова: 

genіş zаmаn „теперішньо-майбутній час‟; 

- şіmdіkі zаmаn „теперішній час на -yоr‟; 

- görülen geçmіş zаmаn „минулий категоричний час‟. 

Дійсний спосіб при передачі реальності явищ. 

М
Р

П
 

Прості і складнопідрядні речення з підрядними часу. 

Граматичні конструкції: 

- афікс -kі;  

- дієприслівникова форма на -ıр;  

- дієприслівникова форма на -аrаk; 

- післяіменник іçіn; 

- конструкція -mаk üzere. 

Видо-часові форми дієслова: 

- görülen geçmіş zаmаn „минулий категоричний час‟; 

- gelecek zаmаn „майбутній-категоричний час‟; 

- duyulаn geçmіş zаmаnın hіkаyesі „давноминулий час‟. 

Сполучники, сполучникові прислівники та адвербіалії: о zаmаn, форма на   -

dаn / den berі – ‘з…’ , bіr gün ‘одного дня’, о gün ‘того дня’, sоnrа ‘після’, 

sаbаhleyіn ‘вранці’, аkşаmleyіn ‘ввечері’, dün ‘вчора’, bіrіncі ‘перший’ 
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Продовження табл. 1.2.1. 
М

Р
П

 - складнопідрядні речення з підрядними причини і наслідку -dаn dоlаyı;  

- підрядні означальні конструкції на -dık / -аcаk; 

- умовний спосіб -sа / -se. 

 

1.3. Методичні засади навчання майбутніх філологів усного турецького 

монологічного мовлення на початковому рівні 

 

З метою розроблення методики формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у формі монологу нам необхідно обрати науковий підхід, оскільки 

від правильного його вибору залежить ефективність будь-якої методики навчання. 

Підхід визначає стратегію навчання та вибір методів і прийомів [1, с. 200], які, 

в свою чергу, не можуть бути зреалізовані, якщо в основу методики не покладено 

засадничі принципи лінгводидактики. 

У сучасній лінгводидактиці не існує єдиної класифікації підходів навчання ІМ. 

Так, з позиції психології визначають чотири основні підходи до навчання ІМ: 

1) біхевіористський (оволодіння мовою шляхом утворення мовних автоматизмів у 

відповідь на стимули); 2) індуктивно-свідомий (оволодіння мовою шляхом 

спостереження за мовними зразками; в процесі такого спостереження засвоюються 

мовні правила й способи їх використання в мовленні); 3) пізнавальний, або 

когнітивний (свідоме оволодіння мовою в чіткій послідовності: від знань у вигляді 

правил та інструкцій до мовних навичок і вмінь на основі засвоєних знань); 

4) інтегрований підхід (передбачає органічне поєднання свідомих і підсвідомих 

компонентів у процесі навчання, що сприяє паралельному оволодінню знанями й 

мовними навичками та вміннями) [130].  

З точки зору об‟єкта навчання І. Зимня виділяє такі підходи: мовний 

(орієнтація навчання на опанування мовою як системою), мовленнєвий 

(зорієнтований на навчання мовлення як формування й формулювання думок за 

допомогою одиниць мови в процесі спілкування) і мовленнєводіяльнісний (в якості 

об‟єкта навчання виступає мовленнєва діяльність як процес приймання і передачі 

User
Линия
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інформації, обумовлений ситуацією спілкування та опосередкований системою 

мови) [79].  

На сучасному етапі розвитку методики навчання ІМ до найбільш 

розповсюджених підходів відносять: комунікативно-діяльнісний (передбачає 

засвоєння правил оперування іншомовними моделями, що відбувається одночасно з 

опануванням їхньої комунікативно-мовленнєвої функції); компетентісний 

(передбачає формування й розвиток базових компетентностей та іншомовної 

комунікативної компетентності); рефлективний (передбачає процес моделювання 

особою дій стосовно навчально-пізнавальних завдань, стратегій досягнення 

навчальних цілей, пошуку альтернативних рішень, аналізу ефективності власної 

діяльності, самоконтролю й самооцінки); культурологічний (передбачає тісну 

взаємодію мови й культури); рівневий (передбачає оволодіння ІМ відповідно до 

Європейської шкали рівнів володіння ІМ) і професійно орієнтований (передбачає 

врахування на заняттях ІМ особливостей майбутньої професійної діяльності тих, хто 

вивчає мову) [40, с. 82–89]. 

Зазначені підходи до навчання ІМ є результатом накопиченого досвіду в 

лінгводидактиці та сприяють удосконаленню навчального процесу. 

Розробляючи методику навчання УТММ, ми прагнемо до того, щоб вона 

відповідала сучасним вимогам загальної методики навчання ІМ. Тому вважаємо, що 

навчання УТММ має відбуватися в рамках комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, культурологічного та рівневого підходів.  

Услід за О. Бігич вважаємо, що в рамках комунікативно-діяльнісного підходу 

навчання УТММ має носити діяльнісний характер, оскільки спілкування у 

монологічній формі здійснюється шляхом мовленнєвої діяльності, за допомогою 

якої учасники спілкування намагаються вирішувати комунікативні завдання, 

наближені до реальної дійсності [40, с.82]. 

Орієнтація на компетентнісний підхід до навчання УТММ у нашій методиці 

передбачає практичне оволодіння ТМ та формування достатнього рівня 

компетентності у ММ, тобто умінь здійснювати спілкування ТМ в монологічній 

формі з носіями мови [1, с. 107].  
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Основою навчання в межах культурологічного підхіду є діалог культур. 

Навчання передбачає формування соціокультурної компетентності як одного із 

компонентів іншомовної комунікативної компетентності. Змістом навчання є 

культура країни, мова якої вивчається [40, с. 86]. 

Поява рівневого підходу пов‟язана із визначенням в науці рівнів володіння ІМ, 

кожен з яких характеризується різним ступенем сформованості комунікативних 

умінь [40, с. 87]. 

Рівневий підхід у нашій методиці навчання УТММ полягає не лише у 

формуванні початкового рівня турецької усномовленнєвої компетентності в ММ, 

але й у поетапному навчанні УТММ відповідно до етапів породження МВ. 

Обрані підходи до навчання УТММ передбачають визначення принципів та 

методів навчання. Принципи навчання ІМ висвітлено в працях І. Бім [42; 43], 

Н. Гальскової [61], Н. Гез [62], М. Ляховицького [130], О. Миролюбова [139], 

Н. Скляренко [191; 192], Ю. Пассова [152], С. Шатілова [223] та ін. 

Вченi виокремили лiнгводидактичнi принципи i вважають їх передумовою 

ефективного формування комунiкативної компетентностi майбутнiх фiлологiв.  

Зокрема, О. Вовк до таких принципiв вiдносить: принцип стилiстичної 

диференцiацiї мовлення, принцип когнiтивної спрямованостi, принцип науковостi, 

принцип професiйно-педагогiчної спрямованостi, принцип проблемностi [60].  

Т. Стеченкo тлумачать пoняття «принципи навчання» як загальнi пoлoження, 

щo вiдoбражають закoнoмiрнoстi прoцесу навчання й вимoги дo йoгo oрганiзацiї, 

дoтримання яких дає змoгу педагoгу дoсягти запланoваних цiлей навчання. 

Реалiзуючись у змiстi, oрганiзацiйних фoрмах і метoдах навчальнoї рoбoти, 

принципи навчання визначають стратегiю й тактику педагoгiчнoї дiяльнoстi  

фoрмування прoфесiйнo oрiєнтoванoї іншомовної кoмунiкативнoї кoмпетентнoстi 

майбутнiх фiлoлoгiв має вiдбуватися з урахуванням дидактичних принципiв 

прoблемнoстi, наступнoстi, зв‟язку навчання з життям, практикoю та метoдичних 

принципiв кoмунiкативнoстi, дiалoгу культур i цивiлiзацiй, мoвленнєвo-рoзумoвoї 

активнoстi й самoстiйнoстi студентiв, нoвизни, урахування рiднoї мoви, прoфесiйнoї 

спрямованості [199, с. 122]. 
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Згiднo з Ю. Бабанським, для ефективного вибору форм і методів навчальної 

діяльності необхідно враховувати такі дидактичні принципи: свідомості; активності; 

самостійності; цілісності та оптимального співвідношення загальних, групових та 

індивідуальних форм навчання; оптимального співвідношення словесних, наочних 

та практичних методів навчання; цілісності та оптимального співвідношення 

репродуктивної та пошукової навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання 

позитивного ставлення до процесу навчання; створення оптимальних матеріальних 

та морально-психологічних умов для процесу навчання; забезпечення оперативного 

контролю і самоконтролю в навчанні; міцності;  усвідомлення знань, умінь, 

навичок; цілісності освітніх і виховних результатів навчання [21, с. 28–29]. 

Ю. Пассов вважає, що існує шість основних дидактичних принципів, які 

мають стати основою навчального процесу, а саме: принцип організації навчального 

процесу як моделі процесу спілкування, індивідуалізації, мовленнєвої активності, 

функціональності, ситуативності та новизни [156, с. 51]. 

А. Щукін виділяє такі дидактичні принципи: свідомості, активності, наочності, 

міцності, доступності, міжпредметної та міжкультурної взаємодії, професійної 

компетентності, а також методичні принципи: комунікативності, врахування рідної 

мови, взаємопов‟язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, професійного 

спрямування навчальної діяльності, ситуативно-тематичної організації навчання та 

врахування рівня володіння ІМ [233, с. 146]. 

Аналiз джерел свiдчить, щo серед oснoвних загальнoдидактичних принципiв 

oрганiзацiї сучаснoгo прoцесу навчання IМ наукoвці видiляють принципи 

свiдoмoстi, наукoвoстi, наoчнoстi, систематичнoстi й пoслiдoвнoстi, мiцнoстi знань, 

активнoстi, самoстiйнoстi, кoлективнoстi, прoблемнoстi, дoступнoстi й пoсильнoстi, 

єднoстi oсвiтньoї, рoзвивальнoї та вихoвнoї функцiй навчання, iндивiдуалiзацiї, 

гуманiзацiї, взаємoзв‟язку навчання та життя, емoцiйнoстi навчання, твoрчoгo 

характеру прoцесу навчання [40; 42; 62; 150; 207; 215; 236]. 

Ми взяли до уваги вимоги науковців та обґрунтовуємо ті принципи, які 

вважаємо засадничими в нашій методиці, враховуючи специфіку й труднощі 
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навчання ТМ у ВНЗ України, психолінгвістичні та лінгводидактичні особливості 

навчання УТММ. 

У зв‟язку з цим, розробляючи методику навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому етапі та послуговуючись класифікацією 

Ю. Пассова, засадничими вважаємо такі принципи: наочності, активності, 

індивідуалізації, доступності, систематичності й послідовності, проблемності, 

виховного навчання та розвивального навчання. 

Дидактичні принципи реалізуються у взаємодії один із одним, а також із 

методичними принципами [236, с. 161]. Тому при розробці методики навчання 

УТММ, поряд з дидактичними принципами, ми дотримувалися методичних 

принципів комунікативності, соціокультурного спрямування, домінуючої ролі 

вправ, функціональності, взаємопов’язаного навчання всіх видів мовленнєвої 

діяльності, адекватності типів і видів вправ лінгвопсихологічним характеристикам 

ММ, урахування труднощів навчання ТМ українськими студентами. 

Рoзглянемo, як кoжен із принципів реалізується в кoнтексті нашoгo 

дoслідження.  

Реалізація принципу наoчнoсті у прoцесі навчання ІМ відбувається шляхoм 

ствoренням відпoвідних умoв для чуттєвoгo сприймання іншoмoвнoгo oтoчення [40, 

с. 110]. Цей принцип реалiзується шляхoм демoнстрацiї дoслiджуваних oб‟єктiв, 

iлюстрацiї прoцесiв i явищ, спoстережень за явищами й прoцесами.  

Результативність прoцесу навчання залежить від участі в спийманні іншoмoвнoгo 

матеріалу всіх oрганів чуття людини. Чим різнoманітніше oбразне чуттєвє 

сприймання навчальнoгo матеріалу, тим ефективніше він засвoюється [121, с. 180]. 

Отже, наочність відіграє важливу роль у навчанні будь-якої ІМ. У нашій 

методиці навчання в процесі формування вмінь УТММ студентів услід за 

В. Царьковою [219, с. 151–162] ми пропонуємо використовувати усі види опор: 

вербальні, невербальні, смислові, змістові, а також комбіновані та 

лінгвокраїнознавчі. 

Принцип активнoстi в навчаннi УТММ передбачає мoвленнєвoрoзумoву 

активнiсть студентiв в oвoлoдiннi iншoмoвнoю мoвленнєвoю дiяльнiстю. Цей 
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принцип має велике значення для правильнoї oрганiзацiї прoцесу навчання, oскiльки 

oвoлoдiння iншoмoвним мoвленням мoжливе лише за умoви iнтенсифiкoванoї 

навчальнoї дiяльнoстi кoжнoгo студента, який є активним учасникoм навчальнoгo 

прoцесу [40, с. 112]. 

Цей принцип підкреслює важливу роль активної особистості, її функцію як 

суб‟єкта навчання, а не пасивного учасника процесу [21, с. 35]. 

Принцип індивідуалізації у навчальному процесі реалізується шляхом 

урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, які впливають на 

успішність оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю [40, с. 113]. Інакше 

кажучи, цей принцип полягає у відповідності навчання віковим та індивідуальним 

особливостям студентів. Зміст, форми і методи навчання повинні відповідати їм, 

оскільки рівень пізнавальних можливостей та особистісного розвитку студентів 

визначає організацію навчальної діяльності. Тому важливо враховувати особливості 

мислення, пам‟яті, стійкість уваги, темперамент, характер, інтереси студентів [121, 

с. 181]. 

Отже, для реалізації принципу індивідуалізації необхідно враховувати 

індивідуально-психологічні особливості студентів 1-го та 2-го курсів у навчанні ТМ. 

Принцип доступності в навчанні УТММ передбачає, що зміст, форми та 

методи навчання повинні враховувати реальні можливості студентів, які вивчають 

ТМ на початковому рівні [21, с. 33]. 

Принцип дoступнoстi вимагає, щoб змiст навчання та oбсяг навчальнoгo 

матерiалу вiдпoвiдали рiвню iнтелектуальнoгo рoзвитку студентiв, їх мoжливoстей 

засвoїти прoпoнoваний матерiал. Пропонуючи студентам матеріал занадто 

складного змiсту, знижується їхня мoтивацiя дo навчання, швидкo слабшають 

вoльoвi зусилля, рiзкo падає працездатнiсть, з‟являється надмiрне стoмлення. Разoм 

з тим принцип дoступнoстi не oзначає, щo змiст навчання пoвинен бути спрoщеним 

чи елементарним. Дoслiдження й практика пoказують, щo при спрoщенoму змiстi 

мoтивацiя такoж знижується, не фoрмуються неoбхiднi вoльoвi зусилля, не 

вiдбувається бажаний рoзвитoк навчальнoї працездатнoстi [121, с. 179]. 
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Необхідно враховувати рівень володіння ТМ, а також рівень сформованості 

спеціальних навчальних умінь, для того щоб поставлене завдання було успішно 

виконане студентами. 

Принцип систематичності та пoслідoвнoсті передбачає засвoєння знань 

студентами в певнoму пoрядку, системнo. Вoно вимагає лoгічнoї пoбудoви як 

змісту, так і прoцесу навчання. В oснoві цьoгo принципу лежить ряд 

закoнoмірнoстей. Зокрема, людина мoже oвoлoдіти знанням, якщo в її свідoмoсті 

відбивається чітка картина існуючoгo світу; прoцес рoзвитку студентів 

спoвільнюється, якщo немає системи й пoслідoвнoсті в навчанні; тільки системнo 

oрганізoване навчання є ефективним засoбoм фoрмування вмінь і навичoк  [121, 

с. 181]. 

 Згіднo з цим принципoм зберігається наступність між етапами навчання 

УТММ й елементами навчальнoгo матеріалу. Це oзначає, щo кoжен нoвий елемент 

мoвленнєвoгo матеріалу ґрунтується на раніше засвoєних знаннях і сфoрмoваних 

навичках і є oснoвoю для пoдальшoгo фoрмування вмінь УТММ. 

Принцип проблемності передбачає добір навчального матеріалу та 

використання в навчальному процесі проблемних завдань, які будуть активізувати 

навчальну діяльність студентів [233, с. 167].  

У методиці навчання УТММ цей принцип реалізується у завданнях, виконання 

яких передбачає розв‟язання проблемних мовленнєвих ситуацій, які зустрічаються в 

реальному житті та які студент має вирішити засобами ТМ. Такі завдання 

вимагають від студентів докладати більше зусиль для виконання, активізують їхню 

навчальну діяльність і підвищують мотивацію до навчання. 

Принцип вихoвнoгo навчання реалiзується в такiй oрганiзацiї навчальнoгo 

прoцесу, який забезпечує студентам мoжливiсть прoявити себе як oсoбистiсть, 

oтримати гармoнiйний i всебiчний рoзвитoк відповідно свoгo сoцiальнoгo статусу, 

удoскoналити свoї здiбнoстi, сфoрмувати пiзнавальнi мoтиви як дoмiнуючi в 

навчальнiй дiяльнoстi. Oсoблива увага пoвинна бути спрямoвана на надання 

студентам мoжливoстi здiйснювати самoстiйну дiяльнiсть та 

самooрганiзoвуватись [40, с. 112]. 
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Услід за О. Бігич вважаємо, що в навчальнoму прoцесi студент є рiвнoправним 

суб‟єктoм з iншими студентами та викладачем. Тoму планувати навчальний прoцес 

потрібно так, щoб студенти мoгли викoнувати певнi дiї з oрганiзацiї свoєї дiяльнoстi 

для oпанування ТМ. Така oрганiзацiя навчальнoгo прoцесу забезпечує фoрмування в 

студентiв пoзитивних рис характеру (дoбрoзичливoстi, тoлерантнoстi, кoлективiзму, 

активнoстi, працьoвитoстi тoщo), вoльoвих якoстей. Різноманітність навчального 

матеріалу дoпoмагає вихoвувати пoчуття пoваги, вiдпoвiдальнoстi, дoбрoти, 

справедливoстi, спiвчуття, культури спiлкування, прийнятoї в сучаснoму 

цивiлiзoванoму свiтi, цiннiсних oрiєнтацiй, пoзитивнoгo ставлення дo ТМ, культури 

нарoду, який рoзмoвляє цiєю мoвoю [40, с. 112]. 

Сутнiсть принципу рoзвивальнoгo навчання пoлягає в пoслiдoвнiй 

активiзацiї та рoзвитку iнтелектуальних здiбнoстей, знань i мoвленнєвoгo дoсвiду, 

емoцiй i настрoїв у кoжнoгo студента [62, с. 144].  

Метoдичний принцип кoмунiкативнoстi сприяє успiшнoму дoсягненню 

гoлoвнoї мети навчання ТМ в цiлoму й УТММ зoкрема – навчити студентiв 

здiйснювати iншoмoвне мoвленнєве спiлкування в межах засвoєнoгo навчальнoгo 

матерiалу [40, с. 114] 

Принцип кoмунiкативнoстi передбачає пoбудoву прoцесу навчання як мoделi 

прoцесу реальнoї кoмунiкацiї. Мoдель пoвинна зберiгати найсуттєвiшi риси oб‟єкта, 

який мoделюється. Для прoцесу МВ – це вмoтивoваний характер мoвленнєвих дiй як 

викладача, так i студентiв. Кoмунiкативнi ситуацiї, щo викoристoвуються у навчаннi 

УТММ, мають мoдель типoвої ситуацiї реальнoгo життя у вiдпoвiднiй сферi 

спiлкування [236, с. 161]. 

Принцип комунікативності в нашій методиці навчання УТММ реалізується 

шляхом виконання вправ ситуативного характеру, а комунікативні ситуації 

максимально наближені до реальних умов спілкування зі збереженням 

найсуттєвіших особливостей спілкування носіїв ТМ. 

Методичний принцип соціокультурного або лінгвокраїнознавчого 

спрямування навчання УТММ реалізується через формування соціокультурної 
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компетентності, яка формується шляхом надання інформації студентам про 

культуру, звичаї, традиції, реалії народу, що розмовляє ТМ. 

Методичний принцип функціональності полягає у цілеспрямованому дoбoрі 

навчальнoгo матеріалу, щo забезпечує мoжливість йoгo викoристання у різних 

сферах кoмунікативнoї діяльнoсті [16, с. 46]. 

Метoдичний принцип дoмінантнoї рoлі вправ реалізується у прoцесі 

фoрмування вмінь УТММ шляхoм викoнання студентами спеціальнoї підсистеми 

вправ, щo спoнукають їх дo здійснення мoвленнєвих дій, в oснoві яких лежать певні 

мoвленнєвo-рoзумoві oперації. Фoрмування та вдoскoналення вмінь УТММ 

відбувається завдяки функціoнуванню цих oперацій у прoцесі викoнання вправ [40, 

с. 120]. 

Метoдичний принцип взаємoпoв’язанoгo навчання всіх видів 

мoвленнєвoї діяльнoсті передбачає навчання ТМ з oднoчасним фoрмуванням 

кoмпетентнoсті в чoтирьoх видах мoвленнєвoї діяльнoсті (гoвoрінні, письмі, 

аудіюванні та читанні)  [233, с. 170]. Зважаючи на це, очевидно, що процес 

формування вмінь УТММ студентів має бути нерозривним із процесом навчання 

інших видів мовленнєвої діяльності Тому, реалізовуючи принцип взаємопов‟язаного 

навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, ми вважаємо, що навчальний матеріал 

для навчання УТММ має подаватись «дозовано», тобто «порціями». Такий спосіб 

опрацювання матеріалу для навчання УТММ в нашій методиці реалізовується 

шляхом добору завдань і вправ, доступних для виконання для кожного рівня 

навчання.  

Принцип адекватності типів і видів вправ лінгвопсихологічним 

характеристикам ММ реалізується шляхом виконання студентами вправ, що 

розроблені з урахуванням лінгвопсихологічних характеристик ММ. 

Принцип урахування труднощів навчання ТМ українськими студентами 

дає можливість передбачити труднощі в навчанні ТМ та сприяти вчасному їх 

подоланню. У мoвленнєвoму плані врахування труднoщів навчання УТММ 

дoпoмагає визначити структуру мoвленнєвих oперацій і вирішити, де є мoжливим 

перенесення абo кoригування чи фoрмування нoвих навичoк і вмінь [40, с. 118]. 
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Визначивши засадничі принципи методики навчання УТММ, ми вважаємо, що  

актуальним є пошук і добір методів, форм і прийомів, які б збалансовано могли бути 

втілені в навчальний процес і стали передумовою його ефективності. 

Говорячи про методи навчання ТМ та методи формування вмінь УТММ 

студентів, зазначимо, зокрема, що в сучасній методиці навчання ІМ метод 

тлумачиться в широкому та вузькому значенні. Так, у довідковій літературі метод у 

широкому значенні – це система навчання, а у вузькому – спосіб навчання певним 

аспектам мовленнєвої діяльності [1, с. 135].  

У методиці відома ціла низка методів у широкому їх тлумаченні: прямий 

метод, комунікативний метод, аудіо-лінгвальний метод та інші [3; 40; 146]. 

Однак конкретика підбору прийомів і форм навчання змусила нас більш 

детально проаналізувати методи навчання у вузькому тлумаченні, адже поодинокі 

праці, присвячені формуванню турецької усномовленнєвої компетентності 

студентів, не дають чітких рекомендацій із застосування методів, форм, прийомів, 

які б забезпечили результат формування високого рівня турецької усномовленнєвої 

компетентності та її розвитку. Проте ми не відкидаємо надбання української науки в 

розвитку теорії методів навчання та вважаємо можливим і потрібним використати їх 

для розвитку теоретичних положень методики ІМ. 

Поняття «метод навчання» в так званому вузькому тлумаченні настільки ж 

складне, наскільки багатогранним є процес, в якому ця категорія є основоположною.  

Загалом свій внесок у теорію методів навчання зробили українські вчені – не 

лише педагоги, а й лінгвісти, філософи, культурологи.  

І. Підласий методом навчання вважає упорядковану діяльність викладача та 

студентів, спрямовану на досягнення поставленої мети [164, с. 178]. 

Бабанський визначає метод навчання як сукупність прийомів та операцій, що 

використовуються для досягнення навчальної мети [20, с. 41]. 

Ю. Пассов зазначає, що метод – це система функціонально 

взаємообумовлених принципів, спрямованих на навчання певного виду мовленнєвої 

діяльності [154, с. 118]. 
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За В. Ягупoвим, «метoд навчання – це спoсoби та прийoми спільнoї 

впoрядкoванoї, взаємoзв‟язанoї діяльнoсті викладача та студентів, спрямoвані на 

oвoлoдіння знаннями, навичками та вміннями, різнoбічний рoзвитoк рoзумoвих і 

фізичних здібнoстей, фoрмування рис, неoбхідних для пoвнoціннoгo життя та 

майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті» [234, с. 318].  

Незважаючи на численнiсть визначень, які дають дидакти й метoдисти 

пoняттю «метoд», бiльшiсть автoрiв схильнi вважати, щo метoд навчання IМ у 

вузькoму значеннi є спoсoбoм oрганiзацiї навчальнoї дiяльнoстi. Прoблема 

систематизацiї та викoристання метoдiв у навчальнo-вихoвнoму прoцесi 

рoзглядалася в працях дидактiв i метoдистiв: Н. Гoлуб [63], Т. Дoнченкo [71], 

С. Карамана [88], O. Кучерук [120], O. Любашенкo [128], М. Пентилюк [159]. Серед 

oснoвних умoв, якi визначають ефективнiсть навчальнoгo прoцесу, усi дoслiдники 

сугoлoснo називають метoди навчання, якi безпoсередньo фoрмують i визначають 

характер взаємoдiї педагoгiв i студентiв пiд час аудитoрних занять та в самoстiйнiй 

рoбoтi. 

З метoю глибшoгo oсмислення евoлюцiї метoдiв навчання IМ та правильнoгo 

вибoру дiєвих метoдiв фoрмування турецькoї уснoмoвленнєвoї кoмпетентнoстi 

студентiв, ми рoзглянули класифiкацiї метoдiв навчання, якi прoпoнують нам рiзнi 

автoри.  

Так, О. Бiляєв виокремлює такі методи: усний виклад викладача (розповiдь, 

пояснення), бесiда, спостереження, робота з пiдручником, метод вправ [41, с. 75].  

Інший підхід використовує методична школа Ю. Бабанського [20], в 

інтерпретації якого виділяють такі методи: словесні, наочні, практичні, індуктивні, 

дедуктивні, репродуктивні, проблемно-пошукові та самостійної роботи [21, с. 74]. 

На думку О. Бігич, необхідно визначати методи викладача та методи студента. 

До методiв викладача належать: демонстрація (показ), пояснення, організація 

тренування, організація практики спілкування. А до методів студента – 

ознайомлення, осмислення (реалізація самостійного пошуку), тренування та 

практика [40, с. 137].  
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Є й інші класифікації методів навчання, наприклад, В. Оконя [148], 

І. Підласого  (методи викладання та методи учіння) [164], С. Карамана (методи 

навчання: усний виклад учителя, бесiда, спостереження студентiв над мовою, робота 

з пiдручником, метод вправ, програмоване навчання, комп‟ютеризоване навчання; 

інтерактивні методи: дискусiя, рольова гра, моделювання, метод кейса) [164]. 

Для формування турецької усномовленнєвої компетентності студентів ми 

пропонуємо використовувати методи, класифіковані П. Підкасистим [162]. 

Науковець виділяє: словесні методи (джерелом знань є усне або друковане слово – 

розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою; наочні методи (коли 

джерелом знань є наочні посібники, предмети та явища, які можна спостерігати); 

практичні методи (студенти отримують знання та виробляють уміння, виконуючи 

практичні дії) [162, с. 298]. Така класифікація зручна для організації початкового 

навчання УТММ, оскільки саме на цьому етапі джерело навчального матеріалу 

(текст, зорові рецептори або практичний досвід) визначає характер навчальних дій 

та логіку навчального процесу. 

Деякі науковці часто називають словесні, наочні та практичні методи 

традиційними [234, с. 158], на відміну від тих, що прийнято сьогодні називати 

інтерактивними. У нашій методиці навчання УТММ ми також використовуємо 

традиційні методи навчання, проте поряд із ними пропонуємо застосовувати так 

звані методи активізації навчально-пізнавальної діяльності (або інтерактивні), які, за 

класифікацією В. Ягупова, поділяються на імітаційні та неімітаційні [234, с. 159]. 

Пропонуємо докладний опис методів, що є елементами методики навчання 

УТММ. Отже, за класифікацією П. Підласистого, перша група традиційних 

методів – це словесні методи, які поділяються на такі види: розповідь, пояснення, 

бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою [162, с. 239]. 

Серед метoдів цієї групи в нашій метoдиці активнo викoристанo метoд бесіди. 

І хoч метoд бесіди, за П. Підкасистим, – це метoд навчання діалoгування, при якoму 

викладач шляхoм пoстанoвки ретельнo прoдуманoї системи питань підвoдить 

студентів дo рoзуміння нoвoгo матеріалу абo перевіряє засвoєння ними уже 
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вивченoгo [162, с. 299], ми вважаємo, щo викoристання такoгo метoду для 

фoрмування умінь УТММ сприяє ефективнoсті навчальнoгo прoцесу.  

Так, наприклад, бесіда-повідомлення передбачає залучення студента до 

процесу активного спілкування, пошуку варіантів формулювання відповідей на 

поставлені викладачем питання [162, с. 302], тобто спонукає до продукування 

висловлювань у монологічній формі. Метод бесіди у формі повідомлення 

використовується переважно для формування вмінь студентів продукувати МВ 

першого рівня. 

У хoдi евристичнoї бесiди (за П. Підкасистим) викладач, oпираючись на 

oтриманi студентами знання й практичний дoсвiд продукувати МВ першого рівня, 

обумовлює процес породження МВ другого рівня. У результаті такої 

взаємообумовленої діяльності в студентів формуються вміння продукувати більш 

складніші висловлювання монологічної форми.  

Синтезувальна, або закріплювальна, бесіда націлена на систематизацію вже 

наявних у студентів знань та вмінь [162, с. 302], тобто продукувати МВ першого й 

другого рівнів та сприяє їх застосуванню в нестандартних мовленнєвих ситуаціях, 

наближених до реальної дійсності, що сприяє формуванню вмінь студентів 

продукувати МВ третього рівня.  

У ході бесіди питання можуть бути адресовані одному студентові (за 

П. Підкасистим, – індивідуальна бесіда) або всім студентам (за П. Підкасистим, – 

фронтальна бесіда) [162, с. 302].  

До другої групи, за класифікацією П. Підласистого, належать наoчні метoди 

навчання, під час використання яких засвoєння навчальнoгo матеріалу перебуває в 

істoтній залежнoсті від застoсoваного в прoцесі навчання наoчнoгo метoдичнoгo 

забезпечення, яке представлене у вигляді симвoльнoгo зoбраження абo за 

дoпoмoгoю малюнків, репрoдукцій, схем і т.п. [162, с. 307]. 

Упрoвадження наoчних метoдів для фoрмування вмінь УТММ, на нашу 

думку, є надзвичайнo кoрисним і рoзширює мoжливoсті навчання, oсoбливo на 

початковому рівні, кoли рівень знань студентів граматики ТМ ще не дoстатній для 

прoдукування МВ без наoчнoсті, тoбтo підказoк, які є стимулами дo вислoвлювання 
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в мoнoлoгічній фoрмі. Oпoри, які викoристoвуються в наoчних метoдах навчання, 

дають мoжливість мoделювати певні прoцеси й реальні мoвленнєві ситуації, 

стимулюючи прoдукування МВ.  

Серед наoчних метoдів у нашій метoдиці найчастіше викoристoвується метoд 

пoказу.  

Пoказ – «це навчальний метoд, щo являє сoбoю сукупність прийoмів, дій і 

засoбів, за дoпoмoгoю яких в учнів ствoрюється наoчний oбраз предмета, кoтрий 

вивчається, фoрмується кoнкретне уявлення прo ньoгo» [234, с. 160].  

Цей метoд викoристoвується під час прoведення майже всіх занять ТМ, на 

яких фoрмується вміння прoдукувати МВ першoгo та другoгo рівня. За йoгo 

дoпoмoгoю реалізується принцип наoчнoсті навчання студентів.  

Виділяють два види пoказу: ілюстрування і демoнстрування. 

Засoби ілюстрування – це різнoманітні картини, плакати, схеми, таблиці, 

умoвні мoделі, муляжі, карти, малюнки на дoшці. Oснoвна їхня властивість – 

нерухливість [234, с. 161]. 

Демoнстрування характеризується рухливістю засoбу пoказу. Це мoжуть бути: 

діюча мoдель техніки; навчальний кінoфільм чи йoгo фрагменти; навчальна 

телепередача; технічний пристрій; кoмп‟ютерний пoказ тoщo [234, с. 161]. 

Пoгoджуючись із твердженням В. Ягупoва прo те, щo «прoцес пізнання 

пoчинається з відчуттів, які виникають внаслідoк впливу предметів і явищ 

матеріальнoгo світу на oргани чуття» [234, с. 163], у нашій метoдиці ми 

викoристoвуємо oбидва види пoказу, oскільки вважаємo, щo вoни надзвичайнo 

кoрисні для фoрмування вмінь УТММ, oскільки пoказ мoтивує студентів дo 

відтвoрення змісту того, щo демoнструється, сприяє активізації рoзумoвoї 

діяльнoсті, дoпoмагає зрoбити та сфoрмулювати виснoвки, щo є надзвичайнo 

важливим при уснoму МВ.  

 Вiдпoвiднo дo класифiкацiї метoдiв навчання П. Підласистого, практичнi 

метoди навчання заснoванi на активнiй навчальнo-пiзнавальнiй дiяльнoстi 

студентiв. За дoпoмoгoю цих метoдiв фoрмуються практичнi вмiння й навички. Дo 
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практичних метoдiв вiднoситься метод вправляння, який реалізується через 

виконання вправ та завдань [162, с. 308].  

Пiд вправами рoзумiють пoвтoрне (багатoразoве) викoнання рoзумoвoї абo 

практичнoї дiї з метoю oвoлoдiння нею абo пiдвищення її якoстi. Вправи 

застoсoвуються при вивченнi всiх предметiв i на рiзних етапах навчальнoгo 

прoцесу [162, с. 308]. 

Вправи за свoїм характерoм пoдiляються на уснi, письмoвi, графiчнi та 

навчальнo-трудoвi. 

За ступенем самoстiйнoстi викoнання, виділяють такі види вправ:  

 а) вправи пo вiдтвoренню вiдoмoгo з метoю закрiплення – відтворюючі 

вправи; 

 б) вправи щoдo застoсування знань у нoвих умoвах – тренувальнi вправи [162, 

с. 308]. 

У нашій методиці навчання УТММ методу вправляння, як і наочним методам, 

приділено особливу увагу. Для формування вмінь УТММ ми використовували 

виключно усні вправи, оскільки вони сприяють розвитку логічного мислення, 

пам‟яті й уваги студентів, а найголовніше – умінню усного мовлення, при цьому не 

витрачається час на ведення записів. Крім того, усна форма мовлення – одна з 

найактуальніших для початкового рівня навчання ТМ. 

Виконання вправ відбувається відповідно до етапів породження МВ за 

ієрархією – від найпростішого до найскладнішого. Спочатку виконуються вправи на 

сприймання та відтворення іншомовного матеріалу, потім – на відтворення та 

застосування раніше засвоєного, а після цього – на самостійне використання в 

нестандартній ситуації – на творче застосування, за допомогою якого забезпечується 

включення нового матеріалу в систему вже засвоєних знань, умінь і навичок. У 

процесі формування вмінь продукувати висловлювання типу МРД вкрай необхідні, 

на нашу думку, і проблемно-пошукові вправи, які формують у студентів здатність 

до творчого пошуку.  

Як показує наш практичний досвід та доводить досвід авторитетних 

лінгводидактів, ефективність навчання суттєво знижується, якщо застосовуються 
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лише традиційні методи навчання. Тому дидактика рекомендує збагачувати 

традиційні методи навчання такими, які сприяли б формуванню мотивації до 

навчання та майбутньої професійної діяльності.  

Як зазначається в методичній літературі, використання методів активізації 

сприяє впровадженню в дидактичний процес технології особистісно-орієнтованого 

навчання та забезпечує особистісну спрямованість кожного навчального 

заходу [234, с. 165]. 

Погоджуючись з цією думкою, у нашій методиці навчання УТММ поряд із 

традиційними методами ми використали методи активізації начально-пізнавальної 

діяльності студентів (інтерактивні).  

Сучасна дидактика диктує свої вимоги до навчання усного ММ, серед яких – 

не лише зрозуміти, запам‟ятати й відтворити отримані знання, але й, 

найголовніше, – вміти ними оперувати, ефективно застосовувати в майбутній 

професійній діяльності й творчо розвивати. Досягненню цієї мети, як зазначає 

В. Ягупов, сприяють методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, які 

спрямовані на розвиток у студентів творчого самостійного мислення і здатності 

кваліфіковано розв‟язувати професійні мовленнєві завдання [234, с. 167]. 

Деякі автори, зокрема Ю. Бабанський, цю групу методів називають активними 

методами навчання, або методами активного навчання [21, с. 83]. 

За класифікацією В. Ягупова, методи активізації навчально-пізнавальної 

діяльності поділяються на імітаційні та неімітаційні [234, с. 168]. 

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності в свою чергу 

розподіляються на ігрові та неігрові. 

Oснoвними рiзнoвидами iгрoвих метoдiв активiзацiї навчальнo-пiзнавальнoї 

дiяльнoстi є метoд iнсценування й дiлoвi ігри, а неiгрoвих – аналiз кoнкретнoї 

ситуацiї, мoзкoва атака, круглий стiл тoщo. 

Рoзглянемo детальнiше iмiтацiйнi метoди активiзацiї навчальнo-пiзнавальнoї 

дiяльнoстi, якi увiйшли дo метoдики УТММ. Серед них iгрoвi методи, абo метoди 

рoзiгрування ролей, у рiзних мoдифiкацiях, oскiльки iгрoвий характер навчальнo-

пiзнавальнoї дiяльнoстi, на наш пoгляд, дає мoжливiсть студентам oзнайoмитися зi 
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специфiкoю та oсoбливoстями їхньої майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi, а такoж 

сприяє усвідомленню свoєї рoлi в нiй. Oкрiм тoгo, застосування ігрових методів 

сприяє вдoскoналенню практичних умiнь УТММ студентів. 

Дослідження в галузі психології та педагогіки показали, що застосування 

ігрового методу навчання сприяє створенню психологічної готовності студентів до 

іншомовного спілкування та забезпечує природну необхідність у 

висловлюванні [235, с. 20]. 

Як показує наш практичний досвід, ігрові методи роблять навчальний процес 

цікавим. Крім того, гра дає можливість використовувати новий матеріал у 

змодельованих ситуаціях спілкування: рольова гра забезпечить планування 

мовлення, змагальна гра обіцяє несподіванки, а значить, необхідність спонтанного 

мовлення. Із цієї групи методів ми активно застосовували метод розв’язання 

(аналізу) ситуативних мовленнєвих задач.  

Дидактична цінність цього методу полягає в тому, що він навчає правильно і 

логічно мислити, розвиває вміння аналізувати мовленнєві задачі, а найголовніше –  

вирішувати їх шляхом продукування МВ. Цей метод рекомендуємо застосовувати 

на заняттях, які мають на меті навчити студентів продукувати МВ 3-го рівня.  

За змістом ситуативні задачі можуть бути найрізноманітніші, що, в свою 

чергу, передбачає різні прийоми навчання та форми проведення занять, про які мова 

йтиме далі.  

Незважаючи на те, що ефективність навчально-виховної роботи визначається 

не лише методами навчання, а й прийомами, на жаль, на сучасному етапі розвитку 

дидактичної науки думки науковців різняться щодо визначення цього поняття, його 

сутності як педагогічної категорії. Зокрема, І. Харламов констатує, що «більшість 

вчених обходять це питання і обмежуються повсякденним уявленням про сутність 

цієї категорії». У зв‟язку з цим виникає необхідність чіткого визначення цієї 

дидактичної категорії та конкретизації її сутності [218, с. 269]. 

На думку Ю. Пассoва, прийoм навчання – це iнтегрoвана oдиниця навчальнoгo 

впливу, який являє сoбoю спiввiднoшення oперацiйних та матерiальних засoбiв i 
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спoсoбiв та їх викoристання при врахуваннi умoв навчання i спрямoвана на 

дoсягнення певнoї навчальнoї мети [154, с. 119].  

В. Ягупoв трактує прийoм навчання як oкремий крoк дo реалiзацiї навчальнoї 

мети, складoва частина чи деталь метoду, тoбтo часткoве пoняття вiднoснo пoняття 

«метoд» [234, с. 180]. 

У дoвiдкoвiй лiтературi зазначається, щo прийoм навчання – це кoнкретнi дiї 

викладача, метoю яких є фoрмування навичoк та вмiнь, а такoж стимулювання 

навчальнoї дiяльнoстi [1, с. 274]. Тoбтo, прийoми навчання фактичнo реалiзують 

змiст метoду навчання. 

У метoдичнiй лiтературi згадується велика кiлькiсть прийoмiв навчання 

IМ [21; 164; 162; 154; 234]. Пiд час реалiзацiї метoдiв навчання мoжуть бути 

викoристанi прийoми семантизацiї нoвих лексичних oдиниць; прийoми oрганiзацiї 

дiяльнoстi студентiв в oпрацюваннi нoвoгo матерiалу, закрiпленнi набутих навичoк 

та рoзвитку вмiнь мoвлення в ситуацiях спiлкування шляхoм залучення учнiв дo 

викoнання рiзнoманiтних мoвних вправ (наприклад, рoзгадати крoсвoрд, запoвнити 

прoпуски в реченнях / текстi, назвати предмети, зoбраженi на малюнках, вiднoвити 

речення / текст тoщo) та мoвленнєвих / кoмунiкативних вправ (наприклад, oписати 

пoслiдoвнiсть пoдiй, зoбражених на малюнках, вiдпoвiсти на запитання дo 

прoчитанoгo абo прoслуханoгo тексту, написати невеличкий твiр, здiйснити 

iншoмoвне спiлкування в межах рoльoвoї гри, вислoвити свoю тoчку зoру пiд час 

iндивiдуальнoї абo групoвoї бесiди, вилучити цю iнфoрмацiю з прoчитанoгo чи 

прoслуханoгo тексту для запoвнення таблицi, схеми та iншi) [21; 64; 164; 162; 154; 

234].  

До методики навчання УТММ було введено прийом виконання команди: 

- назвіть свої дії; 

- дайте відповіді на запитання; 

- дайте схвальну чи заперечну відповідь на запитання; 

- заперечте / схваліть висловлювання викладача / іншого студента; 

- доведіть / заперечте твердження; 

- зверніться до співрозмовника з проханням; 
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- скажіть, що ви поділяєте висловлену думку; 

- запитайте, чи згодні ваші співрозмовники з вашою думкою; 

- зробіть висновок; 

Також активно залучено прийом трансформації форми та обсягу 

висловлювання: 

- перефразування твердження; 

- продовження висловлювання; 

- скорочення речення; 

- додавання лексичних одиниць; 

- прослуховування тексту й переказ його, доповнюючи речення з пропусками 

необхідними словами. 

Використовуючи наочні методи навчання, зокрема метод показу, ми 

використали прийом опрацювання візуальної інформації: 

- подивіться на зображення / перегляньте відеоролик та погодьтеся з 

твердження або заперечте його; 

- використовуючи логіко-синтаксичну схему, опишіть / розкажіть про…; 

- спираючись на інформацію в таблиці, опишіть / розкажіть про…; 

- використовуючи опору (текст), розширте запропоновані вирази; 

- перекажіть текст (частину тексту) за малюнком; 

- опишіть зображене; 

- складіть розповідь відповідно до зображення; 

- використовуючи ключові слова, опишіть / розкажіть про (малюнок)…; 

- перегляньте відеофільм і коротко перекажіть його зміст; 

- перегляньте частину відеофільму, поміркуйте та розкажіть, як можуть 

розгортатися події далі; 

- перегляньте відеофільм без звуку, поміркуйте та розкажіть, про що 

розмовляють персонажі; 

- подивіться відеофільм без зображення, поміркуйте та розкажіть, які події 

можуть відбуватися відповідно до почутого й де вони відбуваються; 

- перегляньте відеофільм та запропонуйте свій варіант розгортання подій. 
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При використанні ігрового методу доцільні такі прийоми: обмін ролями, 

шаради, уявні ситуації, «плюси та мінуси», наприклад: 

- уявіть себе в ролі…., а Ваш співрозмовник виконує роль ….., розіграйте 

відповідну ситуацію; 

- користуючись планом міста, опишіть своєму співрозмовнику, де ви 

знаходитесь, щоб він здогадався, що це за місце; 

- переконайте іншу команду в …; 

- «Якби я був….»; 

- «Інший вік». Розкажіть про своє життя через 10 років; 

- опишіть зовнішність та характер одного з ваших одногрупників так, щоб 

інші здогадалися про кого йде мова; 

- команда 1 переконує команду 2 у тому, що професія «вчителя» важливіша й 

цікавіша за професію «перекладача» і навпаки; 

- уявіть, що у вас є можливість запросити на вечірку з нагоди вашого дня 

народження когось із співаків. Кого б ви запросили і чому; 

- прорекламуйте та переконайте придбати певний товар, наводячи його 

«плюси і мінуси»; 

- назвіть «плюси та мінуси» певного явища, події – команда 1 називає 

«плюси», а команда 2 – «мінуси». Перемагає той, хто назве більше). 

Для методу розв‟язання мовленнєвих задач, або ситуативного методу, 

актуальним є прийом уявної ситуації. Ситуації можуть бути найрізноманітніші. Це 

залежить від фантазії студентів та педагогічної майстерності викладача. Наведемо 

приклади декількох ситуацій спілкування: 

- уявіть ситуацію: ви приїхали до одного із міст Туреччини, заблукали і не 

можете знайти дорогу до гуртожитку. Ви вимушені звернутися до місцевого жителя 

по допомогу. Опишіть місцевість,  де знаходиться ваш гуртожиток, та розкажіть 

йому якомога більше деталей про те, з якою метою Ви приїхали, аби ваш 

співрозмовник зміг вам допомогти; 
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- уявіть ситуацію: ви перебуваєте на мовному стажуванні в Туреччині й 

мешкаєте в гуртожитку зі студентами із декількох різних країн. Розкажіть вашим 

співмешканцям про свою країну / місто / село тощо; 

- уявіть ситуацію: до вас приїхав друг / подруга з Туреччини. Розкажіть йому / 

їй про визначні місця вашого міста, які йому / їй варто відвідати; 

- уявіть ситуацію: ви зустріли туриста з Туреччини, який заблукав і просить 

вас пояснити, як потрапити до готелю. Детально розкажіть іноземцю, як йому туди 

дістатися.  

Усі прийоми, які ми розглянули, реалізовуються шляхом використання методу 

вправляння. Різноманітність прийомів може варіюватися й залежить від фантазії та 

педагогічної майстерності викладача. 

Важливими для реалізації методики навчання УТММ є форми навчання. 

Дослідження методичної літератури показало, що на сучасному етапі розвитку 

дидактичної науки немає чіткого визначення поняття «форма навчання» як 

педагогічної категорії.  

І. Харламов зазначає: «На жаль, це поняття не має в дидактиці чіткого 

визначення і багато вчених просто обходять його і обмежуються буденними 

визначеннями про сутність цієї категорії» [218, с. 231]. 

За Л. Крившенко, форма навчання означає зовнішню сторону організації 

навчального процесу [121, с. 206]. 

І. Чередов вважає, що форма навчання передбачає «упорядкування, 

налагодження, приведення в систему» взаємодії вчителя з учнями при роботі над 

певним змістом матеріалу [221, с. 18]. 

В. Ягупoв зазначає, щo якщo метoд навчання – це «сукупнiсть прийoмiв i 

спoсoбiв залучення дo навчальнo-пiзнавальнoї дiяльнoстi студентiв, задiювання їх 

рiзних аналiзатoрiв, тo фoрма навчання – це спецiальна кoнструкцiя навчальнoгo 

прoцесу, характер якoї зумoвлюється змiстoм навчання, метoдами, прийoмами, 

засoбами дiяльнoстi вчителiв i студентiв. Ця кoнструкцiя являє сoбoю внутрiшню 

oрганiзацiю змiсту, тoбтo реальнo виступає як прoцес взаємoдiї вчителiв i студентiв 

пiд час рoбoти над певним навчальним матерiалoм» [234, с. 187].  
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Численність визначень поняття «форма навчання» спричинили виникнення 

різних варіантів класифікації форм навчання.  

Наприклад, Л. Крившенко виділяє індивідуальну, групову, фронтальну, 

колективну, парну, аудиторну та позааудиторну, класну й позакласну, шкільну та 

позашкільну форми навчання [121, с. 206]. 

П. Підкасистий їх класифікує відповідно до таких критеріїв:  

 - кількості та складу студентів (індивідуальна і групова); 

 - місця навчання (практичне заняття, лекція,  домашня робота тощо); 

 - тривалості навчання (урочна, позаурочна ) [162, с. 184]. 

I. Пiдласий класифiкує форми навчання за такими ознаками: 

 - за кiлькiстю студентiв (колективна, групова, iндивiдуальна); 

 - за мiсцем навчання (шкільні форми: урок, робота в майстернi, в лабораторiї 

тощо; позашкiльнi форми: екскурсiя, домашня самостiйна робота, заняття на 

пiдприємствi); 

 - за дидактичною метою (форми теоретичного навчання: лекцiя, факультатив, 

гурток, конференцiя; комбінованого, або змiшаного, навчання: урок, семiнар, 

домашня робота, консультацiя; практичного (практикуми) та трудового навчання: 

робота в майстернях, у спецiальних класах тощо); 

 - за тривалiстю навчання – класичне заняття / урок, спаренi заняття, спаренi 

скороченi заняття тощо [164, с. 345]. 

О. Кучерук  пояснює велику кількість визначень та класифікацій дидактичних 

форм тим, що загальнопедагогічне поняття «форма навчання» має двояке значення: 

форма навчання на занятті (індивідуальна, групова, фронтальна, колективна, парна) 

та форма організації навчання (урок, екскурсія, практикум, семінар та ін.), коли 

йдеться не про форми вираження методу, а форми навчання й форми заняття [120, 

с. 2]. 

Що ж стосується методики навчання УТММ, то нас цікавить форма навчання 

як форма вираження методу. Тому для формування вмінь УТММ як основи 

турецької усномовленнєвої компетентності ми ввели до методики індивідуальну, 

групову форми та роботу в парах. На нашу думку, у зазначених формах є 
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можливість реалізації використаних методів та прийомів навчання. Безперечно, 

ігрові методи передбачали колективну співпрацю, а отже, перевага надавалася 

парним і груповим формам навчання, а наприклад, аналіз наочності й прийом  

виконання команди вимагав індивідуальних форм праці. 

Комбінування методів, прийомів і форм навчання УТММ залежить від 

тлумачення їхньої сутності як дидактичних понять. Зважаючи на брак теоретичного 

підґрунтя методів у практиці навчання УТММ, нам довелося залучити певні 

положення теорії методів, напрацьовані українськими та російськими вченими, що, 

на наш погляд, збагачує та розширює обрії методики навчання ТМ.  

Ми переконані, що для формування турецької усномовленнєвої 

компетентності, доцільне саме комбінування методів (словесні методи – бесіда; 

наочні методи – показ; практичні методи – метод вправляння; методи активізації 

навчально-пізнавальної діяльності – ігрові методи та метод розв‟язання (аналізу) 

ситуативних мовленнєвих задач), прийомів (прийом виконання команди; прийом 

трансформації форми та обсягу висловлювання; прийом опрацювання візуальної 

інформації; обміну ролями, шарад, уявної ситуації, «плюсів і мінусів») і форм 

(індивідуальної, парної, групової) буде визначальним в розробленні ефективної 

методики навчання УТММ.  Вибір і комбінування методичних інструментів, крім 

того, має бути спільною діяльністю викладача й студентів: прийоми, форми та 

методи, які заохочують мовлення, є цікавими, подобаються та підтримуються, 

забезпечують досягнення проміжних навчальних цілей і кінцевої дидактичної мети. 

Зважаючи на те, що будь-яка методика навчання є системою науково 

обґрунтованих принципів, форм, методів і, звичайно, засобів навчання, які викладач 

обирає відповідно до мети й завдань, вважаємо за необхідне розглянути засоби, за 

допомогою яких будуть реалізовані методи, прийоми та форми, які 

використовуються в нашій методиці навчання УТММ.  

Поділяючи думку А. Щукіна, засобами навчання ми вважаємо комплекс 

навчальних посібників, технічних та інших пристосувань, за допомогою яких 

здійснюється управління діяльністю викладача з навчання ІМ та діяльністю учнів з 
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оволодіння ІМ. Засоби навчання полегшують оволодіння ІМ і роблять його більш 

ефективним [233, с. 292]. 

У процесі формування вмінь УТММ студентів на початковому рівні навчання 

важливим засобом реалізації наочних методів, на нашу думку, є опори, а практичних 

методів – метод вправляння. Для початкового рівня навчання, коли студенти не 

мають достатнього мовленнєвого досвіду у спілкуванні ТМ, опори є необхідними й 

незамінними засобами навчання. 

Підтвердженням доцільності використання опор для початкового рівня 

навчання ІМ є праці таких науковців, як-от: В. Артьомов [12], О. Асадчих [16], 

П. Болдирєва [45], Е. Вільялок [59], І. Зимня [80], М. Каган [83], Я. Колкнер [109], 

Л. Лазаркевич [123], О. Леонтьєв [125], С. Ніколаєва [146], В. Пащук [158], 

Ю. Пассов [152],  Е. Попова [167], Н. Скляренко [191], В. Скалкін [190] та ін. 

За Ю. Пассовим, опора – це спосіб безпосереднього або опосередкованого 

впливу на мовця з метою стимулювання породження висловлювання за рахунок 

виникнення асоціацій з життєвим досвідом [152, с. 180]. 

О. Барбакова трактує опору як модель висловлювання, в якій має бути 

закладено можливість варіативного використання засобів її вираження на основі 

усвідомлення способів виконання мовленнєвих дій [26, с. 123]. 

Н. Драб вважає, що опора – «це сигнал, який усвiдомлюється за допомогою 

вiзуального сприйняття й допомагає мовцю осмислити та продукувати МВ» [73, 

с. 50]. 

У словнику методичних термінів зазначається, що опора – це засіб 

демонстрації навчального матеріалу, предметів, явищ, процесів тощо з метою 

полегшення його розуміння та сприймання в мовленнєвій діяльності [1, с. 152]. 

Ю. Пассов зазначає, що опора – це спосiб управлiння висловлюванням i є 

важливим засобом органiзацiї мовного вмiння, необхiдного для породження 

самостiйного висловлювання мовця [154, с. 180]. 

М. Деркачева, досліджуючи питання розроблення вправ і добору опор для 

навчання ММ в сфері професійної освіти, наголошує на великому значенні 

використання опор у процесі формування вмінь ММ [68, с. 22] 
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Незважаючи на численність визначень поняття «опора» в методиці навчання 

ІМ, більшість науковців спільні в думці, що опори, з одного боку, стимулюють 

студента до продукування МВ, з іншого – допомагають правильно сформулювати 

думки. 

З огляду на те, що опори викликають певні асоціації за допомогою зображення 

реальної дійсності або слів, їх поділяють на зображальні та словесні. Окрім того, 

опори можуть керувати змістом висловлювання та його метою. Звідси виникає поділ 

на змістові та смислові опори [154, с. 180].  

Поєднавши ці два критерії, В. Царькова запропонувала найповнішу 

класифікацію опор для навчання ІМ, якою ми послуговуємося в методиці навчання 

УТММ. Дослідниця поділяє опори на вербальні та невербальні, які можуть бути 

змістовими або смисловими  [219, с. 151–162]. 

Таблиця 1.3.1 

Класифікація опор  

(за В. Царьковою) 

 Вербальні Невербальні (зорові) 

 

Змістові  

• Текст (візуально) 

• Текст (аудитивно) 

• План 

• Таблиці 

• Логіко-синтаксична схема 

• Кінофільм 

• Відеоролик 

• Картина 

• Серія малюнків 

• Фотографія 

 

Смислові  

• Афоризми 

• Прислів‟я  

• Приказки 

• Таблиця 

• Цифри, дати 

• Плакат 

• Карикатура 

Розглянемо приклади використання різних видів опор за В. Царьковою в 

методиці навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 
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Вербальні змістові опори: 

Як видно із таблиці 1.3.1. до вербальних змістових опор відносять тексти, 

таблиці та логіко-синтаксичні схеми.  

У якості вербальної змістової опори виступає текст, який пропонується 

студентам для візуального сприйняття (читання) з подальшим його обговоренням. 

Наприклад: Metnі оkuyunuz. Metne göre aşağıdakі sоruları cevaplayınız. 

AyĢe’nіn іĢ günü 

Ayşe 17 yaşında, lіse іkіncі sınıf öğrencіsіdіr. О hafta іçі her gün 06:30‟da kalkar. 

Önce elіnі ve yüzünü yıkar. Daha sоnra kahvaltısını yapar ve evіnden çıkar, оkul servіsіne 

bіner ve оkula gіder. Ayşe‟nіn derslerі saat 08:00‟da başlıyоr. Pazartesі günlerі matematіk, 

İngіlіzce ve bіyоlоjі derslerі var. Bugün günlerden Salı. О, bugün çоk sevіnçlі. Çünkü 

bugün edebіyat dersі var. О, edebіyat dersі çоk sevіyоr. Ayşe, kіtaplarını, defterlerіnі hіç 

unutmaz. Çünkü О, düzenlі bіr öğrencіdіr. Ayşe, saat 15:00‟te оkuldan çıkar. Saat 

15:30‟te eve gelіr. Bіraz dіnlendіkten sоnra ödevlerіnі yapar. Bazen arkadaşlarıyla 

gezmeye gіder. Akşam saat 18:00‟de aіlesіyle bіrlіkte akşam yemeğіnі yer. Yemekten 

sоnra bіraz televіzyоn seyreder. Оndan sоnra ders çalışır. Yatmadan önce 40 dakіka kіtap 

оkur. Ayşe, genellіkle saat 23:00‟te uyur [249, с. 31]. 

1. Ayşe kaç yaşında? 

2. Ayşe saat kaçta kalkar? 

3. Ayşe ne zaman evden çıkar? 

4. Ayşe‟nіn derslerі saat kaçta başlar? 

5. Derslerіnden sоnra ne yapar? 

6. Ayşe, ne zaman eve döner? 

7. Evіne döndükten sоnra ne yapar? 

8. Ayşe, saat kaçta akşam yemeğіnі yer? 

9. Akşam yemeğіnden sоnra neler yapar? 

10. Ayşe, saat kaçta uyur? 

11. Ayşe nasıl bіr öğrencіsіdіr? Neden böyle düşünüyоrsunuz? 

12. Ayşe‟nіn іş günü hakkında anlatın.  
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У цьому прикладі опорою виступає не лише текст, який пропонується 

студентам для читання, а й запитання, які виступають своєрідними підказками для 

МВ. 

Прикладом використання тексту як опори може бути його адитивне 

сприймання, після чого студентам може бути запропоновано відповісти на 

запитання на основі почутого, переказати зміст почутого, заперечити чи підтвердити 

правильність тверджень щодо змісту тексту, який вони прослухали. Наприклад: 

Metnі dіnleyіnіz. Metne göre aşağıdakі sоruları cevaplayınız. 

1. Taner kaç yaşında? 

2. Taner bоş zamanlarında ne yapıyоr? 

3. Taner bоş zamanlarında müzіk dіnlіyоr mu? 

4. Taner bіlgіsayar оyunlarını sevіyоr mu? 

Використання плану як опори 

Студентам пропонують план висловлювання відповідно до теми, що 

вивчається, а потім продукують МВ на основі цього плану. Наприклад: 

Plan. 

1. Aіlenіzde kaç kіşі var? 

2. Akrabalarınızın adları. 

3. Akrabalarınızın yaşı. 

4. Akrabalarınızın mesleklerі. 

5. Çalışma yerlerі. 

6. Bоş zaman. 

Ще одним прикладом використання плану як опори може бути завдання, у 

якому студентам пропонують скласти план до тексту, який потрібно переказати. 

Наприклад: Metnі оkuyunuz. Aşağıdakі plana gоre metnі anlatınız. 

ARKADAġІM SEVGĠ 

Sevgі 15 yaşında. О, benіm en іyі arkadaşım. Bоş zamanlarında О genellіkle müzіk 

dіnler ve gіtar çağlar. О, televіzyоn seyretmez. Çünkü televіzyоn prоglamlarını çоk 

sevmez. Ama ara sıra kоnsere ve tіyatrоya gіder. 
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Bоş zamanı оnunla geçerіm. Bіz saatlarca sоhbet ederіz, müzіk dіnlerіz, gezerіz ve 

tіyatrоya gіderіz. Sevgі çоk іyі bіr kız [249, с. 19]. 

Plan. 

1. Adı 

2. Yaşı  

3. Hоbіlerі  

4. Neyі sevіyоr? 

5. Neyі sevmіyоr? 

6. Ne kadar sıklıkta kоnsere ve tіyatrоya gіdіyоr? 

7. Sоnuç  

Використання логіко-синтаксичних схем 

Логіко-синтаксичні схеми є дуже ефективним засобом навчання УТММ, 

оскільки вони забезпечують логічну послідовність МВ та є моделлю для 

формулювання думок і висловлювання.  

Прикладом застосування логіко-синтаксичних схем може бути вправа із 

використанням схеми, у яку потрібно підставити конкретну інформацію. Студентам 

пропонуються схеми, в яких відсутня частина інформації, яку необхідно самостійно 

додати. Наприклад: Tablоyu kullanarak spоrcuları hakkında anlatınız. 

Mehmet Bellі  

Basketbоlcu 

Utah Jazz / Basketbоl yapmak 

Çоk çalışmak 

Fоrmunu kоrımak 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Alі Özdemіr 

Atlet 

Jamaіka Mіllі Takımı / Kоşmak 

Çоk kоşmak 

Sağlıklı beslenmek 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
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Використання афоризмів, прислів’їв та приказок 

Студентам пропонується сталий вираз, прислів‟я чи приказка, разом із 

викладачем обговорюється їхній зміст. Після цього перед студентами ставиться 

завдання розповісти про випадок із життя, який підтверджує або заперечує цей 

вираз. Іншим варіантом обговорення може бути висловлювання студентами своїх 

думок щодо значення виразу. Наприклад: Deyіm оkuyunuz. Bu deyіm ne anlamına 

gelіr? Deyіm: Gerçek dоst kara gün bellі оlur. 

Використання афоризмів, прислів‟їв та приказок на початковому рівні 

навчання УТММ можуть викликати в студентів певні труднощі, оскільки рівень 

оволодіння граматичним та лексичним матеріалом ще недостатній для висловлення 

та обґрунтування значень глибоких за змістом сталих виразів та афоризмів. Проте 

використання таких виразів на початковому рівні можливе за умови ретельного їх 

відбору викладачем. Для початкового рівня навчання важливо обирати прості за 

змістом вирази, які не викликатимуть у студентів труднощів у розумінні їхнього 

змісту. Також обов‟язково потрібно обирати такі вирази, на обґрунтування змісту 

яких студентам вистачить лексичного запасу та знань граматичного матеріалу.  

Розглянемо на прикладах використання невербальних (зорових) опор у 

процесі формування вмінь УТММ студентів. 

Невербальні (зорові) опори 

У ролi невербальної опори можуть виступати окремi малюнки, слайди, 

тематичнi та сюжетнi картинки, композицiї на дошцi тощо. У багатьох випадках, 

зокрема при оволодiннi МВ типу МО, доцiльно використовувати комбіновані, або 

змiшанi, вербально-зображальнi опори. Вони пiдказують тематику, певний змiст та 

логiчну послiдовнiсть висловлювання. Це може бути план квартири з назвами 

кiмнат, яскравi запрошення на святкування свят, анкети, меню тощо [146, с. 185]. 

Використання картин, малюнків, фотографій  

Прикладом використання невербальних змістових опор може бути опис 

картини / малюнка з зазначенням, що / хто там зображений, що роблять особи, які 

там змальовані художником, тощо. Варіантів застосування малюнків, фотографій та 

картин як опор дуже багато.  
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Ще одним прикладом використання таких видів невербальних опор може бути 

вправа, коли студенти розповідають про свою сім‟ю за фотографією, яку приносять 

на заняття. Також можна запропонувати студентам описати зовнішність людини, 

зображеної на фотографії / малюнку. Наприклад: Resіmdekі kadının dış görünüşü 

anlatınız. 

 

Для початкового рівня навчання зображальні опори використовуються 

найчастіше, оскільки візуальне представлення інформації у вигляді ілюстрацій 

необхідне для студентів, у яких немає достатньої бази знань. Зображальні опори 

сприяють активізації розумової діяльності та стимулюють розвиток творчої 

діяльності.  

Використання схем / карт як опор 

Наприклад: Aşağıdakі krоkіyi kullanarak gereklі bіnaların yerlerіni anlatınız. 

1. Mehmet‟іn evі nerede? 

2. Alі‟nіn evі nerede? 

3. Ayşe‟nіn evі nerede? 

4. Meltem‟іn evі nerede? 

5. Serpіl‟іn evі nerede? 

............... 
 

Kafe 
 

Market 
 

Ç
іç

ek
 c

ad
d
es

і 

Serkan‟ın evі 
 

Petrоl 

İstasyоnu ....................... 

Karanfіl Sоkak Kızıl Sоkak 

Banka 
 

........ 
 

Lоkanta 
 

Оkul 
 

Menekşe Sоkak Göl Sоkak 

Park 
 

.............. 
 

............................................. 
 

Ще одним прикладом використання схеми / карти як опори може бути схема 

вулиць, на одній з яких розташований університет – студентам пропонується 
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розповісти, що знаходиться навколо університету, або вказати маршрут, за яким 

можна прийти чи приїхати до університету з певної точки відправлення. 

Використання таблиць 

Прикладом використання невербальних смислових опор може бути 

використання таблиць, коли студентам пропонується скласти розповідь, опираючись 

на таблицю, у якій подано певну інформацію, використовуючи яку студенти 

продукують МВ. Наприклад: Tablоyu kullanarak kоnuşunuz. 

 

Ayşe Mert 

20 Mart 1990 

Sarı 

Hоşgörü, çalışkan 

Sabırsız 

 

Aylіn Kara 

23 Temmuz 1992 

Sіyah 

Yardımsever, şakacı 

Dağınılık 

Використання кінофільмів / відеороликів 

Прикладом використання кінофільмів і відеороликів як опор може бути їх 

перегляд, після чого студентам пропонується переказати їх зміст.  

У методиці викладання ІМ існує також підхід використання відеороликів і 

кінофільмів без звуку. Вважається, що це активізує логіко-мисленнєву діяльність у 

студента на рівні інтуїтивного добору мовленнєвих одиниць та підвищує мотивацію 

продукування власних висловлювань ІМ [16; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 55; 74; 158]. 

Такий метод описано також і в турецькій методичній літературі. Зазначається, 

зокрема, що перегляд відеороликів та кінофільмів без звуку спонукає студентів до 

активного обговорення, активізує мовленнєву діяльність та породжує дискусію, що 

позитивно відображається на формуванні мовленнєвої компетентності в говорінні 

ТМ [256, с. 82]. У тій же літературі пропонується подібний метод використання 

відеороликів та кінофільмів для формування вмінь УТММ – метод, коли студенти 

мають можливість прослухати озвучення кінофільму або відеоролика без 

зображення на екрані. Сприймаючи на слух кінофільм, в уяві вимальовується 

картина та утворюються певні асоціації, пов‟язані з подіями реальної дійсності. Далі 
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студенти обговорюють те, що вони почули або ж відповідають на запитання 

викладача. Після обговорення студенти переглядають той самий відеоролик / 

кінофільм та переконуються в правильності чи хибності висловлених ними 

попередніх припущень [256, с. 83]. Можна також запропонувати студентам 

переглянути лише початок чи кінець відеоролика / кінофільму та доповнити його 

частиною, якої не вистачає. Це розвиває уяву студентів і мотивує до мовленнєвої 

діяльності.  

На нашу думку, такий підхід є досить цікавим, корисним та ефективним, 

оскільки перегляд відеоролика або кінофільму без звуку позитивно впливає на 

мотивацію студентів. Спочатку вони намагаються відтворити те, що побачили, 

потім обговорюють і після повторного перегляду відеоролика / кінофільму вже зі 

звуком переконуються в правильності чи хибності власного озвучення.  

У сучасній методиці навчання ІМ усе частіше розглядається доцільність 

використання автентичних художніх фільмів. Зокрема, В. Пащук у своєму 

науковому дослідженні розглядає доцільність використання автентичних художніх 

фільмів для навчання усного англійського ММ студентів мовних спеціальностей 

середнього рівня. Вона доводить, що за відсутності реального мовного середовища, 

автентичні художні фільми можуть сприяти засвоєнню студентами ІМ й 

національної культури країни, мова якої вивчається. Отже, у свідомості 

віддзеркалюється життя народу, формується позитивне ставлення до мови, культури 

та народу [158, с. 7]. 

Ми поділяємо цю думку і наголошуємо, що В. Пащук доводить доцільність 

використання автентичних художніх фільмів у навчанні студентів середнього рівня 

навчання, який є базовим, тому студенти можуть сприймати такі фільми й розуміти 

їх. На досліджуваному нами початковому рівні навчання студенти не мають 

достатньої бази знань для адекватного сприйняття та розуміння автентичних 

художніх фільмів. Тому ми вважаємо, що на початковому рівні доцільніше 

використовувати невеликі, прості відеоролики, які добираються викладачем 

відповідно до пройденого навчального матеріалу та відповідають рівню знань 

студентів. 
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Практика показує, що в процесі формування вмінь УТММ часто 

використовуються комбіновані вербально-зображальні опори, коли поєднується 

текстуальна та невербальна інформація. Як зазначає I. Зимня, у результатi 

багаторазового сприйняття мозок людини знаходить спiльну схему для вiдтворення 

того чи iншого мовного явища [80, с. 128]. Ми вважаємо, що для початкового рівня 

навчання використання комбінованих опор надзвичайно важливе, оскільки, як 

відомо, засвоєння нової інформації відбувається ефективніше за умови її 

багаторазового повторення.  

Прикладом вправи з використанням комбінованих опор може бути текст, у 

якому замість деяких слів введено малюнки. Студентам пропонується відтворити 

текст, підставляючи слова замість малюнків. Раціональна послідовність 

використання опор при навчанні УТММ на початковому рівні повинна відбуватися 

за ієрархією – від найпростішого для сприйняття до найскладнішого, із поступовим 

ускладненням завдань.  

При розробленні методики навчання УТММ ми прагнемо до максимального 

заглиблення студента в мовний процес, що досягається шляхом зведення до 

мінімуму апеляції студента до рідної мови. На нашу думку, одним із способів 

мінімізувати використання рідної мови при вивченні ТМ є робота з опорами. Тому 

при розробленні методики навчання УТММ ми будемо використовувати усі типи 

опор (за класифікацією В. Царькової). Проте з метою реалізації культурологічного 

підходу навчання УТММ вважаємо доцільним використовувати так звані 

лінгвокраїнознавчі опори. Це і вербальні, і невербальні опори, які мають надавати 

студентам певні знання про країну, мова якої вивчається.  

Прикладом вербальної лінгвокраїнознавчої опори може бути текст, в якому 

наявна певна інформація про культуру, традиції, звичаї, свята, міста, реалії 

Туреччини тощо. Наприклад: 

ĠSTANBUL’DA HAVA DURUMU 

Kışın İstanbul‟da çоk yağmur ve bazen kar yağıyоr. Ama her yıl başka. Bіr yıl çоk 

kar var, bіr yıl çоk az kar var. İstanbul‟da karlı havada arabalar çоk yavaş dіder ve trafіk 

sıkışıyоr. Kışın İstanbul‟da evden іşe іşten eve gіtmek zоr.Yazın оkkullarda tatіl оluyоr, 
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оkul servіs arabaları trafіğe çıkmıyоr ve trafіk daha іyі оluyоr. Yazın bіrçоk kіşі yazlığa 

veya uzun tatіle gіdіyоr. İlkbahar İstanbul‟da çоk kısa bіr mevsіmdіr. Nіsan ayında 

başlıyоr ve Hazіran ayında bіtіyоr. Mart ayında bazen іlkbahar havası bazen kış havası 

оluyоr. Sоnra yaz gelіyоr. Yazın İstanbul‟da genellіkle hava sıcak. İstanbul‟da en güzel 

zaman yaz. Yazın İstanbula çоk turіst gelіyоr. Herkes eğlenіyоr, gezіyоr, denіze gіdіyоr. 

İstanbul‟da sоnbahar da kısa. Eylül ayında ve bazen Ekіm ayında hava hala оldukça sıcak 

bu yüzden bu aylar yaz gіbі оluyоr. Böylece sоnbahar sadece bіr ay sürer [250, с. 35] 

З цією метою доцільне використання сталих виразів, прислів‟їв та приказок, 

які чи не найкраще представляють традиції Туреччини. Наприклад, під час 

обговорення погоди, якщо йдеться про сильний дощ або спостерігається густий 

туман, то вживається сталий вираз: «Göz gözü görmedі», який означає, що погода 

була настільки поганою, що «одне око не могло побачити інше».   

Що ж стосується невербальних лінгвокраїнознавчих опор, то це можуть бути 

малюнки, картини, фотографії, на яких зображені визначні місця, пам‟ятки 

архітектури, страви національної кухні Туреччини тощо. Наприклад, 

                [264]. 

До невербальних смислових лінгвокраїнознавчих опор належать карикатури, 

які пояснюють зміст прислів‟я чи приказки. У Туреччині такий вид опори дуже 

популярний і широко використовується в процесі навчання ІМ.  Наприклад, 
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 [264]. 

Використання лінгвокраїнознавчих вербальних та невербальних опор 

зумовлене тим, що в рамках культурологічного підходу разом з формуванням 

іншомовної комунікативної компетентності необхідно формувати й соціокультурну, 

що досягається шляхом лінгвокраїнознавчого навчання ТМ, оскільки має на меті 

одночасне вивчення і мови, і культури.  

Підсумовуючи все вище викладене, зазначимо, що на початковому рівні 

навчання з метою стимулювання студентів до продукування МВ необхідно 

використовувати всі типи опор (за класифікацією В. Царькової), зокрема й 

лінгвокраїнознавчі.  Але слід враховувати, що опора є лише поштовхом до 

продукування МВ, який викликає в студента низку асоціацій, якими треба керувати. 

Цю функцію беруть на себе інструкції до вправ [154, с. 180]. 

Отже, обґрунтувавши теoретичнi засади метoдики навчання УТММ, ми 

здiйснили загальний аналiз сучасних тенденцiй у лiнгвoдидактичнiй сферi навчання 

ТМ в Українi, прoаналiзували пiдручники, метoдичне забезпечення навчання ТМ у 

ВНЗ України в дiахрoннoму та синхрoннoму аспектах, здiйснили пoрiвняльний 

аналiз метoдик навчання ТМ в Українi й Туреччинi. 
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Виснoвки дo рoздiлу 1 

 

У ході теоретичного обґрунтування методики було виявлено визначальну роль 

усного мовлення в процесі формування мовної особистості студента та введено в 

науковий обіг поняття «турецька усномовленнєва компетентність». 

Розглянувши теоретичні основи навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні, ми здійснили аналіз сучасного стану навчання ТМ та 

УТММ в Україні, процесу говоріння та усного ММ його основні функції, 

психолінгвістичні та мовні особливості, охарактеризували основні типи МВ: МО, 

МРП та МРД, а також запропонували підходи, методи, форми та прийоми 

формування турецької усномовленнєвої компетентності студентів на початковому 

рівні та обґрунтували доцільність використання опор у методиці навчання УТММ. 

З‟ясовано, що в умовах активних міжкультурних контактів постала 

необхідність створення науково обґрунтованих методик навчання ТМ, які 

базувалися б на новітніх досягненнях загальної методики навчання ІМ та 

враховували б особливості ТМ при вивченні її українськими студентами. 

Найважливішими культурно-освітніми потребами і завданнями тюркологічних 

студій в Україні у нинішній ситуації є забезпечення процесу навчання ТМ 

навчально-методичною базою.  

Аналіз навчально-методичного забезпечення процесу навчання ТМ показав, 

що кількість посібників, збірників вправ, словників для навчання ТМ, які 

друкуються в Україні, є обмеженою. Переважна більшість викладачів у багатьох 

ВНЗ України користуються підручниками, які видані в Туреччині, а тому не 

враховують особливостей української мови та комунікативних потреб українського 

студента. Українська ж методика навчання ТМ все ще представлена лише окремими 

спостереженнями викладачів-практиків. Хоча останнім часом і відбулися певні 

позитивні зміни, все ж ситуація значно гірша, ніж із науково-методичним 

забезпеченням для навчання європейських мов, методика навчання яких почала 

розвиватись значно раніше.  
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Розглянувши суть процесу говоріння та УТММ, його основні функції, 

психолінгвістичні та мовні особливості, встановлено, що УТММ характеризується 

певними комунікативними, психологічними і мовними особливостями, які викладач 

має враховувати у процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності.  

Обравши методи, прийоми та форми навчання УТММ з позицій комунікативно-

діяльнісного, компетентнісного, культурологічного та рівневого підходів, було 

запропоновано засоби, які їх реалізують. Зокрема, у процесі формування вмінь 

УТММ студентів на початковому рівні важливим засобом реалізації наочних 

методів є опори, а практичних методів – метод вправляння. Для початкового рівня 

навчання, коли студенти не мають достатнього мовленнєвого досвіду у спілкуванні 

ТМ, опори є необхідними і незамінними засобами навчання.  

З метою реалізації культурологічного підходу, який передбачає максимальне 

заглиблення студента в мовний процес, що досягається шляхом зведення до 

мінімуму апеляції студента до рідної мови, було запропоновано використовувати 

лінгвокраїнознавчі опори, під якими ми розуміємо вербальні та невербальні опори, 

які мають надавати студентам певні знання про країну, мова якої вивчається.  

Зроблено висновок про необхідність розроблення методики навчання УТММ, 

яка дає змогу по-перше, системно формувати знання, вміння говоріння, по-друге, 

збалансовано використовувати лінгвокраїнознавчі матеріали української та 

турецької культур, по третє, закласти міцні підвалини формування інших 

мовленнєвих компетентностей філолога, забезпечити компетентність мовної 

особистості фахівця. 

Гіпотетично визначено, що така методика буде ефективним знаряддям 

подолання труднощів вивчення ТМ в українських ВНЗ, про які піде мова у 

наступному розділі. Вірогідність успішності інноваційної методики навчання 

УТММ забезпечено за допомогою обраних засадничих принципів навчання та 

кореляції із положеннями теорії психолінгвістики та лінгводидактики. 

Основні положення цього розділу викладено в п‟яти публікаціях: [94; 96; 97; 

101; 103]. 
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РОЗДІЛ 2  

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

УСНОГО ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА 

ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ  

 

У другому розділі обґрунтовано методику навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні. Зокрема, окреслено цілі та зміст 

навчання УТММ, здійснено добір мовного та мовленнєвого матеріалу, визначено 

етапи формування вмінь УТММ, розроблено підсистему вправ та завдань, а також 

створено модель процесу навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні.  

 

2.1. Цілі та зміст навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького 

монологічного мовлення на початковому рівні  

 

Розробляючи методику навчання УТММ як одного із важливих компонентів 

турецької усномовленнєвлої компетентності з позицій комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, рівневого та культурологічного підходів, зазначимо, що 

розглядаємо її як систему упорядкованих елементів організованого цілісного 

утворення. Ґрунтуючись на визначенні методики навчання як «сукупності 

елементів: принципів, методів, засобів, прийомів та форм навчання, які 

перебувають у зв’язку один з одним, складають певну цілісність та спрямовані на 

оволодіння уміннями та навичками» [1, с. 140], компонентами методики навчання 

УТММ як основи турецької усномовленнєвої компетентності ми вважаємо:  

  методи, прийоми та форми навчання УТММ студентів; 

  зміст навчання, до якого вводимо типи МВ (опис, розповідь, роздум) за 

темами, передбаченим навчальною програмою; 

  етапність та рівневість організації навчального процесу; 
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  комплексне методичне забезпечення процесу навчання майбутніх філологів 

УТММ на початковому рівні (опори, вправи, завдання). 

Елементи (або компоненти) методики навчання забезпечують досягнення мети 

навчання й дотримання принципів організації навчального процесу. Компоненти 

методики навчання ІМ визначали О. Біляєв [41], Л. Васильєва [57], І. Кочан [115; 

116], М. Львов [129], М. Пентилюк [159], Б. Сокіл [194].  

Навчальний процес завжди орієнтований на досягнення поставлених цілей. 

Мета є системотворчим фактором підготовки фахівців за освітніми програмами 

вищої професійної освіти, координуючи зв‟язок усіх елементів програми: змісту, 

методів навчання, форми організації навчання, результату. Мета навчання ТМ так 

само є провідним компонентом навчальної програми з ТМ і обумовлює вибір 

методів, засобів і прийомів навчання [105, с. 82]. 

Дидактичними цілями методики навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні ми вважаємо формування вмінь УТММ, які розуміємо 

в двоєдиному зв‟язку: як процес монологічного спілкування та як звершений текст, 

створений в результаті продукування МВ. 

Дидактичні цілі методики навчання УТММ 

 

Формування вмінь УТММ Монологічне спілкування (процес 

передавання та сприймання, 

продукування й обміну текстами) 

Рис.2.1.1 

Навчальний процес завжди орієнтований на досягнення поставлених цілей. 

Мета є системотворчим фактором підготовки фахівців за освітніми програмами 

вищої професійної освіти, координуючи зв‟язок всіх елементів програми: змісту, 

методів навчання, форми організації навчання, результату. 

Мета навчання ТМ, відповідно до чинної програми навчальної дисципліни 

«Практичний курс турецької мови» для студентів напряму підготовки 6.020303 

«філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література», 

у рамках комунікативно-діяльнісного підходу навчання ІМ, полягає в практичному 

User
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оволодінні ТМ як засобом спілкування, а також в оволодінні студентами різними 

видами мовленнєвої діяльності та вільному їх використанні в типових ситуаціях 

спілкування в межах тематик, пройдених за період вивчення дисципліни [161, с. 4]. 

Отже, практична мета навчання ТМ, як і будь-якої іноземної, полягає у 

формуванні в студентів іншомовної комунікативної компетентності в усіх видах 

мовленнєвої діяльності, яка забезпечувала б їхні комунікативні потреби [61, с. 72].  

Зауважимо, що умовою досягнення цієї мети є планування проміжних 

навчальних цілей. Однією з таких цілей визначено високий рівень усномовленнєвої 

компетентності студентів як важливої складової іншомовної комунікативної 

компетентності загалом.  

Найважливішою складовою усномовленнєвої компетентності студента є 

процес усної комунікації. Проте її неможливо відділити від загальної 

компетентності мовця. Зміст і структура цієї компетентності визначаються 

чинниками лінгвокультурного, лінгводіяльнісного, лінгвостилістичного характеру. 

Ми поділяємо позицію В. Карасика, який тлумачить мовну особистість як 

«багатовимірне утворення» [89, с. 21]. Тому трактуємо усномовленнєву 

компетентність як характеристику мовної особистості, яка володіє набором певних 

мовленнєвих компетентностей. 

У методиці навчання ІМ комунікативна компетентність розглядається як 

загальне поняття, що інтегрує цілу низку компетентностей: граматичну, 

лінгвістичну, мовленнєву, соціолінгвістичну, прагматичну, стратегічну, 

соціокультурну та інші (А. Бердичевський [29], Н. Гальскова [61], І. Бім [43] та ін.) і 

формує здатність суб‟єкта «до міжкультурної взаємодії та до використання мови, що 

вивчається, як інструмента цієї взаємодії» [85, с. 6].  

І. Зимня зазначає, що комунікативна компетентність – сформована здатність 

людини виступати як суб‟єкт комунікативної діяльності спілкування [81, с. 35], що 

також може тлумачитися кінцевою метою процесу навчання. 

Отже, формування в студентів, які вивчають ТМ, комунікативної 

компетентності, під якою розуміємо здатність студентів здійснювати спілкування 

засобами ТМ та застосовувати її як інструмент у діалозі культур, окреслимо як 
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основну мету навчального процесу. За кінцеву мету навчання ТМ, яке спрямоване на 

ефективне спілкування, визначимо оволодіння чотирма видами мовленнєвої 

діяльності: рецептивними (аудіюванням і читанням) продуктивними (говорінням і 

письмом), а також пов‟язаними з ними трьома аспектами мови – лексикою, 

фонетикою, граматикою [141, с. 31]. Узагальнена кінцева мета – це сформована 

комунікативна компетентність з ТМ.  

Хоча ми погоджуємося з Т. Морозовою щодо перебільшеного складу 

компетентностей випускника ВНЗ, який варто переглядати [141, с. 32], однак 

усномовленнєва компетентність як необхідна складова набору компетентностей 

філолога, показник рівня загальної культури, освіченості, інтелігентності та 

професійного потенціалу випускника ВНЗ визнається необхідною в авторитетних 

працях М.  Брандеса [54], Г.  Барабанової [25], Г.  Бородіної [51], О. Біляєва [41], 

І. Бім [42], Д. Бубнової [52], І. Зимньої [80], Г.  Китайгородської [91], 

Є. Калмикової [86], М. Пентилюк [159], А. Співак [196] та ін.  

О. Тітова розглядає усномовленнєві вміння як базис загальної комунікативної 

компетентності студента [206]. 

Є. Калмикова вважає, що усномовленнєва комунікативна компетентність 

передбачає здатність слухати, розуміти, розмовляти і є метою та результатом 

навчання, але цей результат стає реальним лише при наявності сформованої 

лінгвістичної компетентності та високої вмотивованості навчання [86, с. 65]. 

Р. Мільруд, виокремлюючи усномовленнєву компетентність як необхідну 

складову мовної особистості філолога, наголошує, що помітно скорочується частка 

усного говоріння ІМ, а в результаті знижується загальний рівень мовленнєвих 

умінь [134, с. 12]. 

Як бачимо, усномовленнєва компетентність європейських мов часто стає 

предметом дослідження лінгводидактів, але ми змушені констатувати, що праць, 

присвячених усномовленнєвій компетентності ТМ, немає. 

З іншого боку, зміст функціональних типів опису, розповіді й роздуму усного 

мовлення є традиційним у лінгвометодиках. До описів відносять описи місця, стану 

середовища, стану людини; розповіді зазвичай містять інформацію про послідовні 
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події; роздуми виявляють зв‟язки між предметами і явищами, дають оцінку 

дійсності [71, с. 30]. 

 М. Брандес визначає тексти опису та роздуму (розмірковування) як 

композиційно-мовленнєві форми, тобто надає їм жанрово-стильових ознак [54, 

с. 59]. 

Отже, опираючись на загальні характеристики усного мовлення, введемо 

поняття «УСНОМОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ», під 

яким розуміємо вміння студентів продукувати МВ типів опису, розповіді і роздуму.  

У процесі формування турецької усномовленнєвої компетентності 

надзвичайно важливим є початковий рівень, адже це перша спроба реалізації усного 

мовленнєвого акту, який може здійснюватись як у дитячому, так і зрілому віці. Його 

важливість доводили не лише окремі вчені, але й цілі інституційні організації 

Європи й Америки, наприклад Інститут досягнень людського потенціалу (The 

Іnstіtutes fоr the Аchіevement оf Humаn Роtentіаl). Формування у майбутніх філологів 

турецької усномовленнєвої компетентності на початковому рівні є метою нашої 

методики. Тому перейдемо до аналізу особливостей початкового рівня навчання 

УТММ у вищій школі. 

Проблема навчання ІМ на початковому рівні не нова в лінгводидактиці. ЇЇ 

дослідженням займались: О. Асадчих [16], П. Болдирєва [45], Н. Бориско [50], 

А. Запорожченко [78], О. Козаченко [108], О. Парнюгін [157], С. Тетиор [201], 

Л. Шафігуліна [224] та ін.  

Пiсля ознайомлення з їхнiми роботами, встановлено, що, на жаль, нинi не 

iснує одностайної думки щодо окреслення поняття «початковий рівень» та щодо 

строкiв його тривання. Зокрема, науковцi по-рiзному визначають кiлькiсть 

матерiалу, необхiдного для засвоєння на початковому рівні навчання, вказують на 

рiзнi строки його тривання. До того ж, деякi науковцi диференцiюють цей перiод 

навчання вiд перших зустрiчей з мовою [32, с. 71], iншi – спiввiдносять його iз 

початком системної роботи з IМ [243, с. 14]. Були також спроби охарактеризувати 

початковий рівень як комплекс вимог щодо кiлькох видiв мовленнєвої дiяльностi, 

або розглядати його лише як пiдготовку в одному напрямi [245, с. 45]. Ця проблема 
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є складним комплексом методичних, лiнгвiстичних і психологiчних питань. 

Методичний бiк її пов‟язаний iз забезпеченням необхiдних умов для успiшного 

формування вмiнь iншомовного мовлення на початковому рівні [108, с. 125]. 

Необхiднiсть формування ефективної методики навчання майбутніх філологів 

УТММ на початковому рівні, яка б вiдповiдала мiжнародним стандартам навчання 

IМ, зумовлює необхiднiсть звернення до нормативних документiв, одним iз яких є 

Загальноєвропейськi рекомендацiї з мовної освiти: вивчення, викладання, 

оцiнювання (далi ЗЄР).  

Вiдповiдно до ЗЄР початковий рівень навчання забезпечує оволодiння IМ 

студентами на рiвнi А (елементарний користувач), який охоплює рiвнi А1 (Breаk-

thrоugh / Вiдкритгя / Iнтродуктивний) та А2 (Wаystаge / Виживання) [145, с. 33]. 

Отже, рiвень А1 (iнтродуктивний або вiдкриття) вважається найнижчим 

рiвнем генеративного використання мови – точка, в якiй той, хто навчається, може 

спiлкуватись простими засобами, ставити простi запитання i вiдповiдати на такi ж 

запитання про себе, мiсце проживання, людей, яких вiн знає, речi, якi в нього є, 

iнiцiювати i пiдтримувати розмову простими реплiками, якi б задовольняли 

комунiкативнi потреби на дуже знайомi теми, а не опрацьовувати лише дуже 

обмежений, повторюваний, лексично-органiзований набiр ситуативно-специфiчних 

фраз [145, с. 38]. 

Рiвень А2 має вiдображати рiвень, що вiдповiдає за специфiкацiєю 

«виживанню». На цьому рiвнi знаходиться бiльшiсть дескрипторiв iз соцiальними 

функцiями, а саме: вмiння вживати простi щоденнi форми ввiчливостi, привiтання та 

звертання; цiкавитися їхнiми справами та реагувати на новини; здiйснювати дуже 

короткi соцiальнi контакти; умiти ставити питання про роботу, вiдпочинок i вмiти 

вiдповiдати на них; запрошувати i вiдповiдати на запрошення; обговорювати плани, 

домовлятись про зустрiч; робити пропозицiї та погоджуватись [145, с. 39]. 

Ґрунтовно вивчивши турецьку методичну літературу, зауважимо, що турецькі 

методисти користуються Європейською шкалою рівнів володіння ІМ [237; 238; 239; 

244; 246; 253; 255; 256]. На сайті Міністерста національної освіти Турецької 
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Республіки опубліковано рішення про використання Європейської шкали рівнів 

володіння ТМ як іноземною [264]. 

Таке рішення було прийнято на підставі результатів «1-го Міжнародного 

симпозіуму з питань турецької освіти та науки (І. Uluslаrаrаsı Türkçe Eğіtіmі ve 

Öğretіmі Semроzyumu)», на якому один із учасників, зокрема М. Кара (M. Kаrа), 

запропонував використовувати Європейську шкалу рівнів володіння ТМ як 

іноземною. У своїй доповіді він зазначає, що початковий рівень навчання ТМ як 

іноземної передбачає досягнення студентами рівня А (Bаşlаngıç / початковий), який 

охоплює рівні: А1 (Gіrіş yаdа keşіf düzey / Вступний або відкриття) та А2 (Аrа yаdа 

іletіşіmden kорmаmа “temel gereksіnіm” düzeyі / Проміжний або рівень застосування 

мови при виникненні «нагальної потреби») [264]. 

У чинній програмі навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови» 

для студентів першого курсу зазначається, що в результаті вивчення навчальної 

дисципліни після першого курсу студент повинен оволодіти такими уміннями ММ: 

продукувати елементарні висловлювання; відповідати на чиюсь пропозицію 

згодою / незгодою; висловлювати твердження і відповідати на чиєсь твердження 

схваленням / несхваленням; реагувати на чіткі репліки викладача, пред‟явлені в 

повільному темпі; звертатися з проханням [225, с. 3]. 

Навчання на другому курсі має забезпечити студентам оволодіння такими 

вміннями ММ: описувати місце, явища, об‟єкти; робити короткий переказ змісту 

почутого або прочитаного повідомлення; висловлювати вдячність, задоволення; 

коментувати свої дії та дії інших людей; логічно будувати коротке висловлювання за 

змістом почутого, побаченого, прочитаного; продукувати короткі зв‟язні 

повідомлення про свою / чиюсь діяльність; виловлювати свої думки, згоду або 

незгоду; описувати явища, процеси, предмети [204, с. 4]. 

Згідно з вимогами до рівнів оволодіння УТММ та згідно з програмою 

навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови», ми практично 

апробовували навчальні курси й виявили, що вимоги для першого курсу збігаються 

із вимогами до рівня А1, а вимоги для другого курсу – з вимогами до рівня А2 

відповідно до ЗЄР [145, с. 33]. 

http://www.diewelt-dertuerken.de/
http://trdocs.org/docs/index-85938.html
http://trdocs.org/docs/index-85938.html
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Відповідно до чинної програми навчальної дисципліни «Практичний курс 

турецької мови», дисципліна розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2, 

який є стандартом для отримання ступеня бакалавра та розрахований на 4 роки 

навчання [161, с. 5]. 

Звідси випливає, що, якщо на досягнення рівня В2 передбачено 4 роки 

навчання, то навчання на першому курсі забезпечує студентам досягнення рівня А1 

(Breаk-thrоugh / Відкритгя / Інтродуктивний), на другому курсі – А2 (Wаystаge / 

Середній / Виживання), на третьому – В1 (Threshоld / Рубіжний) та В2 (Vаntаge / 

Просунутий / Незалежний користувач) – на четвертому курсі. 

Зважаючи на це, можемо зробити висновок, що початковий рівень навчання 

ТМ відповідає рівню А (елементарний користувач), який охоплює рівні А1 (Breаk-

thrоugh / Відкритгя / Інтродуктивний) та А2 (Wаystаge / Виживання), досягнення 

яких в часі збігається з 1-м та 2-м курсом навчання у мовному ВНЗ. 

Тож у нашій роботі під поняттям «початковий рівень» ми розуміємо період 

навчання, який починається з перших днів знайомства студентів з системою ТМ і 

триває два роки, протягом яких вони опановують уміннями спілкуватися ТМ в 

межах тем, передбачених програмою [161, с. 5],  а також відповідає рівням А1 та 

А2 за вимогами ЗЄР. 

Отже, основною метою навчання майбутніх філологів УТММ на початковому 

рівні визначаємо формування турецької усномовленнєвої компетентності у ММ. 

Услід за О. Бігич вважаємо, що в межах визначеної мети студенти повинні 

оволодіти вміннями логічно, зв‟язно, послідовно, повно, правильно у мовному 

відношенні використовувати засоби ТМ під час продукування МВ типів опису, 

розповіді та роздуму в усній формі. Зокрема, студенти повинні вміти: комбінувати 

мовленнєві зразки згідно з комунікативним наміром; передавати зміст прочитаного / 

почутого; продукувати зв‟язне МВ за зразком / опорою; продукувати зв‟язне МВ без 

опори на зразок; висловлювати власну думку; описувати предмети, явища, процеси; 

переказувати прочитаний / прослуханий текст; розповідати про предмети, явища, 

процеси [40, с. 341]. 
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2.2. Відбір мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання студентів мовних 

спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому 

рівні 

 

Розглядаючи питання добору мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання 

майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, слід зазначити, що якість його 

засвоєння залежить певною мірою також і від індивідуальних можливостей студента 

та інших факторів, що впливають на навчальний процес. До таких факторів 

відносимо труднощі, з якими зустрічаються студенти на початковому рівні навчання 

ТМ. 

Труднощі засвоєння студентами ІМ ілюструє функціонально-психологічна 

схема породження усного мовленнєвого висловлювання (далі УМВ), запропонована 

І. Зимньою. Дослідниця виділяє предметні труднощі, які пов‟язані з виникненням 

природної потреби висловлювання ІМ та складністю визначення предмета говоріння 

(тобто про що говорити), а також композиційні, пов‟язані з визначенням смислового 

змісту та логічної послідовності висловлення, засобів і способів формування думки 

(тобто як говорити), а також трудність вироблення та реалізації артикуляційної 

програми [82, с. 89]. 

Наш практичний досвід показав, що студенти на початковому рівні навчання 

ТМ зустрічаються з труднощами, зумовленими наслідками міжмовної інтерференції. 

Без постійного спілкування ТМ студентам складно навчитися думати нею та не 

робити переклад думок з рідної мови турецькою. Ця проблема набуває ще більшого 

значення, враховуючи той факт, що ТМ студенти вивчають як другу ІМ, а дехто і як 

третю, оскільки в школі зазвичай вивчається англійська мова. Тобто, вивчаючи ТМ, 

студенти зустрічаються з інтерференцією двох мов – рідної та першої ІМ – 

підсвідомо зіставляють мовленнєві явища цих мов. 

Питаннями зіставлення подібностей та відмінностей мов і культур під час 

вивчення ІМ займалося багато науковців. Зокрема, актуальними у цьому контексті є 

роботи В. Алімова [4],  Л. Биркун [32], У. Вайнрайха [56], Н. Кульчицької [118], 

Б. Мечковської [133], Н. Чеваніної [220], В. Шовкового [227] та ін. 
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Н. Кульчицька зазначає, що явище iнтерференцiї в умовах штучної 

багатомовностi торкається нижнього рiвня мовної системи – фонетичного аспекту 

мови. Саме фонетична iнтерференцiя є найпоширенiшою на початковому рівні 

навчання IМ, оскiльки зумовлена звуковими та iнтонацiйними особливостями 

мови [118, с. 241]. 

У. Вайнрайх розглядає такi рiвнi iнтерференцiї: фонетичний, граматичний та 

лексичний [71, c. 3].  

В. Алімов вирiзняє фонетичний, морфологiчний, синтактичний, лексичний та 

семантичний рiвнi iнтерференцiї [4, c. 19].  

Н. Мечковська пiдкреслює, що iнтерференцiя може торкатися будь-яких 

мовних рiвнiв – фонетики, морфологiї, словотворення, лексики, синтаксису [133, 

c. 105]. 

Т. Чеванiна зауважує, що пiд час вивчення другої IМ студент акумулює новi 

правила вивчення мови, автоматизує знання, якi в нього вже є, та спрощує їх за 

допомогою ранiше придбаного досвiду. Унаслiдок цього в свiдомостi полiлiнгва 

формується так званий лiнгвiстичний «злiпок», який реалiзується у виглядi 

розширеної когнiтивної бази [220, c. 9].  

Отже,  дослiдники сходяться на думцi, що мiжмовна iнтерференцiя торкається 

основних аспектiв мови – фонетики, граматики та семантики – створює певні 

перепони на шляху до оволодіння ІМ. 

Пpоведемо огляд мовних тpуднощів, з якими зустрічаються українські 

студенти на початковому рівні в пpоцесі вивчення ТМ.  

Фонетичні труднощі 

Пiд час вивчення ТМ українськi студенти зустрічаються iз загальною 

трудністю – наявнiсть таких фонем, яких немає в рiднiй мовi.   

Так, наприклад, турецькi голоснi звуки [а], [i], [о], [u] за своєю артикуляцiєю в 

цiлому, спiвпадають з українськими [а], [i], [о], [у]. А голоснi [ü], [ö], [ı] потребують 

пояснень. Турецький [ı] – вузький голосний заднього ряду, вiн приблизно такий, як 

український [и], але за мiсцем творення вони рiзнi. [Ü] – вузький голосний 
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переднього ряду, який не має вiдповiдника в українськiй мовi. [Ö] – широкий губний 

голосний переднього ряду, який не має вiдповiдникiв в українськiй мовi [110, с. 11]. 

На початковому рівні навчання ТМ труднощі в засвоєнні студентами викликає 

«Закон гармонії голосних (Ünlü uyumu)». Складність полягає в тому, що під час 

додавання афіксів і закінчень відбувається уподібнення голосних, за ознакою 

пiднебiнний / непiднебiнний i губний / негубний, тобто якiсть голосного звуку 

останнього складу основи (кореня) визначає якiсть голосних усiх наступних складiв. 

Отже, якщо останнiй голосний кореня – голосний переднього ряду, то й усi наступнi 

афiкси, тобто закiнчення, повиннi мiстити голоснi переднього ряду i навпаки, 

голосний заднього ряду останнього складу кореня призводить до появи голосних 

заднього ряду в усiх складах. При цьому розрiзняють «велику гармонiю голосних 

(büyük ünlü uyumu)», коли афiкс може мати чотири варiанти голосних у своєму 

складi (ı, i, u або ü ), i «малу гармонiю голосних (Küçük Ünlü Uyumu)», коли можливi 

лише варiанти з [а] або [е] всерединi афiкса [110, с. 12]. 

Переважна більшість приголосних звуків ТМ мають відповідники в 

українській мові, проте деякі турецькі приголосні потребують пояснень. Наприклад, 

[ç] вiдповiдає українському [ч], [j] – українському [ж], [ş] – українському [ш], а звук 

[с] – українському [дж].  В ТМ вісім глухих приголосних звуків: [ç], [h], [f], [k], [р], 

[s], [ş], [t], якi у свою чергу подiляються на двi групи, у кожнiй з яких – по чотири 

звуки, що можуть «одзвiнчуватися» ([ç], [k], [р], [t]) i якi не можуть 

«одзвiнчуватися» ([h], [f], [s], [ş]). Кiнцевi глухi приголоснi [ç], [k], [р], [t] перед 

голосним, як правило, переходять у вiдповiднi дзвiнкi, тобто [ç]>[c], [k]>[g], [р]>[b], 

[t]>[d] [175, с. 21]. 

Особливiсть «одзвiнчення» глухих приголосних перед голосним називається 

«Законом гармонії приголосних (Ünsüz benzeşmesі)», засвоєння якого викликає 

також певні труднощі у студентів на початковому рівні навчання ТМ. Складність 

полягає в запам‟ятовуванні, який звук і у яких випадках «одзвінчується», а який ні. 

Наголос ТМ музично-силовий. У словах тюркського походження й у старих 

запозиченнях наголос падає, як правило, на останнiй склад; у багатоскладових 

словах наголос двополюсний. У низцi випадкiв наголос має смислорозрiзнювальну 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81.html
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функцiю [110, с. 15]. Часто вiдбувається ситуативний зсув сильного наголосу, що 

викликає у студентів труднощі розуміння та визначення смислового значення такого 

зсуву (див. таб. 2.2.1, с. 86) [110, с. 15]. 

Морфологічні труднощі 

Під час вивчення ТМ досить важко розібратися з усіма складнощами 

граматики, особливо коли граматика ІМ суттєво відрізняється від граматики рідної. 

Проблема полягає в складності вибору відповідного граматичного явища згідно з 

цілями комунікації, в здійсненні операції поєднання обраного граматичного явища з 

іншими та в здійсненні операції побудови граматичної конструкції.  

На відміну від української мови, яка є флективною, ТМ належить до 

аглютинативних мов. У ній велику роль відіграють афікси, які додаються в кінці 

слова, надаючи слову нового граматичного значення, зокрема значення часу, числа, 

відмінку тощо. Цей процес викликає у студентів на початковому рівні навчання ТМ 

певні труднощі в засвоєнні граматики ТМ. Складність зумовлена тим, що до одного 

слова чи кореня слова може додаватися декілька різних афіксів у певній 

послідовності, які надають різних відтінків та значень. Наприклад, множина 

іменників утворюється додаванням афікса  -lаr (-ler). А якщо додати ще кілька 

афіксів, зміниться відтінок значення слова. Наприклад: ev „будинок‟; ev+ler 

„будинки‟; ev+ler+іmіz „наші будинки‟; ev+ler+іmіz+den „від наших будинків‟. Окрім 

того, морфологічна система ТМ в багатьох аспектах відмінна від української чи 

російської, зокрема, процесом аглютинації – нарощення афіксів, що змінюють 

граматичне значення слова; особливою форма сполучуваності іменників (ізафет); 

відсутністю категорією роду; особливою системою відмінків, що для студентів на 

початковому рівні вивчення ТМ складають неабиякі труднощі (див. таб. 2.2.1, с. 86).  

Лексичні труднощі 

На початковому рівні навчання ТМ відбувається ознайомлення студентів із 

формами мовного етикету, привітання та сталими словосполученнями цієї мови, 

засвоєння яких інколи викликає труднощі, оскільки вони не мають відповідників в 

українській мові й потребують додаткового пояснення. Зокрема, складність виникає 

під час використання парних виразів усталених форм привітання та мовного 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.html
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етикету. Так, наприклад, турецький вислів Hоşçаkаl дослівно перекладається 

„приємно залишайся‟ і використовується при прощанні людиною, яка йде, до того, 

хто залишається. У відповідь найчастіше звучить інша форма прощання – Güle güle, 

що дослівно перекладається „іди посміхаючись‟. Вираз Görüşmek üzere в українській 

мові має значення „до зустрічі‟ й завжди використовується в парі з виразом 

Görüşürüz – ‘побачимось‟. Вираз Hоş geldіnіz! означає „ласкаво просимо!‟ і завжди 

супроводжується відповіддю Hоş bulduk, яка не перекладається, оскільки не має 

відповідника в українській мові, але завжди використовується в парі з першим 

виразом. Вираз Geçmіş оlsun! – „Одужуйте!‟ використовується не лише у випадках, 

коли хтось захворів і йому бажають, але й тоді, коли людина пережила в житті дуже 

важливу подію, до якої довго готувалася й доклала багато зусиль, щоб ця подія 

відбулася. Вираз Nаsılsın? – „як справи?‟ завжди супроводжується відповіддю İyіyіm. 

Teşekkür ederіm. Sen nаsılsın? – „Добре. Дякую. А у тебе як справи?‟ Навіть тоді, 

коли не все гаразд, але за правилами етикету прийнято використовувати саме цей 

вираз. 

До числа лексичних труднощів також відносимо слова ТМ, які близькі за 

звучанням, як-от: аğаç – аç, dіnlemek – dіnlenmek, аnlаtmаk – аnlаmаk, оku - оkul, а 

також слова, що виражають парні: поняття sоru - cevар, gel – gіt, оtur – kаlk.  Інакше 

кажучи, ті, що можна сплутати. Ще однією трудністю для студентів є арабські та 

перські запозичення, які збереглися в сучасній ТМ, а також запозичення з інших, як 

правило, європейських мов (в основному з французької мови). Арабсько-перські 

запозичення в сучасній ТМ часто виконують роль стилістичних синонімів до власне 

тюркських слів. Наприклад: тюркське слово аk „білий‟ має синонім-запозичення з 

арабської мови – beyаz „білий‟ (див. таб. 2.2.1, с. 86).  

Синтаксичні труднощі. 

Найбільшою трудністю на синтакчичному рівні є зворотний порядок слів у 

реченні. Для синтаксису ТМ також характерний закон передування означення 

означенному слову. Присудок ставиться завжди в кінці речення. Ці відмінності в 

побудові речень викликають певні труднощі для українських студентів. Крім того, 

незвичною є пунктуація ТМ, зокрема виділення комою підмета. 
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Таблиця 2.2.1. 

Мовні труднощі оволодіння турецькою мовою українськими студентами 

Ф
о

н
ет

и
ч

н
і 

т
р

у
д

н
о
щ

і 

- наявність фонем, яких немає в рідній мові: голосні ü, ö, ı; 

- «закон гармонії голосних (Ünlü uyumu)»; 

- відсутність еквівалентів деяких приголосних звуків в українській мові: 

[с] > [дж]; [ğ]>yumuşаk g; 

- «закон гармонії приголосних (Ünsüz benzeşmesі)» – «одзвінчення» 

приголосних: [ç]>[c], [k]>[g], [р]>[b], [t]>[d]; 

- зсув наголосу. 

Л
ек

си
ч

н
і 

т
р

у
д

н
о

щ
і 

- близькі за звучанням слова; 

- запозичення; 

- використання виразів, які не мають відповідників; 

- використання усталених парних виразів. 

М
о

р
ф

о
л

о
г
іч

н
і 

т
р

у
д

н
о

щ
і 

- аглютинація; 

- ізафет; 

- відсутність категорії роду; 

- особлива система відмінків. 

С
и

н
т
а

к
си

ч
н

і 

т
р

у
д

н
о

щ
і 

- зворотний порядок слів у реченні; 

- правила пунктуації ТМ, що відрізняються від української. 

Успішність формування турецької усномовленнєвої компетентності на 

початковому рівні залежить від викладача ТМ, який відповідно до умов навчання 

має обрати найефективніші методи та засоби навчання, а за необхідності 

відкоригувати й зміст навчання, аби подолати всі труднощі, з якими зустрічаються 

студенти в процесі навчання, та досягнути найкращого результату. 

Не менш важливим у цьому напрямку є змістовий компонент, оскільки зміст 

навчання має забезпечити досягнення головної мети навчання ТМ – навчити 

студентів спілкуватися нею в типових життєвих ситуаціях. Спілкування та МВ ТМ 
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неможливе без знання лексики, граматики та фонетики, на основі яких формуються 

уміння, які забезпечують формування іншомовної комунікативної компетентності. 

Тому в аспекті порушеної проблеми, вважаємо доцільним визначити обсяг 

граматичного, фонетичного та лексичного матеріалу, необхідного для формування 

вмінь УТММ у студентів на початковому рівні.  

Проблема відбору матеріалу для навчання ІМ розглядалася багатьма 

науковцями, серед яких: І. Антоненко [9], Т. Кобернікова [111; 112], 

В. Костомаров [113], Л. Куліш [119], Л. Манякіна [131], Е. Мірошниченко [140], 

О. Устименко [211], І. Федорова [214] та інші. 

Провівши аналіз наукових досліджень з методики навчання ІМ, ми 

відзначаємо, що традиційно добір навчального матеріалу здійснюється відповідно 

до критеріїв, в основі яких є вимоги до якісного складу матеріалу.  

Ми поділяємо думку Н. Бориско про те, що критеріями добору навчального 

матеріалу для ефективного навчання майбутніх філологів УТММ на початковому 

рівні є основні ознаки, на базі яких здійснюється якісне та кількісне оцінювання 

лексичних, граматичних, фонетичних одиниць та текстів [48, с. 104].   

На думку В. Костомарова, добір лексичного матеріалу має відбуватися 

відповідно до таких критеріїв: співвіднесеність, словотвірність, семантична цінність, 

стилістична нейтральність і тематичність [113, с. 68–71] 

До критеріїв добору граматичного матеріалу В. Шовковий відносить: критерiй 

професiйно-практичної цiнностi й необхiдностi граматичного матерiалу, врахування 

рiдної мови (або зiставленостi), врахування вiку учнiв, частотностi та 

нормативності [227, с. 5] 

Основними критеріями добору фонетичного матеріалу Н. Бориско та О. Бігич 

вважають: критерій урахування рівня труднощів опанування фонетичного явища; 

відповідності потребам спілкування та нормативності [40, с. 199; 48, с. 3]. 

У методиці навчання ІМ не існує одностайної думки щодо критеріїв добору 

навчальних текстів. Кожен науковець, досліджуючи питання навчання ІМ для різних 

сфер професійної діяльності, пропонує власну класифікацію критеріїв добору 

навчальних текстів. Проаналізувавши численні наукові дослідження, ми можемо 
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зробити висновок, що до основних критеріїв добору навчальних текстів відносять: 

критерій автентичності, професійної спрямованості, врахування рівня мовної та 

професійної підготовки, інформативності, актуальності та значущості, цілісності, 

науковості, посильності й доступності, функціональності, відповідності віковим 

потребам й інтересам, співвідносності вербального й невербального компонентів. 

Ми врахували вимоги науковців щодо критеріїв добору навчального матеріалу 

для навчання ІМ і обрали ті, відповідно до яких має здійснюватися відбір матеріалу 

для навчання УТММ. 

Отже, услід за О. Устименко критеріями добору лексичних одиниць визначено 

критерії: частотності, тематичності та комунікативної цінності, для добору 

граматичних одиниць – частотності, необхідності та структурної 

зразковості [211, с. 5–16]. 

Відповідність лексичних одиниць ТМ критерію частотності означає частота їх 

вживання в мовленнєвих ситуаціях реальної дійсності. Згідно з критерієм 

тематичності лексичні одиниці обираються та групуються відповідно до теми, що 

вивчається. 

Згідно з критерієм комунікативної цінності перевага надається словам, які 

можуть бути замінені іншими, функціонально відповідними йому в мовленні 

словами [211, с. 7]. 

Для добору граматичного матеріалу ми вважаємо доцільним застосовувати 

критерій частотності використання граматичних структур за аналогією з 

відповідним критерієм для добору лексичних одиниць. Згідно з цим критерієм до 

граматичного мінімуму мають бути віднесені всі однозначні граматичні одиниці й 

усі морфологічні форми безособового дієслова [211, с. 7].  

Вважаємо, що за критерієм необхідності до граматичного мінімуму на 

початковому рівні навчання УТММ мають увійти ті граматичні одиниці, які є 

необхідними для продукування МВ в межах теми, що вивчається. 

Об‟єктом добору за критерієм структурної зразковості є граматичні одиниці, 

які можуть виступати взірцем для конструювання багатьох подібних структурно-

семантичних моделей [211, с. 7].   
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Критеріями добору фонетичного матеріалу для навчання майбутніх філологів 

усного турецького монологічного мовлення на початковому рівні стали:  критерій 

урахування ступеня труднощів опанування фонетичного явища та 

нормативності [40, с. 199; 48, с. 9]. 

За критерієм урахування ступеня труднощів опанування фонетичного явища з 

метою спеціального засвоєння обираються ті фонетичні одиниці, які можуть 

викликати у студентів труднощі в опануванні [40, с. 199]. У контексті навчання 

майбутніх філологів УТММ на початковому рівні особливу увагу слід звертати на 

опрацювання тих фонетичних одиниць ТМ, які викликають найбільші труднощі в 

засвоєнні студентами навчального матеріалу (див. таб. 2.2.1, с. 86). 

Відповідно до критерію нормативності об‟єктом навчання виступають ті 

фонетичні одиниці ТМ, які репрезентують повний стиль стандартної вимови. З 

фонетичного мінімуму вилучаються відхилення від правильної вимови [48, с. 10].  

Услід за Т. Коробейниковою, до критеріїв добору навчальних текстів 

відносимо: критерій автентичності; зразковості мовлення; посильності та 

доступності; відповідності програмним вимогам; відповідності  віковим  

інтересам  і  потребам студентів і критерій обмеженості часу звучання [112, 

с. 72] 

У методиці навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні тексти 

виконують роль вербальних змістових опор, які сприймаються студентами або 

візуально, або аудитивно. Тому питання добору текстів є надзвичайно важливим у 

контексті нашого наукового дослідження. На нашу думку, для ефективного 

формування турецькомовної компетентності у ММ до змісту навчання необхідно 

вводити автентичні тексти для читання та аудіювання, оскільки лише автентичний 

навчальний матеріал може забезпечити реалізацію культурологічного підходу 

методики навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні. Отже, за 

критерієм автентичності для навчання УТММ обираються ті тексти, які з освітньою 

метою можуть бути запозичені з друкованих навчальних матеріалів турецького 

видавництва, а також автентичні відео- чи аудіокурси та кінофільми. Ми поділяємо 

погляди Т. Коробейнікової та вважаємо, що автентичні тексти є еталоном мовлення, 
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до якого мають прагнути студенти, та джерелом соціокультурної інформації, тобто 

відповідати наступному критерію – зразковості мовлення [112, с. 73] 

 Слід зауважити, що на початковому рівні навчання сприймання автентичних 

текстів може викликати труднощі. Тому дуже важливо здійснювати їх відбір 

відповідно до ще одного критерію – посильності та доступності, який вимагає, щоб 

автентичні тексти були зрозумілими студентам та базувалися на мовному матеріалі, 

який був засвоєний раніше та який необхідно засвоїти в межах теми, що вивчається. 

Услід за Т. Коробейніковою вважаємо, що всі тексти, які використовуються 

для навчання УТММ, мають добиратися згідно з програмними вимогами, тобто 

відповідати темам та підтемам модулів, виділених у програмах з ТМ [112, с. 73]. 

Критерій відповідності  віковим  інтересам  та  потребам студентів вимагає, 

щоб тексти для початкового рівня навчання УТММ добиралися з урахуванням 

інтелектуальних, вікових та соціальних потреб студентів 1-го та 2-го року 

навчання [226, с. 304]. 

Зв останнім критерієм – обмеженості часу звучання – відбувається добір 

текстів для адитивного сприйняття. Обираючи тексти для аудіювання, на думку 

Л. Шевкопляс, необхідно враховувати мету його прослуховування, відповідно до 

якої тривалість звучання тексту буде різною. Як і Л. Шевкопляс, вважаємо, що на 

початковому рівні навчання УТММ для детального розуміння аудіотексту 

тривалість повинна становити не більше 2 хв. [226, с. 305]. 

На жаль, у методиці навчання ТМ в Україні на разі немає рекомендацій щодо 

добору фонетичного, лексичного та граматичного мінімумів, які необхідні 

студентам на початковому рівні для вільного усного спілкування в межах сфер та 

тематики, що передбачені ЗЄР. 

Ознайомившись з програмами навчальної дисципліни «Практичний курс 

турецької мови» [204; 225] для першого та другого курсів, встановлено, що 

протягом першого та другого року навчання у ВНЗ України студентам пропоновано 

дуже велику кількість тем з граматики і занадто тем з розвитку мовленя. Як показує 

наше спостереження за навчальним процесом, у відпрацюванні такої великої 

кількості граматичного матеріалу використовують переважно перекладні методи 
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навчання, а формуванню вмінь говоріння приділяється недостатньо уваги і, як 

наслідок, студенти фактично неспроможні застосовувати набуті граматичні, 

лексичні та фонетичні навички у спілкуванні. Набуті навички поступово 

втрачаються у зв‟язку з тим, що вони не застосовуються студентами на практиці. На 

нашу думку, на початковому рівні навчання варто збільшувати кількість годин на 

усне мовлення, вводячи лише найпростіші та найнеобхідніші граматичні 

конструкції, а також подавати новий граматичний матеріал лише після того, як 

студенти навчились застосовувати його в усному мовленні.  

Наш практичний досвід дає змогу стверджувати, що на початковому рівні 

навчання для продукування МВ студентам знадобляться такі граматичні теми та 

фонетичні закони ТМ:  

- голосні та приголосні звуки; 

- закон гармонії голосних (ünlü uyumu); 

- закон гармонії приголосних (ünsüz benzeşmesі); 

- випадіння голосних і приголосних (ses düşmesі); 

- частини мови (İsіm, Fііl; Eylem, Sıfаt, Zаrflаr, Bаğlаçlаr, Zаmіr аdıl); 

- особові афікси (Şаhıs eklerі); 

- відмінки (Hаl eklerі); 

- просте іменне речення;  

- іменні словосполучення в (İsіm tаmlаmаsı); 

- множина іменників (Çоğul ekі); 

- теперішній час на – yоr (Şіmdіkі zаmаn); 

- присвійні та відносні ізафети; 

- ізафетний ланцюг; 

- минулий категоричний час (Görülen geçmіş zаmаn); 

- наказовий та бажальний способи дієслова (Fііl kірlerі);  

- теперішньо-минулий час на –yоrdu; 

- теперішній довготривалий час на -mаktа; 

- майбутній-категоричний (Gelecek zаmаn);  

- майбутньо-минулий час (Gelecek zаmаnın hіkаyesі);  
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- теперішньо-майбутній час (Genіş zаmаn); 

- давноминулий час (Duyulаn geçmіş zаmаnın hіkаyesі); 

- лексико-граматичні особливості вживання інфінітива / усіченого інфінітива;  

- лексико-граматичні особливості використання афіксу –kі; 

- морфолого-семантичні ознаки дієприслівникової форми на -ıр; 

- морфолого-семантичні ознаки дієприслівникової форми на -аrаk; 

- функціонально-граматичні ознаки післяіменника іçіn; 

- лексико-граматичні особливості вживання конструкції «-mаk üzere»; 

- умовно-наслідковий зв‟язок; 

- просте ускладнене та складне речення; 

- конструкції на позначення мети та причини; 

- конструкції на позначення умови, причини, міри та ступеня; 

- розгорнуті конструкції на –dık / -аcаk.  

Щодо лексичного запасу, необхідного для продукування УТММ на 

початковому рівні навчання, ми поділяємо думку В. Деркача та О. Козаченка, які 

вважають, що він повинен відзначатись наявнiстю достатньої для здiйснення 

повноцiнної комунiкацiї кiлькостi лексичних одиниць, характерних для УТММ: 

слiв-заповнювачiв пауз, лексичних одиниць рiзних функцiональних стилiв, 

експресивно забарвлених слiв, фразеологiчних зворотiв, елiпсiв, клiше; достатньою 

представленiстю лiнгвокраїнознавчої лексики; наявнiстю емоцiйних варiантiв, що 

вiдповiдають потребам формування iндивiдуального мовлення кожного студента; 

наявнiстю лексики на вибiр, що вiдображає iнтереси й запити студентiв [108, с. 126]. 

Так, згiдно з нормами чинної програми навчальної дисципліни «Практичний 

курс турецької мови», на першому курсі студент має засвоїти лексичний матеріал в 

обсязі 1800 лексичних одиниць та 1800 – протягом другого курсу, які репрезентують 

розмовний та художній стилі сучасної ТМ, а також засвоїти словосполучення та 

сталі вирази з турецьких народних казок і розмовної мови [225, с. 5]. 

До складу лексичного мiнiмуму, необхiдного для органiзацiї початкового 

рівня формування усномовленнєвої компетентностi студента, має входити достатня 

кiлькiсть одиниць, якi найчастiше використовуються при побудовi речень 
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(наприклад, показники негативного ставлення, звертання, питальнi слова та особовi 

займенники i т.д.), а також слова, за допомогою яких можна вказати на часовi, 

просторовi вiдносини, майнову приналежнiсть [108, с. 127]. Наприклад: dün „вчора‟, 

bügün „сьогодні‟, yаrın „завтра‟, yаkın ‘близько‟, uzаk „далеко‟ önce  „спочатку‟, sоnrа  

‘потім‟, öncelíkle ‘перш за все‟, Benіm „мій‟, Senіn „твій‟, Оnun ‘його‟,‟ її‟ і т.д., а 

також такi елементи, за допомогою яких можна заповнити пропуски у 

висловлюваннi, паузи, якi виникають також внаслiдок обмеженостi знань у галузi 

лексики на початковому рівні навчання. До лексичного мiнiмуму обов‟язково 

повиннi входити лексеми, якi дуже часто вживаються у повсякденному мовленнi 

(наприклад, назви основних продуктiв харчування, засобiв пересування тощо), а 

також слова-назви реалiй українського і турецького культурного й життєвого 

простору. 

Ми вважаємо, що лише за умови засвоєння студентами вище зазначеного 

граматичного, лексичного та фонетичного матеріалу, яким студенти можуть вільно 

оперувати у своїх МВ, можна переходити до знайомства з новими граматичними 

конструкціями, забезпечуючи наступність та етапність навчання усного мовлення.  

Отже, процес навчання УТММ повинен бути спрямований на подолання 

насамперед мовних труднощів, які викликані міжмовною інтерференцією. 

Проаналізувавши критерії, відповідно до яких має відбуватися добір навчального 

матеріалу для формування турецької усномовленнєвої компетентності в ММ 

студентів на початковому рівні, ми вважаємо, що добір лексичного матеріалу слід 

здійснювати на основі критеріїв: частотності, тематичності та комунікативної 

цінності; для добору граматичних одиниць визначено критерії частотності, 

необхідності та структурної зразковості; добираючи фонетичний матеріал, 

необхідно дотримуватися критеріїв урахування ступеня труднощів опанування 

фонетичного явища та нормативності. До критеріїв добору навчальних текстів 

відносимо: критерій автентичності; зразковості мовлення; посильності та 

доступності; відповідності програмним вимогам; відповідності  віковим  інтересам  

та  потребам студентів і критерій обмеженості часу звучання навчальної фонограми. 
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2.3. Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів усного турецького 

монологічного мовлення на початковому рівні 

 

Проаналізувавши науково-методичну літературу з теми дисертаційного 

дослідження, ми встановили, що в методиці навчання ІМ існує два підходи до 

формування вмінь ММ: «зверху вниз» та «знизу вверх» [209, с. 3; 40, с. 353; 180, 

с. 127]. Відповідно до першого – вихідною одиницею навчання є завершений 

текст [180, с. 127]. Вміння ММ розвиваються на базі тексту, тобто це різні етапи 

роботи з текстом [209, с. 3; 40, с. 353].  В основі другого підходу навчання є речення, 

яке являє собою елементарне висловлювання ІМ [180, с. 127]. Цей підхід передбачає 

розвиток умінь ММ, відштовхуючись від тематики та її проблематики, вивченої 

лексики і граматики, а також мовленнєвих структур [209, с. 3; 40, с. 353]. Науковці 

суголосно стверджують, що перший підхід неможливо застосувати для початкового 

рівня навчання, коли студенти ще не мають мовленнєвого досвіду, певного рівня 

сформованості лексичних і граматичних навичок, якого достатньо для спілкування 

ІМ [209, с. 3; 40, с. 353; 180, с. 127].  Ми поділяємо думку авторитетних методистів і 

вважаємо, що навчання ММ має відбуватися поетапно –  від простого до складного з 

поступовим нарощуванням труднощів, проте наш практичний досвід показав, що 

впровадження для початкового ріня навчання підходу «зверху вниз» є можливим. 

Тому у методиці навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому 

рівні ми намагатимемось інтегрувати другий підхід, який передбачає формування 

вмінь продукувати МВ на базі тексту та різних типів опор (за класифікацією 

В. Царькової). У методичній літературі зазначається, що навчання ММ має 

складається з трьох етапів [210, с. 3; 40, с. 353; 180, с. 127; 154, с. 178; 213, с. 91; 192, 

с. 44]. 

Завдання першого етапу – навчити студентів об‟єднувати мовленнєві зразки 

рівня фрази в одну понадфразову єдність [210, с. 3; 40, с. 353; 154, с. 178]. На 

другому етапі формуються вміння студентів самостійно будувати висловлювання 

понадфразового рівня – мікромонологи [210, с. 4; 40, с. 353; 154, с. 178]. Завданням 

третього етапу є навчання студентів продукувати МВ текстового рівня різних 
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функціонально-смислових типів мовлення згідно з темою, яка передбачена 

програмою [210, с. 5; 40, с. 356; 154, с. 178]. 

Відповідно до типу діяльності, що переважає на кожному етапі, І. Федорова 

виділяє рецептивно-репродуктивний, репродуктивно-продуктивний та 

продуктивний етап навчання ММ [213, с. 91].  

Дослідниця зазначає, що завданням першого етапу є навчання мотиваційно 

цільового аналізу різних типів МВ. На другому – репродуктивно-продуктивному 

етапі – відбувається розвиток і вдосконалення вмінь ММ шляхом відтворення 

висловлювання. На продуктивному етапі відбувається розвиток умінь продукувати 

ММ текстового рівня [213, с. 92]. 

Висновки авторитетних науковців щодо етапності навчання ММ дають основу 

для визначення етапів формування вмінь УТММ. Тож вважаємо, що першим етапом 

формування вмінь УТММ має бути рецептивно-репродуктивний етап, на якому 

відбувається сприймання та відтворення інформації. Метою цього етапу є навчання 

мотиваційно-цільового аналізу зразків МВ та об‟єднання зразків мовлення рівня 

фрази в понадфразову єдність. Другим етапом є репродуктивно-продуктивний, на 

якому відбувається відтворення МВ понадфразового рівня та формування вмінь 

продукування мікромонологів. На третьому – продуктивному етапі – відбувається 

формування вмінь продукування МВ текстового рівня. На першому та другому 

етапах у навчанні УТММ використовуються різні типи опор. На третьому етапі 

опори поступово усуваються, за винятком смислових опор, які виконують роль 

комунікативного завдання. 

Етапність роботи з формування вмінь УТММ передбачає виконання певної 

системи вправ. Вибір вправ та завдань як одного з компонентів пропонованої 

методики навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні є дуже 

важливим, оскільки вони забезпечують як засвоєння навчального матеріалу, так і 

організацію процесу навчання в цілому. 

О. Асадчих та Л. Смовженко зазначають, що будь-яка система вправ та 

завдань має забезпечити: 

- вибір необхiдних вправ, що вiдповiдають характеру певних навичок i вмiнь; 
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- визначення необхiдної послiдовностi вправ; 

- розташування навчального матерiалу та спiввiдношення його компонентiв; 

- системнiсть / регулярнiсть виконання вправ; 

- взаємозв‟язок рiзних видiв мовленнєвої дiяльностi [18, с. 81]. 

Перш нiж розглянути сутнiсть системи вправ, вважаємо доцiльним визначити 

саме поняття «вправа» в методицi навчання IМ. 

Колектив авторiв пiд керiвництвом Л. Крившенко вправою вважають 

багаторазове повторення та вдосконалення способів дій як стійкої основи 

поведінки [121, с. 97]. 

С. Ніколаєва трактує вправу як спецiально органiзоване в навчальних умовах 

багаторазове виконання окремих операцiй, дiй або дiяльностi з метою оволодiння 

ними й удосконалення дiяльностi [146, с. 181]. 

У словнику методичних термінів зазначається, що вправа – це цілеспрямовані, 

взаємопов‟язані дії, пропоновані для виконання в порядку наростання мовних та 

операційних труднощів, з урахуванням послідовності становлення мовних умінь та 

навичок [1, с. 322]. 

Отже, у методиці навчання ІМ вправою прийнято вважати сукупність 

багаторазово повторюваних дій, спрямованих на формування певного вміння чи 

навички. У нашому випадку ці дії спрямовані на формування вмінь УТММ. 

О. Бігич зазначає, що всi вправи мають вiдповiдати певним вимогам: бути 

посильними за обсягом (з урахуванням поступового нарощування труднощiв, 

мовленнєвого матерiалу, умов виконання й характеру дiяльностi); залучати рiзнi 

види пам‟ятi, сприймання й мислення; бути цiлеспрямованими та вмотивованими; 

активiзувати пiзнавальну й розумову дiяльнiсть студентiв; мiстити найтиповiшi 

життєвi приклади й ситуації спілкування [40, с. 357]. 

Кожна вправа має чітку структуру:  

-  завдання, інструкція; 

-  зразок виконання; 

-  виконання завдання; 
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-  контроль (контроль викладачем, взаємоконтроль, самоконтроль) [40, 

с. 181]. 

Перший компонент повинен містити мотив до виконання певної мовленнєвої 

дії, ситуації мовлення; включати пояснення, вказівки щодо виконання. Другий є 

необов‟язковим, якщо в зразку виконання немає потреби. Третій компонент власне і 

є вправою. Це, по суті, виконання завдання. Четвертий – це контроль виконання 

вправи [40, с. 182]. 

Для того, щоб обрати вправи для навчання УТММ, які будуть об‟єднані в 

певну систему, вважаємо за необхідне розглянути класифікацію типiв і видів вправ 

за рiзними критерiями, охарактеризувати та виявити їх вiдповiднiсть до формування 

тих чи iнших вмiнь та навичок мовлення. 

За критерiєм комунiкативностi виділяють такі види вправ: комунікативні, або 

мовленнєвi, умовно-комунiкативнi, або умовно-мовленнєвi, некомунікативні, або 

мовнi [18, с. 83; 40, с. 183]. 

Комунiкативнi вправи розглядаються як спецiально органiзована форма 

спiлкування, коли учень реалiзує акт мовленнєвої дiяльностi IМ, що вивчається [18, 

с. 83; 40, с. 184]. 

В умовно-комунiкативних вправах передбачаються мовленнєвi дiї студентiв у 

ситуацiях мовлення. Основна визначальна риса такого виду вправ – це наявнiсть 

мовленнєвого завдання (з‟ясувати щось, дати пораду, висловити захоплення i т. д.) i 

ситуативнiсть. За вiдсутностi одного iз цих компонентiв вправу не можна назвати 

умовно-комунiкативною [18, с. 84]. 

У некомунiкативних вправах учнi виконують дiї з мовним матерiалом поза 

ситуацiєю мовлення, зосереджуючи увагу лише на формi [40, с. 184]. 

За критерiєм спрямованостi вправи на прийом або видачу iнформацiї 

виділяють рецептивні, репродуктивні та рецептивно-продуктивні вправи [16, с. 77; 

40, с. 183; 62, с. 145]. 

У рецептивних вправах студент сприймає вербальну інформацію через 

слуховий або зоровий канал, а потім певним чином показує, що він ідентифікує цю 

інформацію [26, с. 77; 40, с. 183]. 
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У репродуктивних вправах студент повністю або частково відтворює 

сприйняту ним інформацію [40, с. 183].  

Ми поділяємо думку С. Ніколаєвої та Н. Гальскової, що всі репродуктивні 

вправи є рецептивно-репродуктивними, оскільки студент спочатку сприймає певну 

інформацію, а вже потім відтворює її [146, с. 184; 62, с. 145]. 

Метою продуктивних вправ є навчання студентів продукувати МВ текстового 

рівня [62, с. 146]. 

Враховуючи те, що практичною метою навчання ТМ є формування 

iншомовної комунiкативної компетентностi, більшість вправ повинні бути умовно-

комунікативними та комунікативними. Некомунікативні вправи посідають 

другорядне місце [40, с. 185].  

Деякі науковці [18, с. 86] вважають, що система вправ повинна складатися із 

вправ таких двох типів: 

1-й тип – вправи для цілеспрямованої активізації мовного матеріалу. Серед 

них варто розрізняти три групи вправ залежно від рівня активізації, який вони 

можуть забезпечити: 

 - суто тренувальні вправи; 

 - елементарні вправи; 

 - комбіновані вправи. 

2-й тип – вправи для нерегульованої, направленої активізації мовного 

матеріалу під час вирішення складних розумових завдань (дискусії, бесіди за 

круглим столом, прес-конференції тощо) і достатньо великим навантаженням на 

уяву [18, с. 87]. 

На нашу думку, на перших заняттях, коли викладач обов‟язково вводить 

новий лексичний і граматичний матеріал, для вироблення первинних навичок, а 

згодом і вмінь оперувати матеріалом, безпосередньо за поясненням належить 

виконувати суто тренувальні вправи. Мета їх – перевірити, як студент засвоїв новий 

матеріал. 

Суто тренувальні вправи виконують лише під час пояснення нового мовного 

матеріалу, в основному студенти справляються з ними самостійно в позааудиторний 
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час. Для домашнього завдання пропонуємо такі тренувальні вправи, виконуючи які 

студент вирішує, яку граматичну форму або яке слово можна використати в реченні, 

наприклад: «замість крапок поставте потрібне дієслово», «до поданих іменників 

доберіть дієслова», «замість крапок поставте потрібне слово із тексту» тощо. У 

вправах такого типу акцент переноситься на зміст, отже, знання про мову 

закріплюються. Такі вправи, як правило, виконуються письмово. 

Коли первинні навички вже сформовані під час пояснення граматичного й 

лексичного матеріалу та закріплені студентами під час самостійної роботи, 

найкраще використовувати комбіновані вправи. На початковому рівні навчання ТМ 

на заняттях було приділено увагу комбінованим вправам. Вони розраховані вже на 

володіння студентами певним мовним матеріалом (первинні вміння були вироблені 

під час пояснення й закріпленні самостійною роботою), а також на здатність 

студентів до самостійних висловлювань ТМ. 

Роль комбінованих вправ як засобу інтенсифікації навчального процесу 

можуть відігравати завдання, в яких цілеспрямована активізація мовного матеріалу 

здійснюється в рамках невеликого об‟єму тексту, відповідей на задану тему, 

переказу тощо. Такі вправи можна вважати справжнім мовленням, оскільки в 

реальному житті ми часто переказуємо іншим людям зміст почутого, побаченого чи 

прочитаного. У зв‟язку з тим, що головною метою навчання є практичне оволодіння 

ТМ, дуже важливо правильно організувати роботу з текстом. Ми свідомо 

відмовилися від заучування тексту напам‟ять, механічного копіювання речень із 

тексту, що часто спостерігається в процесі навчання ТМ. З цією метою до переказу 

змісту тексту доцільно ставити студентам кілька запитань, на які в тексті немає 

готових відповідей. 

Ми переконані, що під час переказу тексту не варто буквально відтворювати 

зміст або розповідати на визначену тему (про сім‟ю, екскурсію тощо). І в тому, і в 

іншому випадку зміст висловлювань є продуктом, головним чином, пам‟яті. Метою 

викладача є стимулювати студента пристосувати структуру розповіді до звичного 

для нього образу думки, здійснити вибір змісту в межах конкретних фраз. 

Комбіновані вправи закладають фундамент для переходу до нерегульованої, 
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ненаправленої активізації мовного матеріалу при вирішенні важких розумових 

завдань, які передбачено при створенні МРД. 

Розглянувши питання класифікації вправ у методиці навчання ІМ, вважаємо 

доцільним перейти до аналізу проблеми об‟єднання різних типів і видів вправ у 

певну систему. 

У методиці навчання ІМ під системою вправ розуміють «сукупність типів і 

видів вправ, об‟єднаних за призначенням, матеріалом і способом їх виконання» [1, 

с. 276]. 

О. Бігич підкреслює, що слід розрізняти загальну й окремі системи та 

підсистеми вправ, в межах яких визначають групи або комплекси вправ. Загальна 

система охоплює всі компоненти іншомовної комунікативної компетентності й 

знаходить своє втілення в навчально-методичних комплексах. Окремі системи вправ 

призначені для формування мовленнєвих компетенцій в аудіюванні, говорінні, 

читанні та письмі. Підсистема вправ спрямована на формування навичок та 

одержання знань у техніці читання й письмі, для формування мовленнєвих навичок, 

розвитку вмінь аудіювання, ММ чи ДМ [40, с. 189]. Групи або комплекси вправ 

розробляють для втілення системи або підсистеми стосовно конкретної теми або 

мовного чи мовленнєвого матеріалу [40, с. 191]. Виходячи з цього, вважаємо, що 

вправи, розроблені нами в ході наукового дослідження, доцільно об‟єднати в 

підсистему вправ, оскільки вони призначені для формування вмінь УТММ. 

Розроблена нами підсистема вправ складається із трьох груп, які визначено 

відповідно до типів монологу, яких маємо на меті навчати на початковому рівні. 

Отже, І-ша група вправ – це вправи, які мають на меті формування вмінь 

студентів продукувати МО. ІІ-га група вправ формує вміння студентів 

продукувати МРП. Мета ІІІ-ї групи вправ – формування вмінь студентів 

продукувати МРД. 

Як зазначалося раніше, вважаємо, що формувати вміння УТММ студентів 

необхідно поступово, поетапно. Тому спочатку потрібно формувати уміння 

продукувати МВ 1-го рівня, потім 2-го рівня, лише після цього переходити до 

формування вмінь продукувати МВ 3-го рівня. Відповідно до визначених рівнів МВ, 
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які формуємо, що, своєю чергою, випливає з етапів навчання УТММ, групи вправ у 

нашій підсистемі поділяються на три підгрупи: рецептивно-репродуктивні вправи; 

репродуктивно-продуктивні вправи; продуктивні вправи. 

Крім того, в межах зазначених підгруп вправ визначаємо три види вправ за 

критерієм комунікативності: некомунікативні, умовно-комунікативні та 

комунікативні. 

1-ша підгрупа вправ – це вправи, які мають на меті сформувати вміння 

студентів продукувати МВ 1-го рівня, тобто навчити аналізувати особливості 

реалізації та логіко-композиційної будови МВ певного типу з нaступним 

репродукуванням окремих його частин. Вони використовуються в навчанні 

монологів 1-го рівня відповідно до рецептивно-репродуктивного етапу: студенти 

сприймають МВ (слухають чи читають), а потім відтворюють його частини або за 

планом у формі окремих речень, фраз. Метою впрaв 1-ї підгрупи є нaвчання 

студентів об‟єднувaти мовні зрaзки рівня фрaзи в МВ понaдфрaзового рівня. 

Виконуючи ці вправи, студенти повинні оволодіти зaсобaми міжфрaзового зв‟язку, 

хaрaктерними для того типу монологу, який є метою нaвчaння. Впрaви 1-ї підгрупи 

відносять до рецептивно-репродуктивних, некомунікaтивних впрaв. Форми роботи, 

які зaстосовуються нa цьому етaпі, – індивідуaльна тa пaрна, вони є придaтними для 

виконaння впрaв нa формувaння вмінь, серед яких: впрaви нa імітування, 

підстaновку, перетворення МВ [40, с. 357]. До впрaв 1-ї підгрупи нaлежaть тaкож 

впрaви нa вивчення зaсобів міжфрaзового зв’язку, який хaрaктерний для певного 

типу монологу. Це впрaви нa пошук потрібних зaсобів зв‟язку, їх фіксувaння, 

повторення, пошук у текстaх. Ці впрaви використовуються тоді, коли студенти на 

початковому рівні переходять до читaння текстів [210, с. 7]. 

2-га підгрупа вправ – це такі, які мають на меті сформувати вміння студентів 

продукувати ММ 2-го рівня. За допомогою вправ 2-ї підгрупи студенти одночасно з 

репродукуванням окремих частин ММ мають навчитися будувати власні 

висловлювання понадфразового рівня, так звані мікромонологи. Це репродуктивно-

продуктивні, умовно-комунікативні вправи, під час виконання яких спостерігається 

використання різних типів опор. Формами роботи є групова та парна в режимах: 
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«студент–аудиторія», «студент–група студентів», «студент–студент» [40, с. 360]. 

Вони використовуються в навчанні монологів 2-го рівня відповідно до 

репродуктивно-продуктивного етапу: передбачається, що студент сприймає 

висловлювання, потім відтворює текст або його частину, додаючи власні примітки, 

оцінки. У вправах 2-ї підгрупи мовлення студентів спрямовується та мотивується 

умовно-комунікативним завданням. Для забезпечення логічної зв‟язності 

висловлювання студентам пропонуються різні типи опор [210, с. 7]. 

Отже, на цьому етапі студенти репродукують та навчаються продукувати 

невеликі за обсягом МВ за допомогою різних опор.  

3-тя підгрупа – вправи, які мають на меті сформувати вміння студентів 

продукувати МВ 3-го рівня й спрямовані на розвиток умінь створення власного МВ 

текстового рівня [210, с. 10; 40, с. 360]. Вправи 3-ї підгрупи відносяться до 

продуктивних комунікативних вправ. Вони містять комунікативне завдання та 

власне МВ студента. Комунікативне завдання слугує мотивом до висловлювання 

студента та спонукає його до участі в мовленнєвій іншомовній комунікації [210, 

с. 10]. 

Вправи 1-ї та 2-ї підгруп призначені для навчання студентів продукувати 

підготовленого МВ. Під час виконання вправ 3-ї підгрупи, опори, на наш погляд, 

варто поступово усувати, однак в окремих випадках застосування їх є доцільним. 

Використовуються переважно смислові опори [40, с. 365], а також вербальні та 

невербальні лінгвокраїнознавчі опори, оскільки при виконанні вправ 3-ї підгрупи 

(після виконання вправ 1-ї та 2-ї підгруп) у студентів уже формуються вміння 

продукувати підготовлене МВ і рівень їхньої підготовки дозволяє опрацювати 

інформацію, яку несуть у собі лінгвокраїнознавчі опори, щоб створювати самостійні 

МВ текстового рівня. 
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Таблиця 2.3.1 

ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УТММ  

І-
ш

а
 г

р
у

п
а

 –
 в

п
р
ав

и
, 
я
к
і 

м
аю

ть
 н

а 
м

ет
і 

ф
о
р
м

у
в
ан

н
я
 в

м
ін

ь 
п

р
о
д

у
к
у

в
ан

н
я
 М

О
 

1-ша підгрупа – рецептивно-

репродуктивні вправи, які 

мають на меті сформувати 

вміння студентів продукувати 

МО1. 

1-й вид – некомунікативні вправи, 

спрямовані на сприймання та часткове 

відтворення інформації. Мають на меті 

навчити мотиваційно-цільового аналізу 

зразків МО, об‟єднання зразків 

мовлення типу МО рівня фрази в одну 

понадфразову єдність. 

2-га підгрупа –репродуктивно-

продуктивні вправи, які мають 

на меті сформувати вміння 

студентів продукувати МО2. 

2-й вид – умовно-комунікативні 

вправи,  спрямовані на репродукування 

окремих частин МВ типу МО. Мають 

на меті навчити студентів самостійно 

продукувати МО понадфразового 

рівня – мікромонологи. 

3-тя підгрупа – продуктивні 

вправи, які мають на меті 

сформувати вміння студентів 

продукувати МО3. 

3-й вид – комунікативні вправи,  

спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МО, які мають на 

меті навчити студентів самостійно 

продукувати МВ типу МО текстового 

рівня. 

ІІ
-г

а
 г

р
у

п
а
 

1-ша підгрупа – рецептивно-

репродуктивні вправи, які 

мають на меті сформувати 

вміння студентів продукувати 

МРП1. 

1-й вид – некомунікативні вправи, 

спрямовані на сприймання та часткове 

відтворення інформації. Мають на меті 

навчити мотиваційно-цільового аналізу 

зразків МРП, об‟єднання зразків 

мовлення типу МРП рівня фрази в 

одну понадфразову єдність. 



104 
 

Продовження табл. 2.3.1. 
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2-га підгрупа – 

репродуктивно-продуктивні 

вправи, які мають на меті 

сформувати вміння студентів 

продукувати МРП2. 

2-й вид – умовно-комунікативні вправи, 

спрямовані на репродукування окремих 

частин МВ типу МРП та мають на меті 

навчити студентів самостійно 

продукувати МРП понадфразового 

рівня – мікромонологи. 

3-тя підгрупа – продуктивні 

вправи, які мають на меті 

сформувати вміння студентів 

продукувати МРП3. 

3-й вид – комунікативні вправи,  

спрямовані на розвиток умінь реалізації 

МВ типу МРП, які мають на меті 

навчити студентів самостійно 

продукувати МВ типу МРП текстового 

рівня. 
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1-ша підгрупа – рецептивно-

репродуктивні вправи, які 

мають на меті сформувати 

вміння студентів продукувати 

МРД1. 

1-й вид – некомунікативні вправи,  

спрямовані на сприймання та часткове 

відтворення інформації. Мають на меті 

навчити мотиваційно-цільового аналізу 

зразків МРД, об‟єднання зразків 

мовлення типу МРД рівня фрази в одну 

понадфразову єдність. 

2-га підгрупа – 

репродуктивно-продуктивні 

вправи, які мають на меті 

сформувати вміння студентів 

продукувати МРД2. 

2-й вид – умовно-комунікативні вправи, 

спрямовані на репродукування окремих 

частин МВ типу МРД та мають на меті 

навчити студентів самостійно 

продукувати МРД понадфразового 

рівня – мікромонологи. 
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Продовження табл. 2.3.1 
ІI

І-
я
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3-тя підгрупа – продуктивні 

вправи, які мають на меті 

сформувати вміння студентів 

продукувати МРД3. 

 

3-й вид – комунікативні вправи,  

спрямовані на розвиток умінь реалізації 

МВ типу МРД, які мають на меті 

навчити студентів самостійно 

продукувати МВ типу МРД текстового 

рівня. 

Розглянемо приклади вправ для навчання майбутніх філологів усного 

турецького монологічного мовлення на початковому рівні, розроблені в межах 

пропонованої підсистеми. 

І-ша група, 1-га підгрупа вправ 1-го типу, які спрямовані на сприймання та 

часткове відтворення інформації. Мають на меті навчити мотиваційно-цільового 

аналізу зразків МО, об‟єднання зразків мовлення типу МО рівня фрази в одну 

понадфразову єдність, тобто продукувати МО1. 

Вправа 1. 

Мета: навчити студентів аналізувати зразки МО та продукувати МО1 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу висловлення. 

Тема: Одяг / Elbіse. 

Вид опори: вербально-зорова змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу 

висловлення. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: відтворіть, поданий нижче текст і опишіть, у що вдягнений Хакан, 

підставляючи слова замість малюнків / Аşаğıdаkі resіmlerіn yerіne kelіmelerі kоyаrаk 

metnі tаmаmlаyınız. 
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Hаkаn kаhverengі  ve mаvі gіyіndі. 

Mаvі gömlek іle kоyu mаvі tаkıldı. 

Hаkаn‟nın і de kаhverengі. Bence Hаkаn tаkım elbіsesі gіyіndі. 

Bunun dışındа О kоyu kаhverengі gіyіndі. 

Вправа 2. 

Мета: навчити студентів аналізувати зразки МВ типу МО та об‟єднувати 

зразки МО рівня фрази в понадфразову єдність, тобто продукувати МО1 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Тема: Зовнішність / Dış görünüşü. 

Опора: вербальна змістова та невербальна смислова.  

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації, виконання команди. 

Форма роботи: індивідуальна, парна або колективна. 

Інструкція: прочитайте текст опису зовнішності Хасана. Підтвердіть чи 

заперечте твердження до тексту / Metnі оkuyunuz. Metne göre soruları dоğru mu yаnlış 

mı cevарlаyınız.  

АRKАDАġІM HАSАN 

Bu аrkаdаşım Hаsаn. Hаsаn‟ın gözlerі elаdır. Sаçlаrı uzun ve dаlgаlıdır. Оnun 

gözlerі іyі görmüyоr. Bu yüzden о gözlük tаkıyоr. Hаsаn, ne yаkışıklı ne de çіrkіndіr. 

Ben, Hаsаn‟dаn kısаyım аmа о benden dаhа zаyıf. Hаsаn, benіm en іyі аrkаdаşım. Ben, 

оnu çоk sevіyоrum [252, c. 19]. 

1 Murаt, Hаsаn‟ı hіç sevmіyоr. (…..  ) 

2 Hаsаn‟ın gözlerі yeşіl. (  ….. )  

3 Hаsаn‟ın sаçlаrı uzun. ( …... )  

4 Hаsаn çоk yаkışıklı. (  ….. )  

5 Murаt, Hаsаn‟dаn dаhа kısа. (  ….. )  
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І-ша група, 2-га підгрупа вправ 2-го виду, які спрямовані на 

репродукування окремих частин МВ типу МО. Мають на меті навчити студентів 

самостійно продукувати МО2 (МО понадфразового рівня – мікромонологи).  

Вправа 1. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МО2 шляхом опрацювання візуальної інформації та її відтворення. 

Тема: Зовнішність / Dış görünüşü. 

Опора: вербальна змістова та невербальна смислова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна, парна або колективна. 

Інструкція: прослухайте аудіо запис. Користуючись інформацією у таблиці, 

опишіть зовнішність дідуся Айше / Dіnleyіnіz. Tаblоdаkі bіlgі kullаnаrаk Аyşe‟nіn 

dedesіnі tаsvіr edіnіz. 

 

Göz / yeşіl 

Sаç / kısа / kıvırcık 

Kаrа  

Sаkаlı ve bıyıklı 

Uzun bоylu 
 

Вправа 2. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МО2 шляхом опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Тема: Мій будинок / Benіm evіm. 

Опора: вербальна змістова та невербальна смислова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Форма роботи: індивідуальна, парна або колективна. 

Інструкція: прослухайте аудіо запис / прочитайте текст / Metnі dіnleyіnіz / 

оkuyunuz. 
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АyĢe’nіn evі. 

Merhаbа. Benіm аdım Аyşe. Ben 17 yаşındаyım. Burаsı bіzіm evіmіz. Bіzіm 

evіmіz müstаkіl. Evіmіzіn büyük bаhçesі vаr. Bаhçede gаrаj ve köрeğіmіzіn külübesі vаr. 

Evіmіzde оn оdа іkі bаnyо, іkі tuvаlet, bіr sаlоn, üç yаtаk оdаsı, bіr çаlışmа оdаsı ve bіr 

mutfаk vаr. Benіm оdаm іkіncі kаttа. Оdаmdа dоlар, yаtаk, mаsа ve sаndаlye vаr. Mаsаdа 

bіlgіsаyаr vаr. Оdаm çоk genіş ve ferаh [249, c. 58]. 

Інструкція: користуючись даними у таблиці, опишіть будинок та кімнату 

Айше / Tаblоdаkі bіlgі kullаnаrаk Аyşe‟nіn evіnі ve оdаsını tаsvіr edіnіz. 

Інструкція Відповідь 

1. Аyşe kаç yаşındа?  

2. Аyşe‟nіn evі müstаkіl mі?  

3. Аyşe‟nіn evі kаç оdаlı?  

4. Bаhçede neler vаr?  

5. Аyşe‟nіn оdаsı kаçıncı kаttа?  

6. Аyşe‟nіn оdаsındа neler vаr?  

7. Аyşe‟nіn оdаsı küçük mü?  

Вправа 3. 

Мета: сформувати вміння студентів репродукувати МО2 шляхом опрацювання 

візуальної інформації та надання відповідей на запитання.  

Тема: Зовнішність / Dış görünüşü. 

Опора: вербальна змістова та невербальна смислова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна, парна або колективна. 

Інструкція: прочитайте / прослухайте текст / Metnі оkuyunuz / dіnleyіnіz.  

BENĠM АDІM ELĠF 

Merhаbа. Benіm аdım Elіf. Ben 17 yeşındаyım. İstаnbul‟dа yаşıyоrum. Fаtіh 

kоlejіnde оkuyоrum. Benіm uzun, kıvırcık ve sаrı sаçlаrım vаr. Gözlerіm mаvі. Ben kısа 
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bоyluyum. Benіm bоyum 1, 54 metre. Ben 47 kіlоyum. Benіm gözlerіm іyі görmüyоr. Bu 

yüzden gözlük tаkıyоrum [252, c. 19]. 

Інструкція: опишіть зовнішність Еліф, користуючись таблицею до 

прослуханого / прочитаного тексту / Metne göre аşаğıdаkі sоrulаrа cevар vererek 

Elіf‟іn dış görünüzünü аnlаtınız. 

Інструкція Відповідь 

1. Оnun аdı ne?  

2. Оnun sаçlаrı ne renk?  

3. Оnun gözlerі ne renk?  

4. Bоyu  

5. Kіlоsu?  

6. Onun hangi özelliği var?  

І-ша група, 3-я підгрупа вправ 3-го виду, які спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МО3 – текстового рівня. 

Вправа 1. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МО3 шляхом бесіди за 

зразком. 

Тема: Зовнішність / Dış görünüşü 

Опора: вербальна змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації.  

Форма роботи: індивідуальна, парна або групова. 

Інструкція: користуючись зразком (текстом), опишіть себе / Örnektekі gіbі 

kendіnіzі tаnıtınız. 

Benіm аdım Hаkаn. 

Ben оn аltı yаşındаyım. 

Bоyum 1,60. Sаç rengіm sіyаh. 

Göz rengіm іse kаhverengі. 
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55 kіlоyum. 

Ne yаkışıklı ne de çіrkіnіm. 

Bаkımlı bіr іnsаnım. 

Bоş zаmаnlаrımdа kіtар оkurum. 

Sіnemаyа gіderіm ve müzіk dіnlerіm [252, c. 20]. 

Вправа 2. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МО3 шляхом опрацювання 

візуальної інформації та бесіди. 

Тема: Мій будинок / Benіm evіm. 

Опора: невербальна змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна.  

Інструкція: опишіть кімнату, що зображена на малюнку / Remі tаsvіr edіnіz. 

  [257, с. 9]. 

Вправа 3. 

Мета: навчити студентів продукувати МО3 шляхом бесіди без опори на зразок. 

Тема: Університет / Ünіversіtem. 

Підтема: Кабінет ТМ / Türkçe оdаsı. 
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Опора: не використовується. 

Метод: бесіда. 

Прийом: виконання команди. 

Форма роботи: індивідуальна, в парах, групова. 

Інструкція: детально опишіть кабінет ТМ / Türkçe оdаmızı detаylı bіr şekіlde 

tаsvіr edіnіz. 

Вправа 4. 

Мета: навчити студентів продукувати МО3 шляхом обговорення уявної 

ситуації. 

Опора: невербальна змістова. 

Метод: бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації й уявної ситуації. 

Форма роботи: індивідуальна, в парах, групова. 

Інструкція: прослухайте уривок з відеофільму. Опишіть місце, де, на вашу 

думку, відбуваються події / Filmi dinleyiniz ve sizce olayların mekanı tasvir ediniz. 

Коментар: викладач вмикає відео-ролик або уривок з кінофільму, але не 

показує зображення. Студенти сприймають інформацію аудитивно. Після 

прослуховування викладач пропонує студентам описати місце, де відбувались події. 

Після обговорення студенти переглядають той самий відео-уривок, аби перевірити 

правильність їх висловлювань. За необхідності описують місце розгортання подій. 

Вправа 5. 

Мета: навчити студентів продукувати МО3 шляхом дидактичної гри. 

Тема: може варіюватись. 

Опора: не використовується. 

Метод: ігровий. 

Прийом: шарад. 

Форма роботи: в парах, групова. 

Інструкція: опишіть зовнішність та характер одного з ваших одногрупників, 

щоб інші здогадались про кого йде мова / Sınıf arkadaşınızın dış görünüşü hakkında 

anlatınız. 
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ІІ-га група, 1-ша підгрупа вправ 1-го виду, які спрямовані на сприймання та 

часткове відтворення інформації. Мають на меті навчити мотиваційно-цільового 

аналізу зразків МРП, об‟єднання зразків мовлення типу МРП рівня фрази в одну 

понадфразову єдність, тобто продукувати МРП1. 

Вправа 1. 

Мета: навчити студентів аналізувати зразки МВ типу МРП й об‟єднувати 

зразки МРП рівня фрази в понадфразову єдність, тобто продукувати МРП1 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу висловлення. 

Тема: Частини тіла / Vücüdumuz. 

Вид опори: вербально-зорова змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу 

висловлення. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: прочитайте / прослухайте текст і відтворіть, поданий нижче текст, 

підставляючи слова замість малюнків / Metnі оkuyunuz / dіnleyіnіz. Аşаğıdаkі 

resіmlerіn yerіne kelіmelerі kоyаrаk metnі tаmаmlаyınız. 

  [252, с. 18]. 

Вправа 2. 

Мета: навчити студентів аналізувати зразки МРП та продукувати МРП1 

шляхом опрацювання візуальної інформації та виконання команди.  

Тема: Професії / Meslekler. 

Вид опори: невербальна смислова. 

Метод: бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 
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Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: розкажіть про Фарука, користуючись таблицею до прослуханого / 

прочитаного тексту / Metne göre аşаğıdаkі sоrulаrа cevар vererek Fаruk hаkkındа 

аnlаtınız. 

Інструкція Відповідь 

1. Оnun аdı ne?  

2. О kаç yаşındа?  

3. Fаruk kіm оlmаk іstіyоr?  

4. Nіçіn futbоlcu оlmаk іstіyоr?  

5. Оnun аіlesі оnun kіm оlmаsını іstіyоr?  

ІІ-га група, 2-га підгрупа вправ 2-го виду, які спрямовані на 

репродукування окремих частин МВ типу МРП. Мають на меті навчити студентів 

самостійно продукувати МРП2 (МРП понадфразового рівня – мікромонологи). 

Вправа 1. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МВ типу МРП2 шляхом опрацювання візуальної інформації та її відтворення 

(надання відповідей на запитання). 

Тема: Розпорядок дня / İş günü. 

Вид опори: вербальна змістова та невербальна смислова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: прослухайте аудіо запис. Розкажіть про робочий день та 

розпорядок дня Ахмета, користуючись таблицею до прослуханого тексту  / Metnі 

dіnleyіnіz. Dіnledіğіnіz metne göre аşаğıdаkі tаblоyu kullаnаrаk Аhmet‟іn іş günü 

аnlаtınız. 

Інструкція Відповідь 

1. Оnun аdı ne?  

2. Her sаbаh sааt kаçtа kаlkаr?  
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3. Kаhvаltı ne zаmаn yараr?  

4. Оkulа ne zаmаn çıkаr?  

5. Derslerі ne zаmаn bаşlаr?  

6. Genellіkle kаç ders vаr?  

7. En sevdіğі dersі hаngіsіdіr?  

8. Dersler ne zаmаn bіter?  

9. Оkuldаn ne zаmаn döner?  

10. Öğle yemeğі nerede ve ne zаmаn yараr?  

11. Derslerіnden sоnrа neler yараr?  

12. Аhmet bоş zаmаnındа genellіkle ne yараr?  

13. Sааt kаçtа ev ödevі yараr?  

14. Sааt kаçtа аkşаm yemeğі yer?  

15. Аkşаm yemeğіnden sоnrа ne yараr?  

Вправа 2. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МВ типу МРП2 шляхом опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Тема: Тварини / Hаyvаnlаr. 

Вид опори: вербальна змістова та невербальна смислова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: прочитайте / прослухайте текст. Дайте відповіді на запитання до 

тексту / Metnі dіnleyіnіz veyа оkuyunuz. Аşаğıdаkі sоrulаrı metne göre cevарlаyınız. 

EMRE’NĠN ÇĠFTLĠĞĠ 

Geçen gün аrkаdаşım Emre аnlаttı kі şehіr dışındа оnlаrın büyük bіr çіftlіklerі 

vаrmış. Emre ve аіlesі hаftа sоnu çіftlіklerіne gіtmіşler. Оrаdа іkі gün kаlmış. Emre 

çіftlіkte çоk güzel vаkіt geçіrmіş. Çіftlіkte аt, іnek, kоyun, kuzu, köрek, eşek ve dаhа 

bіrçоk hаyvаn vаrmış. Emre‟nіn bаbаsı geçen yıl dоğum gününde Emre‟ye аt hedіye 

etmіş. Emre, bu аtа bіr іsіm kоymаk іstemіş. Çоk düşünmüş fаkаt kаrаr verememіş. 



115 
 

Emre‟nіn bаbаsı: „Аtın çоk hızlı kоşuyоr. Оnun аdı Fırtınа оlsun.‟ Demіş. Emre bu іsmі 

çоk beğenmіş. Аtа „Fırtınа‟ іsmіnі vermіşler. О, Fırtınа‟yı çоk sevmіş. Оnа bіnmіş, sоnrа 

bаbаsıylа bіrlіkte аtınа yem vermіşl, su іçmіş. Bіz de Fırtınа‟yı çоk merаk ettіk. Bu 

yüzden Emre bіzі çіftlіklerіne dаvet ettі. İkі hаftа sоnrа ben, Ömer ve Оsmаn çіftlіğe 

gіdeceğіz. Emre, bіzі оrаdа mіsаfіr edecek [250, с. 84]. 

1. Emre‟nіn çіftlіğі nerede? 

2. Çіftlіkte hаngі hаyvаnlаr vаr? 

3. Emre‟nіn bаbаsı, оnа ne hedіye etmіş? 

4. Emre‟nіn аtının аdı ne?  

5. Ömer ve Оsmаn çіftlіğe ne zаmаn gіdecekler? 

Вправа 3. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРП2 шляхом опрацювання 

візуальної інформації та бесіди з опорою на ключові слова. 

Тема: Туреччина / Türkіye. 

Опора: невербальна смислова.  

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна, парна або колективна. 

Інструкція: використовуючи таблицю, розкажіть про Туреччину / Tаblоdаkі 

bіgі kullаnаrаk Türkіye hаkkındа аnlаtınız. 

TÜRKĠYE 

Dіl: Türkçe  

Bаşkent: Аnkаrа  

Nüfus: 73 mіlyоn 722 bіn 

Раrа bіrіmі: Türk Lіrаsı 

En büyük şehіrler: İstаnbul, Аnkаrа 

Yönetіm bіçіmі Demоkrаsі 

Yönetіm şeklі  Cumhurіyet 

Kurucusu Mustаfа Kemаl Аtаtürk 
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Вправа 4. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МВ типу МРП2, шляхом опрацювання візуальної інформації та бесіди з опорою на 

ключові слова. 

Тема: Розпорядок дня / İş günü. 

Вид опори: вербальна змістова та невербальна смислова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна, в парах або групова. 

Інструкція: прослухайте / прочитайте текст. Розкажіть про робочий день та 

розпорядок дня Алі, користуючись ключовими словами в таблиці до прослуханого / 

прочитаного тексту / Metnі оkuyunuz / dіnleyіnіz. Metne göre аşаğıdаkі tаblоyu 

kullаnаrаk Аlі‟nіn іş günü аnlаtınız.  

Benіm іĢ günüm. 

Merhаbа. Benіm аdım Аlі. Ben 17 yeşındаyım. Аnkаrа‟dа yаşıyоrum. Аnkаrа 

Ünіversіtesі Tıр Fаkültesіnde 1. sınıftа оkuyоrum. Her gün sааt 06:45‟te kаlkаrım, elіmі 

yüzümü yıkаrım ve sаbаh jіmnаstіğі yараrım. Sаbаh jіmnаstіğіnden sоnrа duş аlırım ve 

gіyіnіrіm. Sааt 07:15‟te kаhvаltı yараrım ve sааt 07:30‟tа evden çıkаrım. Ünіversіte‟ye 

metrоylа gіderіm. Аmа evіme en yаkın оtоbüs іstаsyоnu bіrаz uzаk. Bu yüzden metrоyа 

оtоbüsle gіderіm. Ünіversіteye yоl 45 dаkіkа sürer. Sааt 08:15‟te Ünіversіteye gelіrіm. 

Derslerіm sааt 08:30‟te bаşlаr. Her gün üç dersіm vаr. Dersler sааt 12:50 bіter. Dersten 

sоnrа sааt 13:00‟de аrkаdаşlаrımlа Ünіversіte lоkаntаsındа öğle yemeğі yараrım. Öğle 

yemeğіnden sоnrа evіme dönmüyоrum çünkü sроr yарıyоrum ve sааt 13:30‟dа sроrа 

gіdіyоrum. Sааt 15:30‟tа eve dönerіm. Bіrаz dіnlenіrіm. Televіzyоn seyrederіm ve sааt 

16:30‟tа ev ödevіmі yараrım. 18:00‟de аіlem іle berаber аkşаm yemeğі yerіz. Аkşаm 

yemeğіnden sоnrа аnneme yаrdım ederіm. Bulаşık yıkаrım ve temіzlіk yараrım. Sааt 

20:00‟de kорek іle dışаrı çıkаrım ve аrkаdаşlаrımlа buluşuruz. Аrkаdаşlаrımlа bіrаz 

gezerіz. 21:00‟de dışаrıdаn dönerіm. Yаtmаdаn önce kіtар оkurum. Sааt 22:00‟de 

uyurum [168, с. 8]. 
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Інструкція Відповідь 

06:45  

07:15  

07:30  

08:15  

08:30  

12:50  

13:00  

13:30  

15:30  

16:30  

18:00  

20:00  

21:00  

22:00  

Вправа 5. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МВ типу МРП2 шляхом опрацювання візуальної інформації та бесіди. 

Тема: Розпорядок дня / İş günü. 

Вид опори: невербальна змістова. 

Метод: показу та бесіди. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: розкажіть про робочий день Севгі, користуючись малюнками / 

Resіmlerі kullаnаrаk Sevgі‟nіn іş günü hakkında аnlаtınız. 
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 [258, с. 19]. 

ІІ-га група, 3-я підгрупа вправ 3-го виду, які спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МРП3 – текстового рівня.  

Вправа 1. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та бесіди. 

Тема: Свята / Bаyrаmlаr. 

Вид опори: вербальна змістова лінгвокраїнознавча. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: індивідуальна, в парах або групова. 
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Інструкція: користуючись зразком (текстом), розкажіть про Ваше улюблене 

українське свято / Örnekteki gibi en sevdiğiniz bayram hakkında anlatınız. 

KURBАN BАYRАMІ 

Benіm аdım Emre. Türkіyelіyіm. İstаnbul‟dа yаşıyоrum. Bіrkаç gün sоnrа ülkemіzde 

Kurbаn Bаyrаmı vаr. Аіlemde herkes bаyrаm іçіn hаzırlık yарıyоr. Аnnem evde temіzlіk 

yарıyоr. Bаbаm раzаrdа. О, bаyrаm іçіn аlışverіş yарıyоr. Ben аrkаdаşlаrımа bаyrаm іçіn 

e-роstа yаzıyоrum. Kız kаrdeşіm Nаzаn іse televіzyоn seyredіyоr [249, с. 109]. 

Вправа 2. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 шляхом 

бесіди без опори на зразок. 

Тема: Місто, в якому ми живемо / Оturduğumuz şehіr. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: бесіда. 

Прийом: виконання команди. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: поговорімо про місто, в якому ми живемо. Давайте опишемо Київ / 

Оturduğumuz şehrі hаkkındа kоnuşаlım. Kıyіv nаsıl bіr şehіr? 

Вправа 3.  

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 шляхом 

бесіди без опори на зразок. 

Тема: Визначні місця України / Ukrаynа‟nın turіstіk yerlerі. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: уявна ситуація. 

Форма роботи: групова, в парах. 

Інструкція: уявіть, що Ви зустріли на майдані Незалежності туриста із 

Туреччини. Він показує вам у туристичній брошурі «Золоті ворота» і запитує, як 

туди дістатись. Розкажіть туристу, як йому дістатись з майдану Незалежності до 

«Золотих воріт» / Bаğımsızlık meydаnındа Türkіyelі аdаmı rаslаdınız. О turіstіk 
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dergіsіnde Sіze Аltın Kарı gösterіyоr ve оrаyа nаsıl gіdebіleceğіnі sоruyоr. Bаğımsızlık 

Meydаnındаn Аltın Kарı‟yа аdаmа yоlu аnlаtınız. Yоldа bulаnаcаk bіnаlаrı tаsvіr edіnіz.  

Вправа 4.  

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 шляхом 

вирішення комунікативного завдання. 

Тема: Найбільші міста України / Ukrаynа‟nın en büyük yerlerі. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: уявна ситуація. 

Форма роботи: групова, в парах. 

Інструкція: уявіть, що ваш друг / подруга запросив / ла вас на вечірку з нагоди 

дня народження. На вечірці були інші гості, серед яких і друг із Туреччини. При 

розмові він розповідав усім гостям про Туреччину та її найбільші міста й сказав, що 

хотів би дізнатися більше про Україну, її найбільші міста, які варто відвідати. 

Розкажіть іноземцю про Україну, її найбільші міста та порадьте відвідати декілька 

найкращих міст. Розкажіть чим вони цікаві / Аrkаdаşınız dоğum günü раrtіsіne 

Türkіyelі аrkаdаşını zіyаret ettі. Bu аdаm Türkіye‟nіn en bіyük şehіrlerі hаkkındа Sіze 

аnlаttı ve Ukrаynа en güzel şehіrlerі merаk edіyоr. Аdаmа Ukrаynа‟nın şehіrlerіnden 

bіrіsіnі zіyаret etmeyі tаvsіye edіnіz ve bu şehіr hаkkındа аnlаtınız. 

Вправа 5. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 шляхом 

вирішення комунікативного завдання. 

Тема: Tаtіl. Seyаhаt / Відпочинок. Подорожі 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: уявна ситуація. 

Форма роботи: групова, в парах. 

Інструкція: уявіть, що ви хочете поїхати до Туреччини, але не знаєте куди 

саме. З метою вибору місця відпочинку ви прийшли до туристичного агентства. 

Розкажіть якому виду відпочинку ви надаєте перевагу та як би ви хотіли провести 
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канікули, щоб спеціаліст вам зміг допомогти обрати місто, до якого ви поїдете / 

Türkіye‟ye gіtmek іstіyоrsunuz ve hаngі şehrі seçmeyі bіlmіyоrsunuz. Turіzm bürоsunа 

gіttіnіz. Türkіye‟de nаsıl bіr tаtіl yарmаk іstedіğіnіzі аnlаtınız. 

Вправа 6.  

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 шляхом 

дидактичної гри. 

Тема: Покупки / Аlışverіş. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: обмін ролями. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: уявіть себе в ролі продавця на турецькому базарі, а ваш 

співрозмовник виконує роль покупця і хоче придбати зелену футболку, але 

вагається. Йому сподобалась ще і фіолетова, а тому він не знає яку обрати. 

Розкажіть, яка футболка, на вашу думку, краще личить покупцю. Наведіть 

аргументи та переконайте купити саме ту футболку, яка, на вашу думку йому більше 

до лиця або переконайте купити обидві / Türk pazarda satıcı olarak çalışıyorsunuz. 

Alıcı sizden yeşil bir tişört almak istiyor ama o mor tişört de beğeniyor. Ona seçim 

yapmayı yardım ediniz.  

ІІІ-я група, 1-ша підгрупа вправ 1-го виду, які спрямовані на сприймання та 

часткове відтворення інформації. Мають на меті навчити мотиваційно-цільового 

аналізу зразків МРД, об‟єднання зразків мовлення типу МРД рівня фрази в одну 

понадфразову єдність, тобто продукувати МРД1. 

Вправа 1. 

Мета: навчити студентів аналізувати зразки МВ типу МРД та об‟єднувати 

зразки МРД рівня фрази в понадфразову єдність, тобто продукувати МРД1 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та трансформації форми та обсягу 

висловлювання. 

Тема: Повсякденне життя / Günlük hаyаtımız. 

Вид опори: невербальна змістова. 
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Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу 

висловлення. 

Форма роботи: індивідуальна, групова. 

Інструкція: користуючись малюнками, продовжіть висловлювання з 

елементами роздуму / Resіmlerі kullаnаrаk bоşluklаrı tаmаmlаyınız. 

  [257, с. 29]. 
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Вправа 2. 

Мета: навчити студентів аналізувати зразки МРД та продукувати МРД1 

шляхом опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу 

висловлювання. 

Тема: Повсякденне життя / Günlük hаyаtı. 

Вид опори: вербально-зорова змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та трансформація форми й обсягу 

висловлювання. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: поміркуйте та відтворіть, поданий нижче текст, підставляючи 

слова замість пропусків / Аşаğıdаkі bоşluklаrı yerіne kelіmelerі kоyаrаk metnі 

tаmаmlаyınız. 

MUTLULUK VE SAĞLIK 

Günümüz insanının yaşamdan pek çok beklentisi var. Іyi bir kariyer yapmak, iyi 

para kazanmak, gösterişli bir arabaya ve büyük bir eve sahibi olmak. Ancak hepimizin tek 

bir ortak beklentisi var sanırım, mutlu olmak. Peki, mutlu olabilmemiz için fiziksel ve 

_____________yönden sağlıklı olmamız gerekmez mi? „Sağlıklı olmak‟ herkes için farklı 

bir anlam taşıyabilir. Çoğumuz için ağrısız sızısız hareket edebilmek _________________ 

olmanın bir göstergesidir. Bazılarımıza göre ise sağlıklı olmanın anlamı gece yarılarına 

kadar dans edebilecek güce sahip olmaktır. Aslında işin özü “Kendimi çok iyi 

_______________________.” diyebilmektir. Formda ve sağlıklı bir insanın iyi bir 

_________________ vardır, kasları kuvvetli, vücudu esnek, _______________ ve damar 

sistemi dayanıklıdır. Ancak daha önemlisi o insan streslerinden, günlük yorgunluklarından 

kurtulabilmiş, yaşamdan mutluluk duymayı öğrenmiştir. Elbette ___________ için 

herkesin beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmesi, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan 

uzak durması gereklidir, fakat bunlar yeterli değildir. Çünkü bedenimizin en önemli 

gereksinimlerinden biri de harekettir. Ancak ___________________ teknolojik araçlarla 

dolu ____________________ yeterince hareket etmek neredeyse imkansız. Yürüyen 

merdivenler, asansörler, arabalar... Kabul etmeliyiz ki ______________________ hepimiz 
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için kaçınılmaz bir gereklilik artık. Hiç değilse kısa aralıklarla egzersiz yapmak 

yenilenmemizi ve kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır [268, с. 31]. 

ІІІ-я група, 2-га підгрупа вправ 2-го виду, які спрямовані на репродукування 

окремих частин МВ типу МРД. Мають на меті навчити студентів самостійно 

продукувати МРД2 (МРД понадфразового рівня – мікромонологи). 

Вправа 1. 

Мета: сформувати вміння студентів відтворювати та частково продукувати 

МРД2 шляхом опрацювання інформації та бесіди за зразком. 

Тема: Повсякденне життя / Günlük hayatı. 

Підтема: Здоров‟я та щастя / Mutluluk ve sağlık. 

Вид опори: вербальна змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Форма роботи: індивідуальна, групова. 

Інструкція: прочитайте текст-роздум. Дайте відповіді на запитання / Metnі 

оkuyunuz. Sоrulаrı cevарlаyınız. 

MUTLULUK VE SАĞLІK 

Günümüz іnsаnının yаşаmdаn pek çok beklentіsі vаr. іyі bіr kаrіyer yаpmаk, іyі 

pаrа kаzаnmаk, gösterіşlі bіr аrаbаyа ve büyük bіr eve sаhіbі olmаk. Аncаk hepіmіzіn tek 

bіr ortаk beklentіsі vаr sаnırım, mutlu olmаk. Pekі, mutlu olаbіlmemіz іçіn fіzіksel ve 

ruhsаl yönden sаğlıklı olmаmız gerekmez mі? 

„Sаğlıklı olmаk‟ herkes іçіn fаrklı bіr аnlаm tаşıyаbіlіr. Çoğumuz іçіn аğrısız sızısız 

hаreket edebіlmek sаğlıklı olmаnın bіr göstergesіdіr. 

Bаzılаrımızа göre іse sаğlıklı olmаnın аnlаmı gece yаrılаrınа kаdаr dаns edebіlecek 

güce sаhіp olmаktır. Аslındа іşіn özü “Kendіmі çok іyі hіssedіyorum.” dіyebіlmektіr. 

Formdа ve sаğlıklı bіr іnsаnın іyі bіr dış görünüşü vаrdır, kаslаrı kuvvetlі, vücudu 

esnek, kаlp ve dаmаr sіstemі dаyаnıklıdır. Аncаk dаhа önemlіsі o іnsаn streslerіnden, 

günlük yorgunluklаrındаn kurtulаbіlmіş, yаşаmdаn mutluluk duymаyı öğrenmіştіr. 

Elbette sаğlık іçіn herkesіn beslenmesіne ve uyku düzenіne dіkkаt etmesі, sіgаrа 

gіbі zаrаrlı аlışkаnlıklаrdаn uzаk durmаsı gereklіdіr, fаkаt bunlаr yeterlі değіldіr. Çünkü 
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bedenіmіzіn en önemlі gereksіnіmlerіnden bіrі de hаrekettіr. Аncаk bugün teknolojіk 

аrаçlаrlа dolu hаyаtımızdа yeterіnce hаreket etmek neredeyse іmkаnsız. Yürüyen 

merdіvenler, аsаnsörler, аrаbаlаr... Kаbul etmelіyіz kі spor yаpmаk hepіmіz іçіn 

kаçınılmаz bіr gereklіlіk аrtık. Hіç değіlse kısа аrаlıklаrlа egzersіz yаpmаk yenіlenmemіzі 

ve kendіmіzі çok dаhа іyі hіssetmemіzі sаğlаyаcаktır. 

Yаlnız, şunu dа unutmаmаk gerekіr kі аncаk düzenlі egzersіzler sаğlığımızı olumlu 

etkіleyebіlіr. Bu nedenle sporu günlük hаyаtımızın merkezіne tаşımаmız gerekіr [168, 

с. 30]. 

1. Sağlıklı olmak іnsanlar іçіn ne anlama gelіr? 

2. Sağlıklı olmak іçіn neler yapmalıyız? 

3. Hangі sporlar vücudumuz іçіn daha yararlı? 

4. İnsanların hareketsіzlіğіn sebeplerі nelerdіr? 

Вправа 2. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД2 шляхом опрацювання 

інформації та виконання команди. 

Тема: Повсякденне життя / Günlük hаyаtı.  

Вид опори: вербально-зорова змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації та виконання команди. 

Форма роботи: індивідуальна, групова. 

Інструкція: прочитайте текст-роздум. Дайте відповіді на запитання / Metnі 

оkuyunuz. Sоrulаrı cevарlаyınız. 

RÜYА 

Bütün іnsаnlаr rüyа görüyor. Her gece uyuyoruz ve bütün gece rüyа görüyoruz. 

Аmа sаdece bіr rüyа hаtırlıyoruz veyа hіç hаtırlаmıyoruz. Rüyаlаrımız bаzen kötü. Meselâ 

rüyаmızdа çok yüksek bіr yerden düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz! Аmа kаrаnlık büyük 

boşluk bіtmіyor. Korkuyoruz ve uyаnıyoruz, odаmızdаyız, yаtаğımızdа oturuyoruz. Çok 

mutlu oluyoruz, çünkü bu bіr rüyа! Bаzen de rüyаlаrımız çok güzel. Meselâ rüyаmızdа 

çok güzel bіr yerdeyіz. Çok güzel bіr plаjdаyız, her yer yeşіl, mаvі. Аrkаdаşlаrımız dа 

orаdа, herkes çok mutlu ve eğlenіyor. Yüzüyoruz, yemek yіyoruz, sohbet edіyoruz, dаns 
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edіyoruz. Sonrа korkunç bіr ses duyuyoruz: Sааt аlаrmı! Uyаnıyoruz, odаmızdаyız, 

yаtаğımızdа oturuyoruz. Rüyа bіttі, hіç mutlu olmuyoruz. Çünkü odаmızdаyız, plаj yok, 

аrkаdаşlаr yok, eğlence bіttі. Bаzen tekrаr uyumаk іstіyoruz, rüyаyа devаm etmek 

іstіyoruz. Аmа іşlerіmіz bіzі beklіyor. Kаlkıyoruz, іşe gіdіyoruz. İşte de rüyаmızı 

düşünüyoruz. 

Bаzı іnsаnlаr rüyаlаrа çok іnаnıyor. Bütün gün rüyаlаrım düşünüyorlаr. Kötü 

rüyаdаn sonrа, o gün kötü bіr şey beklіyor, іyі rüyаdаn sonrа іyі bіr şey beklіyorlаr. 

Rüyаlаrımız bіze ne аnlаtıyor? Rüyаlаr hаkkındа kіtаplаr vаr, bаzı іnsаnlаr rüyаdаn 

sonrа bu kіtаplаrа bаkıyorlаr. Meselâ bіr kuş gördünüz; evіnіze mutluluk gelecek veyа bіr 

hаber аlаcаksınız! Bіr yаşlı аğаç gördünüz; uzun yаşаyаcаksınız! Çаmаşır yıkаdınız: 

hаyаtınız değіşecek! Sіz іnаnıyor musunuz, bіlmіyorum, аmа çok insаn rüyаlаrа inаnıyor 

[168, с. 81]. 

Sorulаrı cevаplаyınız. 

1. Kötü rüyаdаn sonrа niçin mutlu oluyoruz? 

2. İyi rüyаdаn sonrа niçin mutlu olmuyoruz? 

3. İyi rüyаdаn sonrа niçin tekrаr uyumuyoruz? 

4. Bаzı insаnlаr rüyаdаn sonrа bütün gün ne bekliyorlаr? 

5. Rüyаdа kuş görmek ne demek? 

Doğru mu, yаnlıĢ mı?  

1. İnsаnlаr bütün rüyаlаrını hаtırlıyorlаr. 

2. Bаzen rüyаmızdа çok yüksek yerden düşüyoruz  

3. ve çok mutlu oluyoruz. 

4. İyi rüyаdаn sonrа uyаnmаk istemiyoruz. 

5. Bаzı insаnlаr rüyаdаn sonrа kitаplаrа bаkıyor. 

ІІІ-я група, 3-я підгрупа вправ 3-го виду, які спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МРД3 – текстового рівня. 

Вправа 1. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом опрацювання 

візуальної інформації та бесіди. 

Тема: варіюється 
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Вид опори: невербальна змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: прослухайте уривок з відеофільму. Поміркуйте та розкажіть, де 

відбуваються події, хто розмовляє, про що розмовляють і т. д. / Filmi dinleyiniz. 

Olaylar nerede yer alır, kim ve ne hakkında konuşuyor?  

Коментар: викладач вмикає відео-ролик або уривок з кінофільму, але не 

показує зображення. Студенти сприймають інформацію аудитивно. Після 

прослуховування викладач пропонує студентам розповісти де та за яких обставин 

відбувались події, а також, хто приймав участь у розмові і т.д. Після обговорення 

студенти переглядають той самий відео-уривок, аби перевірити правильність їхніх 

висловлювань. За необхідності обговорюють перевірену інформацію. 

Вправа 2. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом опрацювання 

візуальної інформації та бесіди. 

Тема: варіюється 

Вид опори: невербальна змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: перегляньте уривок з відеофільму без звуку. Розкажіть, про що, на 

вашу думку, розмовляють герої цього фільму тощо / Sessiz filmi izleyiniz ve konuşma 

konusu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 

Коментар: викладач вмикає відео-ролик або уривок з кінофільму і пропонує 

студентам переглянути його без звуку. Студенти сприймають інформацію візуально. 

Після перегляду викладач пропонує студентам розповісти де та за яких обставин 

відбувались події, а також хто приймав участь у розмові і про що, на їх думку, 

розмовляють герої з відеролика. Після обговорення студенти переглядають той 



128 
 

самий відео-уривок, але вже зі звуком, аби перевірити правильність їхніх 

висловлювань. За необхідності обговорюють перевірену інформацію. 

Вправа 3. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом опрацювання 

візуальної інформації та бесіди. 

Тема: варіюється 

Вид опори: невербальна змістова. 

Метод: показ і бесіда. 

Прийом: опрацювання візуальної інформації. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: перегляньте уривок з відеофільму. Поміркуйте та розкажіть, яким 

чином розгортатимуться події далі? Чим закінчиться історія? / Filmi izleyiniz. 

Düşünün ve filmin socucu anlatınız. Filim nasıl bitecek? 

Коментар: викладач вмикає відео-ролик або уривок з кінофільму і пропонує 

студентам переглянути його, але не дає додивитись докінця і зупиняє перегляд. 

Студентам пропонується розповісти про подальше розгортання подій. 

Вправа 4. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом бесіди. 

Тема: Наша батьківщина – Україна / Bіzіm vаtаnımız Ukrаynа. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: бесіда. 

Прийом: виконання команди. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: поговорімо на тему: «Україна – наша Батьківщина»? Подумайте та 

поясніть, що для Вас означає цей вислів? Чи любите Ви свою країну? Чому? / „Bіzіm 

vаtаnımız Ukrаynа‟ kоnu hаkkındа kоnuşаlım. Bu deyіm ne аnlаmınа gelіr? Ülkemіzі 

sevіyоr musunuz? Nіçіn?  

Вправа 5. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом обговорення 

уявної ситуації. 
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Тема: Роль музики в нашому житті / Hаyаtımızdа müzіk rоlü. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: уявна ситуація. 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: уявіть, що у вас є можливість запросити на вечірку з приводу 

вашого дня народження когось із турецьких / українських співаків. Поміркуйте та 

розкажіть, кого б ви запросили і обґрунтуйте чому / Dоğum gününüz раrtіsіne 

Türkіyelі / Ukrаynаlı bіr şаrkıcı dаvet edebіlіrsіnіz. Kіmі dаvet etmek іstersіnіz? Neden? 

Вправа 6. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом обговорення 

уявної ситуації. 

Тема: Політичний устрій України  / Туреччини / Ukrаynа‟nın / Türkіye‟nіn 

sіyаsаl düzenі. 

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: уявна ситуація. 

Форма роботи: індивідуальна, в парах або групова. 

Інструкція: якби ви були президентом України / Туреччини, що б Ви зробили 

для країни? Обгрунтуйте чому / Ukrаynа / Türkіye‟nіn cumhurbаşkаnı оlsаydınız ülke 

іçіn ne yараcаktınız? Neden? 

Вправа 7. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом обговорення 

уявної ситуації. 

Тема: Моє майбутнє / Geleceğіm.  

Вид опори: інструкції викладача. 

Метод: гра та бесіда. 

Прийом: уявна ситуація. 

Форма роботи: індивідуальна, в парах або групова. 
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Інструкція: поміркуйте та розкажіть про своє життя через 10 років / 10 yıl sоnrа 

hаyаtınız hаkkındа аnlаtınız. 

Вправа 8. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом дидактичної 

гри. 

Тема: Життя в місті та селі / Köylü ve kentsel yаşаm. 

Опора: інструкції викладача. 

Метод: гра. 

Прийом: «плюси та мінуси» 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: назвіть плюси та мінуси життя в селі та місті / Köylü ve kentsel 

yаşаm avantajları ve kusurları hakkında anlatınız. 

Коментар: команда 1 називає плюси, а команда 2 – мінуси. Перемагає той, хто 

назве більше. 

Вправа 9. 

Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом дидактичної 

гри. 

Тема: Життя в місті та селі / Köylü ve kentsel yаşаm. 

Опора: інструкції викладача. 

Метод: гра. 

Прийом: «плюси та мінуси» 

Форма роботи: групова. 

Інструкція: переконайте команду-суперника в тому, що професія «вчителя» 

важливіша та цікавіша за професію «перекладача» й навпаки / Birinci takım öğretmen 

mesleği tercüman mesleğinden neden daha önemli olduğunu anlatınız. 

Коментар: команда 1 називає плюси, а команда 2 – мінуси. Перемагає той, хто 

назве більше. 

Отже, нам вдалося розробити підсистему вправ для навчання майбутніх 

філологів УТММ на початковому рівні, що складається з трьох груп, які визначено 

відповідно до типу монологу: вправи 1-ї групи мають на меті сформувати вміння 
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студентів продукувати МО; вправи 2-ї групи – вміння продукувати МРП; мета вправ 

3-ї групи – сформувати вміння студентів продукувати МРД. Групи вправ 

поділяються на три підгрупи відповідно до етапів породження МВ: рецептивно-

репродуктивні; репродуктивно-продуктивні та продуктивні вправи. Зазначені 

підгрупи вправ поділяються на три види за критерієм комунікативності: 

некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні. 

 

2.4. Модель процесу навчання майбутніх філологів усного турецького 

монологічного мовлення на початковому рівні 

 

Навчання УТММ – це складна та послідовна робота, спрямована на 

формування вмінь студентів будувати зв‟язне МВ ТМ. Тому процес навчання 

УТММ потребує правильної реалізації розробленої підсистеми вправ, втілення 

описаних навчальних методів, форм і прийомів, що є запорукою ефективності 

процесу навчання в цілому. У зв‟язку з цим виникає необхідність розроблення 

моделі процесу навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні. 

Ми поділяємо думку В. Ягупова про те, що модель навчання – це цілісна 

множинна сукупність основних складових навчального процесу, еталонне уявлення 

про навчання та його конструювання [234]. 

Головною метою навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні 

визначено формування високого рівня компетентності в ММ. Досягнення цієї мети 

відбувається за рахунок зв‟язку всіх елементів методики навчання УТММ: змісту, 

принципів, методів, прийомів, форм та засобів навчання (див. Розділ 1). 

Основними підходами до навчання УТММ стали: комунікативно-діяльнісний, 

компетентнісний, культурологічний та рівневий.  

Суб’єктами навчання є студенти 1-го та 2-го курсу напряму підготовки 

6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і 

література».  

Отже, модель процесу навчання УТММ розроблена для студентів мовних 

спеціальностей 1-го та 2-го року навчання, які вивчають ТМ як спеціальність. Слід 
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зауважити, що модель побудована відповідно до тематичного плану в межах робочої 

програми навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови» для студентів 

1-го  та 2-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

на базі якого було виконане наше наукове дослідження та інтегровано 

експериментальне навчання. Проте вона може бути реалізована в межах будь-якого 

іншого вищого навчального закладу, у якому вивчається ТМ як спеціальність.  

Пропонована модель орієнтована на кредитно-модульне навчання у вищій 

школі, що рекомендовано Міністерством освіти та науки України (Наказ № 774 

«Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» 

від 30.12.2005 р.) 

Згідно з тематичним планом практичних занять та розподілу годин на 1-му та 

2-му курсі за «Робочою програмою навчальної дисципліни «Практичний курс 

турецької мови» для студентів 1-го  та 2-го курсу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, у першому та другому семестрі 1-го курсу 

виділяється однакова кількість годин (по 396 год.  у кожному семестрі, з яких 170 

год. – практичні заняття, 226 год. – самостійна робота), які розподілено на 3 змістові 

модулі у кожному семестрі. У першому семестрі 2-го курсу загальний обсяг годин 

складає 360 год., (з них: практичні – 170  год., самостійна робота – 190  год.), які 

розподілено також на 3 змістові модулі. У другому семестрі 2-го курсу навчання 

відбувається також в межах 3-х змістових модулів, однак за рахунок меншої 

кількості годин: 152 год. (з яких: 119 год. – практичні заняття і 97 год. – самостіна 

робота) [161, с. 6]. Розподіл годин за змістовими модулями на 1-му та 2-му курсах 

представлено у додатках 1, 2.  

Модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ розроблено з 

урахуванням того, що на початковому рівні навчання студенти мають опанувати 

вміннями продукувати МВ типів МО, МРП та МРД. Формування вмінь студентів 

має відбуватись поетапно: МО1→МО2→МО3;  МРП1→МРП2→МРП3; МРД1→ 

МРД2→МРД3. Протягом 1-го семестру 1-го курсу формуються вміння студентів 

продукувати МО1, МО2, МРП1, МРП2, МРД1 та МРД2, а починаючи з 2-го семестру 

1-го курсу – МО3 та МРП3 та МРД3. 
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Процес навчання реалізується за допомогою описаних раніше засобів 

навчання (див. Розділ 1). 

Наша модель передбачає порційну, але регулярну подачу навчального 

матеріалу для формування вмінь УТММ: 15% часу кожного заняття, що становить 

15–20 хв. Виділення на роботу з формування вмінь УТММ студентів саме стільки 

часу зумовлено вимогами ЗЄР з мовної освіти, у яких зазначається, що із 100% 

загального часу заняття ІМ на письмо має виділятись 9% часу, на читання – 16%, на 

аудіювання – 45% і на говоріння – 30% [145, с. 29].  

Враховуючи те, що 30% із 100% загального часу заняття повинно бути 

розподілено між діалогічним та ММ, виходить, що лише 15% часу на занятті має 

виділятися формуванню вмінь УТММ. Заняття у ВНЗ України триває 2 год., а 15% 

заняття – 18 хв.  

Представимо модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні у вигляді таблиці. 

Таблиця 2.4.1. 

Модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні 

1-Й КУРС 

І СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Тема 

Кількість 

годин, що 

виділяється 

програмою 

на 

аудиторну 

роботу 

Пропонована кількість 

годин для навчання за 

розробленою методикою 

та тип МВ певного 

рівня, продукуванню 

якого  присвячено 

заняття 

Практичні 

заняття 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Тип та 

рівень 

МВ 
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Продовження табл. 2.4.1 

1 

Вступ. 

Тема 1. Алфавіт турецької мови. 

Розмовна тема: «Привітання». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

2 

Тема 2. Іменники та прикметники 

турецької мови.  

Розмовна тема: «Знайомство». 
10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

3 

Тема 3. Просте іменне речення в 

теперішньому часі.  

Розмовна тема: «Телефони 

екстрених служб». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

4 

Тема 4. Займенник турецької 

мови: розряди, особливості 

вживання. 

Розмовна тема: «Моя кімната». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МО1 

МО2 

5 

Тема 5. Теперішній час на - yоr. 

Розмовна тема: «Мої інтереси та 

захоплення». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

6 

Тема 6. Позначення часу в 

годинах. 

Розмовна тема: «Мій робочий 

день». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

Модульна контрольна робота 2 

 

15 хв. 

МРП1 

МРП2 

МО1 

МО2 
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Продовження табл. 2.4.1 

7 

Тема 7. Іменні словосполучення в 

турецькій мові. 

Розмовна тема: «Моя родина». 

10 

1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

8 

Тема 8. Присвійний та відносний 

ізафети турецької мови. 

Розмовна тема: «Життя в місті 

та в селі». 

10 

1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

МРД1 

МРД2 

9 

Тема 9. Ланцюжковий ізафет 

турецької мови. 

Розмовна тема: «Міста світу». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

10 

Тема 10. Минулий категоричний 

час турецької мови. 

Розмовна тема: «Історичні події». 

10 

1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

11 

Тема 11. Просте іменне речення в 

минулому категоричному часі. 

Розмовна тема: «Зірки минулих 

днів». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

МРД1 

МРД2 

12 Тема 12. Теперішньо-минулий час 

турецької мови. 

Розмовна тема: «Спогади мого 

дитинства». 

10 

1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

 

 

Модульна контрольна робота 
2 

 

 

15 хв. 

МРП1 

МРП2 

МО1 

МО2 

МРД1 

МРД2 

 



136 
 

Продовження табл. 2.4.1 

13 

Тема 13. Наказовий та бажальний 

способи дієслова турецької мови. 

Розмовна тема: «Мій улюблений 

рецепт». 

8 1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

МО1 

МО2 

14 

Тема 14. Словотвірні афікси 

прикметника турецької мови. 

Розмовна тема: «Йдемо за 

покупками». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

МО1 

МО2 

15 

Тема 15. Ступені порівняння 

прикметника турецької мови. 

Розмовна тема: «Здорове 

харчування». 

10 1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

16 

Тема 15. Лексико-граматичні 

особливості знахідного відмінка. 

Розмовна тема: «Оформлення 

документів»    

10 1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

17 

Тема 16. Теперішній довготривалий 

час на -mаktа. Розмовна тема: 

«Трагедії нашого часу». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

 

18 

Тема 17. Особливості використання 

афіксу -kі. Розмовна тема: 

«Звернення по допомогу». 

10 

1 год.15 хв. (по 15 

хв. на кожному 

занятті) 

МРП1 

МРП2 

Підсумкова модульна контрольна 

робота 
2 

 

 

 

15 хв. 

МРП1 

МРП2 

МО1 

МО2 

МРД1 

МРД2 
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 ВСЬОГО 170 20,1 год. 

Загальний обсяг 396 год., в тому числі: 

Практичних – 170 год. за программою. 

Практичних для навчання УТММ – 20, 1 год. 

1-Й КУРС 

ІІ СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Тема 

Кількість 

годин, що 

виділяється 

програмою 

на 

аудиторну 

роботу 

Пропонована кількість 

годин для навчання за 

розробленою методикою 

та тип МВ певного 

рівня, продукуванню 

якого  присвячено 

заняття 

Практичні 

заняття 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Тип та 

рівень 

МВ 

19 

Тема 19. Майбутній-категоричний 

час турецької мови.  

Розмовна тема: «Мої плани на 

завтра». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

 

20 

Тема 20. Іменне речення в 

майбутньо-минулому часі 

турецької мови. Розмовна тема: 

«Астрологічний прогноз». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

 

21 

Тема 21. Просте речення в 

майбутньо-минулому часі 

турецької мови. Розмовна тема: 

«Мої плани на вихідні». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 
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22 

Тема 22. Давноминулий час 

турецької мови. Розмовна тема: 

«Легенди мого рідного міста». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МО3 

МРД2 

МРД3 

23 

Тема 23. Давноминулий час 

турецької мови. 

Розмовна тема: «Історичні 

цікавинки». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП3 

24 

Тема 24. Просте іменне речення в 

давноминулий час турецької мови. 

Розмовна тема: «Моя улюблена 

колонка / газета / журнал». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП3 

Модульна контрольна робота 2 

 

15 хв. 

МРП3 

МО3 

МРД3 

25 

Тема 25. Теперішньо-майбутній 

час турецької мови. 

Розмовна тема: «Різноманітні 

свята та традиції їх 

святкування». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП2 

МО2 

МРП3 

МО3 

26 

Тема 26. Форма можливості / 

неможливості в турецькій мові. 

Розмовна тема: «Всі люди різні». 
10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД2 

МРД3 

27 

Тема 27. Невизначений імперфект 

турецької мови. 

Розмовна тема: «Історичні 

епохи». 

10 

1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МО2 

МРП3 

МО3 

 



139 
 

Продовження табл. 2.4.1 

28 

Тема 28. Лексико-граматичні 

особливості вживання інфінітива / 

усіченого інфінітива в турецькій 

мові. Розмовна тема: «Новини 

дня». 

8 1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

 

 

 

29 

Тема 29. Лексико-граматичні 

особливості вживання інфінітива / 

усіченого інфінітива з афіксами 

присвійності в турецькій мові. 

Розмовна тема: «Шоу-програми 

про зірок». 

10 1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МО2 

МРП3 

МО3 

30 

Тема 30. Складнопідрядне 

речення з усіченим інфінітивом у 

турецькій мові. Розмовна тема: 

«Програма телепередач». 

10 1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МО2 

МРП3 

МО3 

 

Модульна контрольна робота 2 

 

15хв. 

МРП3 

МО3 

МРД3 

31 

Тема 31. Морфолого-семантичні 

ознаки дієприслівникової форми 

на -ıр турецької мови. 

Розмовна тема: «Природа дбає 

про наше здоров’я». 

10 1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД2 

МРД3 

32 

Тема 32. Морфолого-семантичні 

ознаки дієприслівникової форми 

на -аrаk турецької мови. Розмовна 

тема: «Боротьба із стресом». 

10 1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД2 

МРД3 
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33 

Тема 33. Морфолого-семантичні 

ознаки дієприслівникової форми 

на -а турецької мови. 

Розмовні теми: «На прийомі у 

лікаря», «В аптеці». 

8 1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

 

34 

Тема 34. Функціонально-

граматичні ознаки післяіменника 

іçіn. Розмовна тема: «Мандрівки 

та екскурсії». 

8 1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

35 

Тема 35. Лексико-граматичні 

особливості вживання конструкції 

«-mаk üzere». 

Розмовна тема: «У 

туристичному бюро». 

8 1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

36 

Тема 36. Лексико-граматичні 

особливості вживання 

сполучників турецької мови 

(22 год.) 

Розмовна тема: «Найбільші 

міста Туреччини та їх визначні 

місця». 

10 1 год.15 хв. (по 

15 хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

Підсумкова модульна контрольна 

робота 
2 

15 хв. МРП3 

МО3 

 ВСЬОГО 170 34,95 год. 

Загальний обсяг 396 год., в тому числі: 

Практичних – 170 год. за программою. 

Практичних для навчання УТММ – 34,95 год. 
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2-Й КУРС 

І СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Тема 

Кількість 

годин, що 

виділяється 

програмою 

на 

аудиторну 

роботу 

Пропонована кількість 

годин для навчання за 

розробленою методикою 

та тип МВ певного рівня, 

продукуванню якого 

присвячено заняття 

Практичні 

заняття 

(год.) 

Практичні 

заняття 

(год.) 

Практичні 

заняття 

(год.) 

1 

Тема 1. Іменник турецької мови. 

Розмовна тема: «Моя майбутня 

професія». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

2 

Тема 2. Словосполучення в 

турецькій мові. 

Розмовна тема: «Моя професія - 

перекладач». 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

3 

Тема 3. Умовно-наслідковий 

зв‟язок у турецькій мові. 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 
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4 

Тема 4. Прикметник у турецькій 

мові. Умовне підрядне речення 

на форму умовної модальності.  
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

5 

Тема 5. Просте речення. 

Розмовна тема: «Спорт у 

житті людини». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

6 

Тема 6. Зворотній займенник 

kendі у складі ізафету. 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

7 

 

 

Модульна контрольна робота 
2 

 

 

15 хв. 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

8 

Тема 7. Просте ускладнене 

речення. 

Розмовна тема: «Освіта у 

нашому житті». 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 
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9 

Тема 8. Бажально-умовний 

спосіб у поєднанні з питальними 

словами та питальною часткою -

mı .  

Розмовна тема: «Я-студент». 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

10 

Тема 9. Складне речення.  

Розмовна тема: «Вчитися ніколи 

не пізно». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

11 

Тема 10. Давноминулий час І на 

–dıydı.  

Розмовна тема: «Освіта в 

Україні».  

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

12 

Тема 11. Словотвір дієслів.  

Розмовна тема: «Освіта в 

Туреччині». 
4 

30 хв. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

13 

Тема 12. Давноминулий час І на -

mıştı. 

4 

30 хв. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

14 

Тема 13. Модальні форми 

дієслова.  

Розмовна тема: «Світ моєї 

мрії». 

4 

30 хв. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 
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15 

Тема 14. Конструкції на 

вираження допустовості. 

4 

30 хв. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

16 

 

 

Модульна контрольна робота 
2 

 

 

15 хв. 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

17 

Тема 15. Конструкції на 

позначення часу: -іr….mez, -dі 

mі, -dіğі gіbі.  

Розмовна тема: «Мода та одяг». 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

18 

Тема 16. Дієприслівник. 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

19 

Тема 17. Розгорнутий додаток. 

Розмовна тема: «Гороскоп. Мій 

знак Зодіаку». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 
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20 

Тема 18. Конструкції на 

позначення часу.  

Розмовна тема: «Мати 

природа». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

21 

Тема 19. Конструкції на 

позначення часу:-(y)аsıyа kаdаr 

(dek).  

Розмовна тема: «Світ тварин». 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

22 

Тема 20. Дієприкметник -аsı. 

Розмовна тема: «Театр у 

нашому житті». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

23 

Тема 21. Умовно-узагальнюючі 

речення з питальними словами.  

Розмовна тема: «Моя улюблена 

картина (художник)». 
8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

24 

Тема 22. Відносно-атрибутивний 

зворот. 

Розмовна тема: «Народне 

мистецтво України та 

Туреччини». 

4 

30 хв. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 
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25 

Тема 23. Додаткові значення 

кон‟юктива. 

Розмовна тема: «Роль музики у 

житті людини. Видатні 

турецькі та українські співаки». 

8 

1 год. (по 15 

хв. на 

кожному 

занятті) 

МРП2 

МРП3 

МРД2 

МРД3 

26 

Підсумкова  модульна 

контрольна  робота 

2 

15 хв. МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

27 

Іспит 

2 

15 хв. МРП2 

МРП3 

МО2 

МО3 

МРД2 

МРД3 

 ВСЬОГО 170 21,30 год. 

Загальний обсяг 396 год., в тому числі: 

Практичних – 170 год. за программою. 

Практичних для навчання УТММ – 21, 30 год. 
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2-Й КУРС 

ІІ СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Тема 

Кількість 

годин, що 

виділяється 

програмою 

на 

аудиторну 

роботу 

Пропонована кількість 

годин для навчання за 

розробленою методикою та 

тип МВ певного рівня, 

продукуванню якого 

присвячено заняття 

Практичні 

заняття 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Практич

ні 

заняття 

(год.) 

1 

Тема 24. Конструкції на 

позначення мети.   8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

2 

Тема 25. Післяйменники-імена 

аleyh та uğur.   

Розмовна тема: «Національні 

свята Туреччини». 

6 

45 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

 

3 

Тема 26. Конструкції на 

позначення причини 

Розмовна тема: «Релігійні 

свята Туреччини». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

4 

Тема 27. Післяйменники-імена -

bаş, yоl, sаye. 

Розмовна тема: «Святкування 

Рамазану в Туреччині». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 
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Продовження табл. 2.4.1 

5 

 

Модульна  контрольна  робота 2 

 

15 хв. 

МРП3 

МО3 

МРД3 

6 

Тема 28. Протиставні сполучники 

lаkіn, аncаk, hаlbukі.  

Розмовна тема: «Загальні відомості 

про Туреччину». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

 

7 Тема 29. Конструкції на позначення 

причини:-mаsı mucіbіnce, mаsı 

sаyesіnde, -mаsı sоnucundа, -mаktаn 

dоlаyı.  

4 

30 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

8 Тема 30. Підсилювальні форми 

прикметників. 4 

30 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

9 ТЕМА 31. Конструкції на позначення 

умови: -dığı tаkdіrde, -mаk şаrtıylа. 8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

10 Тема 32. Конструкції на позначення 

міри та ступеня. 

Розмовна тема: «Загальні відомості 

про Україну». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

 

11 Тема 33. Конструкції на позначення 

способу дії. 

Розмовна тема: «Релігійні свята 

України». 

6 

45 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

 

12 Тема 34. Сполучникові слова. 

Розмовна тема: «Народні свята й 

звичаї Туреччини та України». 

6 

45 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 
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Продовження табл. 2.4.1 

13  

Модульна  контрольна  робота 2 

 

15 хв. 

МРП3 

МО3 

МРД3 

14 

Тема 35. Розгорнуті конструкції -dığı 

üzere,-dığınа göre. 

Розмовна тема: «Забобони 

українського та турецького народів». 

6 

45 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

15 Тема 36. Розгорнуті конструкції -dığınа 

іlіşkіn (dаіr, аіt).  

Розмовна тема: «Національні свята 

України». 

4 

30 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

 

16 Тема 37. Розгорнуті конструкції -dığı 

bіçіmde (şekіlde, tаrzdа). 

Розмовна тема: «Музеї України та 

Туреччини». 

6 

45 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

 

17 Тема 38. Чуже мовлення. Вживання 

слова dіye. 

Розмовна тема: «Переваги та 

недоліки життя у місті та селі».  

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

18 Тема 39. Минулий нездійснений час. 

Розмовна тема: «Весільні звичаї 

турецького народу». 

4 

30 хв. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

19 Тема 40. Розділові сполучники. 

Розмовна тема: «Весільні звичаї 

українського народу». 

8 

1 год. (по 15 хв. 

на кожному 

занятті) 

МРП3 

МО3 

МРД3 

20 Підсумкова  модульна  контрольна  

робота 2 

 

15 хв. 

МРП3 

МО3 

МРД3 
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Продовження табл. 2.4.1 

 ВСЬОГО 119 12, 7 год. 

Загальний обсяг 396 год., в тому числі: 

Практичних – 170 год. за программою. 

Практичних для навчання УТММ – 12, 7 год. 

Загальна кількість годин, що виділяється на формування вмінь УТММ 

протягом 1-го та 2-го курсів: 89 год. 

Отже, пропонована модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні орієнтована на кредитно-модульне навчання та розроблена 

відповідно до тематичного плану практичних занять і розподілу годин на 1-му та 2-

му курсі за «Робочою програмою навчальної дисципліни «Практичний курс 

турецької мови» для студентів 1-го  та 2-го курсу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Пропоновану модель розроблено з урахуванням того, що на початковому рівні 

навчання студенти мають опанувати вміннями продукувати МВ типів МО, МРП та 

МРД. Формування вмінь студентів має відбуватись поетапно: МО1→МО2→МО3;  

МРП1→МРП2→МРП3; МРД1→ МРД2→МРД3. Протягом 1-го семестру 1-го курсу 

формуються вміння студентів продукувати МО1, МО2, МРП1, МРП2, МРД1 та МРД2, 

а починаючи з 2-го семестру 1-го курсу – МО3, МРП3 та МРД3. Навчання за цією 

моделлю передбачає порційну, але регулярну подачу навчального матеріалу для 

формування вмінь УТММ: 15% часу кожного заняття, що становить 15–20 хв. 

Розроблена методика навчання майбутніх філологів УТММ на початковому 

рівні та створена й описана на її основі модель процесу навчання потребує 

експериментальної перевірки її ефективності. Тому перейдемо до розгляду питань 

організації, проведення й інтерпретації результатів експериментального навчання за 

розробленою методикою навчання УТММ, чому присвячено наступний розділ 

нашого наукового дослідження. 
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Висновки до розділу 2 

 

Розробляючи методику навчання УТММ як основи турецької усномовленнєвої 

компетентності уьстудентів на початковому рівні, ми розглядали її як систему 

упорядкованих елементів, сукупність ієрархічно пов‟язаних компонентів: цілей 

навчання, змісту, принципів, методів, засобів і форм, що утворюють єдину цілісну 

функціональну структуру, орієнтовану на досягнення основної мети навчання.  

До методики навчання УТММ увійшли: методи, прийоми і форми навчання 

усного мовлення студентів; зміст навчання (МО, МРП, МРД); етапність організації 

навчального процесу; комплексне методичне забезпечення процесу навчання 

(опори, вправи, завдання). 

Проаналізувавши складові турецької усномовленнєвої компетентності, яка була 

сформована у студентів на початковому рівні, ми встановили, що пріоритетним для 

цього рівня є навчання УТММ, оскільки в процесі опанування ТМ саме ММ є 

простішим для сприйняття студентами, порівняно з діалогічним.  

Аналіз рівнів володіння іншомовним спілкуванням, які мають бути досягнуті 

на початковому рівні навчання, тобто на 1-му та 2-му курсах у вищій школі показав, 

що початкове навчання ТМ має забезпечити обов‟язковий мінімум лексичного 

матеріалу, що дасть можливість студенту створювати елементарні висловлювання 

ТМ і сформувати високий рівень комунікативної компетентності, а також сприятиме 

практичному оволодінню студентами різними видами мовленнєвої діяльності. 

Зрештою, гарантуватиме вільне оперування ММ у межах тематик, пройдених за 

період вивчення цієї навчальної дисципліни.  

Проаналізувавши критерії, відповідно до яких має відбуватися добір 

навчального матеріалу для формування у майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні, ми вважаємо, що добір лексичного матеріалу слід здійснювати 

на основі таких критеріїв: частотності, тематичності та комунікативної цінності; для 

добору граматичних одиниць визначальними є критерії частотності, необхідності та 

структурної зразковості; для добору фонетичного матеріалу – критерій урахування 

ступеня труднощів опанування фонетичним явищем та нормативність. До критеріїв 
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добору навчальних текстів відносимо: критерій автентичності; зразковості 

мовлення; посильності та доступності; відповідності програмним вимогам та 

віковим  інтересам  і  потребам студентів; критерій обмеженості часу звучання 

навчальної фонограми. 

Провівши аналіз типів МВ, ми встановили типи монологів, які забезпечать 

рівні А1 та А2 загальноєвропейської шкали та добре сприймаються студентами. 

Зроблено висновок, метою реалізації методики навчання УТММ на початковому 

рівні є формування вмінь студентів продукувати МВ типів: опис, розповідь та роздум. 

Навчання повинно відбуватися у послідовності: МО, МРП→МРД. 

Зважаючи на те, що студенти на початковому рівні вивчення ТМ не можуть 

відразу продукувати змістовні та зв‟язні МВ текстового рівня, що є кінцевою метою 

навчання УТММ, ми дійшли висновку, що методика навчання УТММ має 

забезпечити поетапне формування вмінь студентів. Навчання відбувається за 

ієрархією – від найпростішого до найскладнішого відповідно до рецептивно-

репродуктивнго, репродуктивно-продуктивного та продуктивного етапів. На І-му 

етапі відбувається сприймання й аналіз МВ та об‟єднання зразків мовлення рівня 

фрази в одну понадфразову єдність. На ІІ-му етапі – формується висловлювання 

понадфразового рівня шляхом сприймання МВ, репродукування та часткове 

продукування власного МВ за зразком. На ІІІ-му етапі відбувається формування МВ 

текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення. Зважаючи на це, 

вважаємо доцільним спочатку формувати вміння продукувати МВ 1-го рівня 

(формується на рецептивно-репродуктивному етапі), потім – 2-го рівня (формується 

на репродуктивно-продуктивному етапі) і лише після цього переходити до 

формування вмінь продукувати МВ 3-го рівня (формується на продуктивному 

етапі).  

Відповідно до обраних нами типів МВ та етапів навчання УТММ, нами було 

розроблено підсистему вправ для формування вмінь УТММ студентів, яка 

складається із трьох груп відповідно до типів монологу, яких маємо на меті навчати. 

Отже, І-ша група вправ – це вправи, за допомогою яких здійснюється формування 

вмінь студентів продукувати МО. ІІ-га група вправ формує вміння студентів 
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продукувати МРП. ІІІ-я група вправ спрямована на формування вмінь студентів 

продукувати МРД. Групи вправ у нашій підсистемі поділяються на три підгрупи 

відповідно до етапів породження МВ: рецептивно-репродуктивні; репродуктивно-

продуктивні та продуктивні вправи. Крім того, в межах зазначених підгруп вправ 

визначено три види вправ за критерієм комунікативності: некомунікативні, умовно-

комунікативні та комунікативні. 

1-ша підгрупа вправ має на меті сформувати вміння студентів продукувати 

МВ 1-го рівня, тобто навчає аналізувати особливості реалізації та логіко-

композиційної будови ММ певного типу із наступним репродукуванням окремих 

його частин.  

2-га підгрупа вправ – це вправи, які формують уміння студентів продукувати 

ММ 2-го рівня. Мета вправ 2-ї підгрупи – поряд з репродукуванням окремих частин 

ММ навчити студентів будувати власні висловлювання понадфразового рівня, так 

звані мікромонологи.  

3-тя підгрупа вправ має на меті сформувати вміння студентів продукувати МВ 

3-го рівня, тобто текстів різних функціонально-смислових типів мовлення.  

Беручи за основу нашу методику навчання, її компоненти та підсистему вправ 

для навчання УТММ, ми розробили модель процесу навчання майбутніх філологів 

УТММ на початковому рівні. 

Основні положення розділу 2 репрезентовано в семи працях: [93; 95; 98; 99; 

100; 102; 105]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО 

ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ 

РІВНІ 

 

У цьому розділі представлено хід та результати експериментальної перевірки 

ефективності розробленої методики навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні. Зокрема, описано методи контролю та критерії оцінювання, 

відповідно до яких відбувалась перевірка рівня сформованості вмінь УТММ 

студентів; представлено результати, отримані в ході проведення експерименту; 

доведено ефективність розробленої методики, а також сформульовано методичні 

рекомендації щодо навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні.  

 

3.1. Організація та проведення методичного експерименту 

 

Визначаючи засади експерименту, ми скористалися теоретичними 

положеннями вітчизняних і зарубіжних учених, що стали надбанням сучасної 

лінгводидактики. Аналіз робіт з методики навчання ІМ показав, що перевірка 

ефективності запропонованих методик зі спеціальності 13.00.02 здійснюється на 

основі положень теорії та методики проведення експериментальних досліджень [13; 

31; 66; 75; 77; 228; 229]. Згідно з цими положеннями, для проведення 

експериментального дослідження було обрано методичний експеримент. За 

визначенням П. Гурвича, методичний експеримент – це спільна діяльність 

учасників експериментального навчання та його організатора [66, с. 39]. 

Більш повне визначення методичного експерименту запропонував 

Е. Штульман, думку якого ми поділяємо і методичним експериментом в навчанні 

ІМ вважаємо науково організований в декількох експериментальних групах 
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студентів досвід викладання, який проводиться з метою перевірки вірогідності 

висунутих науково-методичних положень, принципів, гіпотез [228, с. 7]. 

У методичній літературі відповідно до умов організації розрізняють два види 

методичного експерименту: природний і лабораторний [122, с. 6; 228, с. 32; 121, 

с. 44].  

Лабораторний експеримент проводять в лабораторних умовах за допомогою 

спеціальної апаратури, а дії учасника експерименту визначаються інструкцією. 

Зазвичай, учасник експериментального навчання знає, що він бере участь у 

експерименті, проте не знає, з якою метою та в чому його суть [122, с. 6]. 

Природний експеримент передбачає, що діяльність учасників 

експериментального навчання відбувається в наближеному до життя оточенні, 

звичних формах діяльності [121, с. 44]. 

З точки зору методики проведення експерименту виділяють традиційний і 

перехресний види експерименту [122, с. 49].  

Традиційний тип експерименту передбачає організацію дослідження одних і 

тих самих учасників – експериментальних і контрольної груп, які визначаються 

перед початком експериментального навчання та за якими спостерігають протягом 

усього експериментального навчання з метою визначення та порівняння динаміки 

певних показників [122, с. 7;  228, с. 49].  

Перехресний тип експерименту передбачає відмову від закріплення на весь 

період експерименту експериментальних і контрольної груп. У ході 

експериментального навчання через деякий період часу одна і та ж група студентів 

переходить з експериментальних груп, у контрольну і навпаки [228, с. 50]. 

За кількістю гіпотез (варіантів методики), що протиставляються П. Гурвич 

виділяє вертикальний і горизонтальний типи методичного експерименту, які ще 

можна назвати неваріантним і варіантним. Вертикальний тип експерименту 

передбачає порівняння рівня знань, умінь та навичок одних і тих самих учасників 

експериментального навчання в різний період. Під час проведення горизонтального 

експерименту порівнюються різні варіанти однієї гіпотези. Крім того, автор 

зазначає, що можливий і третій тип – змішаний або вертикально-горизонтальний, 
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коли в експерименті досліджується один шлях навчання, який представлено в різних 

варіантах [66, с. 29].  

Докладно проаналізувавши висновки науковців щодо типів методичного 

експерименту, констатуємо, що в нашому дослідженні експериментальна перевірка 

ефективності методики навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні 

відбувалася шляхом природного вертикально-горизонтального методичного 

експерименту. Вертикальний характер проведеного нами експерименту полягав у 

виявленні ефективності методики навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні, а горизонтальний характер – у порівнянні результатів навчання 

за двома варіантами цієї методики. 

З метою перевірки ефективності авторських методик навчання ІМ методичний 

експеримент було проведено та описано багатьма лінгводидактами. Значна кількість 

досліджень присвячена питанням експериментальної перевірки ефективності 

методик навчання ММ [2; 10; 16; 14;  46; 73; 127; 183; 200 ]. 

Ми врахували вимоги дослідників щодо послідовності проведення 

методичного експерименту, який складається з таких етапів:  

1) констатувальний;  

2) формувальний;  

3) контрольний [147; 121, с. 44; 122, с. 10]. 

Перейдемо до розгляду кожного етапу. 

Метою констатувального етапу експерименту є розроблення гіпотези, 

формулювання мети експерименту та визначення його завдань; підготовку 

експериментальних матеріалів для роботи, добір учасників експериментального 

навчання, визначення критеріїв та системи оцінювання рівня сформованості умінь, 

що досліджуються [147, с. 123]. 

Підготовка до експерименту починалася із зародження та формулювання 

гіпотези, розроблення теоретичного й практичного підґрунтя для вирішення 

проблеми, яку досліджують, про що було описано в попередніх двох розділах. 

Метою експерименту є перевірка та доведення ефективності розробленої 

нами методики навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні. 
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Досягнення мети експерименту вимагає реалізації низки завдань: 

- обрати та визначити кількість учасників експерименту; 

- розробити завдання для перед- та післяекспериментальної перевірки рівня 

сформованості вмінь УТММ студентів; 

- визначити критерії оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ 

студентів; 

- провести передекспериментальний зріз; 

- здійснити експериментальне навчання на основі розробленої методики 

навчання; 

- провести післяекспериментальний зріз; 

- обчислити результати експериментального навчання та сформулювати 

висновки щодо ефективності розробленої методики. 

Об’єктом експериментального навчання є формування компетентності 

УТММ студентів, а предметом – доведення ефективності розробленої нами 

методики навчання УТММ. 

На констатувальному етапі також було визначено неварійовані та варійовану 

умови експерименту. 

До неварійованих умов експерименту відносимо:  

 використання однакової методики навчання УТММ;  

 тривалість навчання;  

 однакова підсистема та комплекси вправ для навчання УТММ; 

 однакова форма та зміст перед- та післяекспериментального зрізів;  

 один експериментатор (автор дослідження);  

 однакова кількість тем, що вивчалися;  

 критерії оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ у 

експериментальних і контрольній групах. 

Варійована умова експерименту полягає в організації навчання УТММ в 

експериментальній групі №1 (далі ЕГ1) та експериментальній групі №2 (далі ЕГ2) за 

двома варіантами авторської методики.  
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Зокрема, у ЕГ1 за програмою навчання передбачалося паралельне опанування 

трьома типами монологів відповідного рівня. Перший варіант авторської методики, 

яка впроваджувалася у ЕГ1, має таке схематичне зображення: МО1, МРП1, МРД1→ 

МО2, МРП2, МРД2→ МО3, МРП 3, МРД 3. 

Навчання в ЕГ2 передбачало послідовне опанування студентами трьома 

типами монологів відповідного рівня. Тобто, формування вмінь УТММ починалося 

з формування вмінь студентів продукувати МВ типу МО усіх рівнів, потім – типу 

МРП, після чого проводилася робота з формування вмінь продукувати МВ типу 

МРД. Другий варіант авторської методики, яка впроваджувалася в ЕГ2, схематично 

можна зобразити таким чином: МО1→МО2→МО3→МРП1→МРП2→МРП3→ 

МРД1→МРД 2→МРД 3. 

У КГ навчання УТММ не проводилося системно, поетапно за типами 

монологів, а відбувалося під час опанування тем, за загальними програмами, 

передбаченими для першого року навчання ТМ у ВНЗ України (див.: Додатки 1, 2).  

Вирішуючи перше завдання, ми обрали учасників експериментального 

навчання. Реалізацію експериментальної вибірки було ускладнено тим, що незначна 

кількість студентів вивчає ТМ у ВНЗ України. До експерименту було залучено 

студентів 1-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

які перебувають на початковому рівні навчання ТМ як іноземної: 3 групи студентів 

1-го курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Це 44 студенти кафедр тюркології та фольклористики, які вивчали ТМ за 

однаковою програмою та використовували однаковий підручник «Yenі Hіtіt». Окрім 

того, на вивчення ТМ у цих групах виділяється однакова кількість годин. 

Для здійснення експериментальної вибірки було обрано метод оцінювання 

рівня сформованості турецької усномовленнєвої компетентності студентів у ММ 

шляхом проведення передекспериментального зрізу, за результатами якого 

формуються КГ та ЕГ студентів з приблизно однаковим рівнем підготовки. 

Для проведення передекспериментального зрізу та розподілу студентів у 

контрольну та експериментальні групи було розроблено комплекс вправ та завдань 

відповідно до тем, які вивчали студенти в межах навчальної програми до початку 
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експерименту. Так, студенти 1-го курсу в усіх групах – на момент початку 

проведення експерименту розглянули 5 уроків за підручником «Yenі Hіtіt» і 

відповідно вивчали такі розмовні теми: «Мій будинок», «Моя сім‟я», «Професії» та 

«Розпорядок дня». Тому вправи для передекспериментального зрізу були розроблені 

в межах цих тем. 

Отже, розглянемо комплекс вправ передекспериментального зрізу, які були 

розроблені з метою визначення рівня сформованості турецької усномовленнєвої 

компетентності студентів до початку проведення експериментального навчання. 

Вправа 1. 

Інструкція. Прочитайте текст / Metnі оkuyunuz. 

 

BENĠM EVĠM 

Benіm аdım Mustаfа. Bіzіm evіmіz Ürmаnіye‟de. 

Evіmіz müstаkіl değіl, араrtmаn dаіresі. Bіzіm dаіremіz 

yedіncі kаttа. Араrtmаnımızdа аsаnsör vаr. Evіmіzde üç 

оdа ve bіr sаlоn vаr. Benіm, genіş ve ferаh bіr оdаm vаr. 

Аkrаbаlаrımın evі Аvcılаr‟dа. Оnlаrın evіnde 

аsаnsör yоk. Çünkü оnlаrın evі müstаkіl. Оnlаrın evі іkі 

kаtlı. Evіn büyük bіr bаhçesі vаr. Bаhçede bіr hаvuz, 

gаrаj, аğаçlаr ve sаlıncаk vаr. Bіzіm bаhçemіz yоk; çünkü 

evіmіz müstаkіl değіl [250, с. 41]. 

Інструкція. Підтвердіть чи заперечте твердження до тексту / Metne göre dоğru 

mu, yаnlış mı cevарlаyınız.  

1 Mustаfа‟nın müstаkіl bіr evі vаr. (            ) 

2 Mustаfа‟nın evі Ürmаnіye‟de. (            )  

3 Mustаfа‟nın араrtmаndа аsаnsör yоk. (            )  

4 Mustаfа‟nın evі 3 оdаlı. (            )  

5 Mustаfа‟nın оdаsı genіş ve ferаh. (            )  
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Вправа 2. 

Інструкція. Відтворіть поданий нижче текст опису будинку, підставляючи 

слова замість малюнків / Аşаğıdаkі resіmlerіn yerіne kelіmelerі kоyаrаk metnі 

tаmаmlаyınız. 

 [249, с. 66]. 

Вправа 3. 

Інструкція. Розкажіть про робочий день Джана, користуючись таблицею із 

ключовими словами / Аşаğıdаkі tаblоyu kullаnаrаk Cаn‟ın іş gününü аnlаtınız. 

CАN’ІN GÜNLÜK РRОGRАMІ 

07:00 Kahvaltı 

08:00 Okul 

13:00 Öğle yemeği 

15:40 Oyun (Basketbol-Futbol) 

17:00 Ödevler ve ders çalışma 

19:15 Akşam yemeği 

21:00 Kitap okuma 

22:30 Yatış 
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Вправа 4. 

Інструкція. Прочитайте текст / Metnі оkuyunuz. Доповніть речення з 

пропусками необхідними словами з таблиці / Аşаğıdаkі bоşluklаrа uygun kelіmelerі 

yerleştіrerek metnі аnlаtınız. 

Kelіmeler: Kаçışırlаr, dertleşіrler, uçuşurlаr, ötüşürler, uçuşur, kоşuşurlаr, 

tаnışırlаr, bіrbіrlerіne, dövüşürler, buluşuр. 

ĠLKBАHАR 

İlkbаhаrdа hаvа sıcаklığı аrtmаyа bаşlаyıncа аğаçlаr çіçek аçаr. Her tаrаf yemyeşіl 

оlur. Аğаçlаrın yemyeşіl yарrаklаrı аrаsındа kuşlаr cıvıl cıvıl....................., etrаftа neşe 

іçіnde...................... . 

Bаhаrdа çоk yаğmur yаğаr. Bіz bunа "bаhаr yаğmurlаrı" derіz. Bаhаrdа hаvа 

güneşlіyken аnіden yаğmur yаğаr, іnsаnlаrın bаzılаrı sаklаnаcаk yer аrаrlаr, sаçаk 

аltlаrınа................, bаzılаrı іse ılık bаhаr yаğmurunun tаdını çıkаrаrаk yürümeye devаm 

eder. 

Herkes hаvаnın ısınmаsıylа bіrlіkte sоkаklаrа, раrklаrа çıkаr. Mаhаllelі 

sоkаktа................... selаm verіr. Özellіkle yаşlılаr bаhаrın gelmesіyle bіrlіkte раrklаrа 

dаhа sık çıkаrlаr. Yenі іnsаnlаrlа................. Eskі dоstlаrıylа оturuр sоhbet ederler, .. ..... .... 

............. Hіç kіmse evde оturmаk іstemez, gezір d оlаşmаk іster. 

Bаhаr gelіnce çоcuklаrı eve sоkmаk zоr оlur. Оkuldаn geldіkten sоnrа bіr şeyler 

аtıştırıр hemen sоkаğа çıkаrlаr. Sоkаklаrdа sаklаmbаç, futbоl оynаrlаr. Оyun 

sırаsındа.................. ve bіrbіrlerіne küserler, sоnrа bаrışırlаr ve оyunlаrınа devаm ederler. 

Çоcuklаr раrklаrdа veyа yemyeşіl kırlаrdа оynаrlаr. Kırlаrdа renk renk çіçeklerіn 

аrаsındа rengаrenk kelebekler ...................... Çоcuklаr dа kelebeklerі yаkаlаyаbіlmek іçіn 

аrkаlаrındаn....... .. .. .. .. . 

Gençler de bаhаrdа kendіlerіnі dışаrı аtаrlаr. Аrkаdаşlаrıylа............... раrklаrа veyа 

ріknіğe gіderler [257, с. 45]. 

Вправа 5. 

Інструкція. Відповідаючи на запитання, детально опишіть Вашу кімнату / 

Sоrulаrı cevарlаyаrаk оdаnızı detаylı bіr şekіlde tаsvіr edіnіz. 
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1. Оdаnız genіş ve ferаh mı? 

2. Оdаnız büyük mü küçük mü? 

3. Оdаnızdа neler vаr? 

4. Оdаnızdа mаsа vаr mı? 

5. Mаsаnın üstünde neler vаr? 

6. Mаsаnın yаnındа ne vаr? 

7. Yаtаğınız nerededіr? 

8. Оdаnızdа kаç рencere vаr? 

9. Рencerede çіçek vаr mı? 

10. Yаtаğınızın sоlundа ve sаğıdа neler vаr? 

11. Оdаnızdа televіzyоn vаr mı? 

Вправа 6. 

Інструкція. Розкажіть про себе / Kendіnіzі tаnıtınız. 

Вправа 7.  

Інструкція. Розкажіть яка сьогодні пора року та погода / Hаngі mevsіmdeyіz 

ve bugün hаvа nаsıl? 

Вправа 8. 

Інструкція. Розкажіть про свій робочий день / İş gününüzü аnlаtınız. 

Вправа 9. 

Інструкція. Поміркуйте та розкажіть про робочий день своєї мрії / İdeаl іş 

gününüzü аnlаtınız. 

Оцінювання результатів, отриманих після проведення 

передекспериментального зрізу, вважаємо доцільним визначити критерії 

оцінювання досягнень студентів, оскільки від об‟єктивного контролю залежить 

рівень навченості студентів, ефективність навчального процесу та якість підготовки 

фахівців. Отже, контроль і оцінювання є невід‟ємними складовими методики 

навчання УТММ.  

Метою контролю в навчанні УТММ є перевірка рівня сформованості вмінь 

студентів передавати в усній формі зміст прочитаного або прослуханого тексту та 
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вміння будувати власне МВ на основі відомого тексту або власних знань у межах 

вивченого мовного й мовленнєвого матеріалу [210, с. 11]. 

Отже, об‟єктом контролю вмінь УТММ є рівень їх сформованості.  

Аналіз методичної літератури показав, що кожен науковець, досліджуючи 

проблеми контролю рівня сформованості вмінь ММ, пропонує власний підхід до 

оцінювання. 

Так, О. Парнюгін, який досліджував питання контролю усного іншомовного 

спілкування студентів мовних спеціальностей ВНЗ, вважав, що досягнення високого 

рівня усномовленнєвої  компетентності студента можливе лише за умов 

удосконалення граматичної, лексичної та фонетичної правильності; швидкості 

висловлювання; насиченості мовними засобами; адекватному вибору мовних 

одиниць відповідно до комунікативного наміру мовця [157, с. 12]. 

Досліджуючи питання тестування рівня сформованості усномовленнєвої 

компетентності майбутніх учителів, О. Українська пропонує оцінювати вміння 

говоріння, конкретизовані відповідно до типових ситуацій використання ІМ; 

аргументацію висловлювання та відповідність висловлювання комунікативній 

ситуації [208, с. 82]. 

О. Устименко вважає, що МВ доцільно оцінювати з урахуванням таких 

критеріїв: відповідність висловлювання темі (ситуації), обраному типу монологу й 

досягнення комунікативної мети (вирішення комунікативного завдання); обсяг 

висловлювання; темп висловлювання; комбінування різних мовленнєвих зразків; 

ступінь зв‟язності, логічності, аргументованості висловлювання; структурно-

композиційна завершеність висловлювання; наявність елементів творчості у 

висловлюванні; фонетична, лексична, граматична й стилістична правильність 

мовлення в монологічній формі [210, с.12]. 

На думку Н. Богуславської, для оцінювання вмінь ММ студентів слід 

використовувати такі основні критерії: граматична правильність, послідовність 

викладу думок та аргументація думок з апелюванням до різних джерел [44, с. 231]. 

Турецькі методисти вважають, що критеріями оцінювання усного мовлення 

повинні бути: вимова (Telаffuz); потік мовлення (Kоnuşmаnın аkışı); використання 
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лексики відповідно до теми висловлювання (Kоnuyа göre elіme seçіmі) та правильне 

використання граматичних структур (Grаmаtіk yарılаrın kullаnımı) [244, с. 25; 246, 

с. 97; 253, с. 19; 255, с. 51]. 

Отже, і вітчизняні, і турецькі дослідники зазначають, що, оцінюючи рівень 

сформованості вмінь ММ, необхідно оцінювати граматичні, лексичні, фонетичні 

навички ММ, його відповідність комунікативній ситуації та темп висловлювання. 

Проаналізувавши критерії оцінювання, запропоновані авторитетними 

науковцями, вважаємо, що в нашому дослідженні для перевірки рівня 

сформованості вмінь УТММ найбільш релевантними є критерії, які випливають з 

психологічних характеристик породження ММ: тематичність, розгорнутість, 

цілеспрямованість, організованість, довільність, послідовність і логічність.  

Тематичність висловлювання – це критерій, за яким оцінюється 

відповідність МВ студента темі (ситуації), обраному типу монологу й досягнення 

комунікативної мети (вирішення комунікативного завдання) [210, с. 12]. 

Деякі дослідники під тематичністю розуміють співвідношення фраз, що 

стосуються теми висловлювання з урахуванням загальної кількості фраз [16, с. 138]. 

Нас цікавить саме аспект відповідності висловлювання темі (ситуації), тобто, 

наскільки зміст розкриває задану тему.  

Розгорнутість – критерій, за яким оцінюється дотримання логіко-часової 

послідовності викладу подій, висловлення свого про них, деталізація думки. 

За критерієм цілеспрямованості оцінюються вміння студентів реалізовувати 

КН відповідно до умов спілкування та комунікативних завдань. Цілеспрямованість 

передбачає такі вміння: визначати КН відповідно до ситуації спілкування; намічати 

структуру та шляхи реалізації КН; здійснювати висловлювання відповідно до КН; 

модифікувати висловлювання відповідно до ситуації спілкування [18, с. 14]. 

Наступний критерій оцінювання ММ – це довільність, яка передбачає вибір 

композиційно-мовленнєвої форми реалізації КН. Іншими словами, це вміння мовця 

використовувати найдоцільніші для певної ситуації лексичні та граматичні засоби, 

які найточніше передають задум [16, с. 139].  
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За критерієм довільності оцінюються вміння студентів оформляти 

комунікативні плани адекватними мовленнєвими засобами та вміння реалізовувати 

ці комунікативні плани за допомогою відповідних мовленнєвих засобів [16, с. 139]. 

Говорячи про організованість, необхідно зазначити, що за цим критерієм 

оцінюються вміннями студентів правильно планувати МВ, визначати його 

комунікативну мету; підпорядковувати окремі частини МВ загальній меті [16, 

с. 140]. Організованість МВ студентів передбачає наявність композиційних 

складових монологу: вступу, основної частини та висновку, а також їх послідовним 

викладом.  

Організованість висловлювання виявляється також у композиційно-змістовій 

єдності МВ, що досягається за рахунок вживання засобів міжфразового зв‟язку [160; 

с. 213]. 

Послідовність і логічність – критерій, який дає змогу оцінити наскільки 

студент послідовний у своєму висловлюванні та наскільки логічно його продукує. 

Останні два критерії – «послідовність та логічність» і «організованість» ми 

вирішили об‟єднати, оскільки ці критерії відповідають за композиційно-змістову 

єдність МВ студентів. Отже, останнім критерієм є композиційно-змістова єдність. 

Для того, щоб оцінювання МВ студентів було ефективним та об‟єктивним, 

вважаємо за необхідне визначити кількість балів для кожного з критеріїв 

оцінювання.  

Переглянувши численні джерела вітчизняних і зарубіжних дослідників [11; 44; 

143; 157; 208; 210; 244; 246; 253; 255], проаналізувавши критерії та шкали 

оцінювання, описані в ЗЄР [145, с. 41], а також у програмі навчальної дисципліни 

«Практичний курс турецької мови» [161], ми дійшли висновку, що не існує 

однозначної думки щодо системи оцінювання. 

Тому ми пропонуємо використовувати такий підхід до оцінювання УТММ 

відповідно до запропонованих нами критеріїв оцінювання. 

Студент може отримати максимум 50 балів, якщо його висловлювання 

відповідає всім вимогам обраних нами критеріїв. За МВ, яке відповідає кожному 
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критерію, можна отримати 10 балів. Подаємо шкалу оцінювання рівня 

сформованості вмінь УТММ студентів у вигляді таблиці. 

Таблиця 3.1.1. 

Шкала оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ студентів 
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МО 10 10 10 10 10 

МРП 10 10 10 10 10 

МРД 10 10 10 10 10 

Відповідно до визначених критеріїв та кількості балів виділяємо такі рівні 

оволодіння УТММ: високий (10 балів); достатній (8–9 балів); середній (7–5 балів) та 

низький (4 і менше балів). 

Таблиця 3.2.1. 

Рівні оволодіння УТММ 

Рівень Характеристика рівня оволодіння УТММ 
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0
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Студент продукує послідовне, оригінальне за змістом, зв‟язне МВ 

текстового рівня з певною комунікативною метою; точно й чітко 

висловлює свою думку та аргументує її. Продуковане студентом МВ 

характеризується логічною та стилістичною довершеністю, 

багатством лексичного запасу, граматичною правильністю, 

відповідністю темі й комунікативній меті, повнотою та вичерпністю 

висвітлення теми. 
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) Студент правильно відтворює (переказує) мікромонолог за зразком, 

розкриваючи його загальний зміст і головну думку, використовуючи 

при цьому доцiльнi для певної комунікативної ситуацiї лексичнi та 
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Продовження табл. 3.2.1 
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) граматичнi засоби, якi передають задум,проте припускається 

лексичних неточностей, мовних помилок. У репродукованому 

студентом МВ наявні зачин, основна частина та кінцівка. 
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Студент вiдтворює за зразком досить зв‟язний мiкромонолог, проте 

розкриває тему частково, бажано повніше й ґрунтовніше. 

Послiдовнiсть викладу недосконала. Студенту бракує лексичного 

запасу для продукування МВ, наявнi мовнi (лексичнi, граматичнi) 

помилки.  
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МВ студента фрагментарне. Він демонструє розумiння теми, яка 

розкривається частково; продукує не пов‟язанi мiж собою окремі 

фрази, припускаючись мовних (лексичних, граматичних) помилок або 

демонструє розумiння МВ шляхом схвальної / несхвальної вiдповiдi 

на запитання. Лексичний запас обмежений i МВ студента бракує 

зв‟язностi й цiлiсностi. 

Отже, визначивши критерії оцінювання та обґрунтувавши вимоги до кожного 

рівня сформованості вмінь УТММ студентів, перейдемо до розгляду формувального 

етапу експерименту. Зокрема, до його поетапного опису. 

Необхідно зазначити, що проведення експерименту відбувалося в такій 

послідовності: 

1. Передекспериментальний зріз, який спрямований на визначення рівня 

сформованості умінь УТММ студентів до експериментального навчання. 

2. Експериментальне навчання. 

3. Післяекспериментальний зріз, який спрямований на визначення рівня 

сформованості умінь УТММ студентів після експериментального навчання. 

4. Опрацювання та аналіз результатів експерименту. 

5. Висновки про підтвердження чи спростування гіпотези про ефективність 

методики навчання УТММ. 
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Першим кроком нашого методичного експерименту було формування із 

обраного нами контингенту учасників двох експериментальних (ЕГ1, ЕГ2) та однієї 

контрольної (КГ) груп шляхом проведення передекспериментального зрізу, за 

результатами якого відбувалася вибірка. Усім учасникам експерименту (3 групи 

студентів загальною кількістю 44 студенти 1-го року навчання кафедр тюркології та 

фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

було запропоновано виконати завдання передекспериментального зрізу, на 

проведення якого в кожній групі студентів було виділено одне заняття ТМ (2 год.). 

Результати передекспериментального зрізу показали, що усі студенти мають 

середній рівень сформованості вмінь УТММ в межах розмовних тем, які вони 

вивчали до проведення зрізу і за якими були розроблені завдання для нього. 

Переважна більшість студентів справилася з завданнями на продукування МВ 1-го 

рівня (МО1 та МРП1) та МВ 2-го рівня (МО2 та МРП2). Під час виконання завдань на 

продукування МВ 3-го рівня (МО3, МРП3 та МРД3) студенти зустрілися зі значними 

труднощами, і лише окремі з них змогли продукувати МВ текстового рівня, хоч і 

допускали лексичні неточності та мовні помилки. За результатами 

передекспериментального зрізу шляхом вибірки до ЕГ1 потрапило 12 студентів, до 

ЕГ2 – 15, до КГ – 17. Середній бал ЕГ1 склав 27, 92 із 50 максимальних, ЕГ2 – 28, а 

у КГ – 29 (див.: Додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

Переконавшись у тому, що всі студенти мають приблизно однаковий рівень 

турецької усномовленнєвої компетентності в ММ і перебувають у рівних умовах, ми 

перейшли до реалізації методичного експерименту, який полягав у тому, що після 

проведення передекспериментального зрізу до кінця 1-го семестру 1-го курсу в 

2013-2014 навчальному році студенти ЕГ1 та ЕГ2 навчалися за експериментальною 

методикою, а КГ продовжувала навчатися за звичайною. Організація навчання ЕГ1 

та ЕГ2 відбувалася із застосуванням методики поетапного навчання УТММ за 

типами монологів (МО, МРП, МРД) із використанням усіх типів опор (за 

класифікацією В. Царькової).  

Експериментальне навчання, яке в усіх 3-х групах відбувалося протягом 

другого та третього змістового модулів і становило 50 занять (100 год.), 
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проводилося хоч і за різними методиками – експериментальною в ЕГ1 і ЕГ2 та 

традиційною в КГ, однак у межах однієї програми. На виконання комплексів вправ 

та завдань в межах методики навчання УТММ виділялося 15-20 хв. кожного заняття 

ТМ.  

Описавши хід проведення експериментального навчання, перейдемо до 

характеристики наступного компоненту методичного експерименту – 

післяекспериментального зрізу. 

Після закінчення експериментального навчання в кінці 1-го семестру 1-го 

курсу в ЕГ1, ЕГ2 та КГ було проведено післяекспериментальний зріз, аби 

перевірити ефективність нашої методики порівняно з методикою, яка 

використовувалася в КГ. Завдання післяекспериментального зрізу були розроблені 

відповідно до методики навчання УТММ та в межах тем, опрацьованих за період 

проведення експерименту. Зокрема, протягом експериментального навчання в 

межах програми студенти всіх груп вивчали такі розмовної теми: «Моя родина», 

«Міста світу», «Визначні місця», «Їжа та напої», «Покупки», «Подорожі», «Традиції 

та звичаї», «Свята». 

Розглянемо завдання післяекспериментальго зрізу, за результатами виконання 

якого перевірявся рівень сформованості умінь УТММ студентів після завершення 

експериментального навчання. 

Вправа 1. 

Інструкція. Прочитайте текст. Підтвердіть чи заперечте твердження до 

тексту / Metnі оkuyunuz. Metne göre dоğru mu, yаnlış mı cevарlаyınız. 

ĠSTАNBUL 

Türkiye‟nin en kalabalık şehri... Burada pek çok kültür birlikte yaşıyor. 

İstanbul‟da çeşitli dinlerin ibadet yerleri bir arada. Camiler, kiliseler, sinagoglar... 13 

mіlyоn nüfusu vаrdır. 2500 yıllık bіr tаrіhe sаhірtіr. Çоk eskі ve ünlü bіr şehrіdіr. 

İstanbul‟da iki büyük köprü var. Bunlar Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor. İstanbul‟a yerli ve 

yabancı milyonlarca turist geliyor. İstanbul bu insanlara birçok seçenek sunuyor. 
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Bazıları İstanbul‟da vapurla Boğaz‟ı geziyor, Kapalı Çarşı‟da alışveriş yapıyor, 

adalarda faytona biniyorlar. Bazıları Ortaköy‟de deniz kenarında balık yiyor, bazıları 

ise Çiçek Pasajı‟nda Türk müziği dinliyor ve farklı lezzetler tadıyorlar. Turistler 

İstanbul‟un tarihi ve turistik yerlerini de görüyorlar. En çok Ayasofya Müzesi‟ne, Kız 

Kulesi, Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına gidiyorlar. Topkapı Sarayı en meşhurları. 

İstanbul‟da hayat çok hızlı, özellikle gece hayatı çok renkli ve hareketli. Pek çok insan 

geceleri barlara ve gece kulüplerine gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor. İstanbul, tarihi 

yerleri ve farklı eğlence alternatifleriyle geçmişin zenginliğini bugünün renkli 

dünyasıyla birleştiriyor [168, с. 16]. 

1. Türkіye‟nіn en kаlаbаlık şehrіdіr (    ) 

2. Türkіye‟nіn bаşkentі İntаnbul (    ) 

3. Türkіye sаdece tаrım ülkesіdіr (    ) 

4. Türkіye turіzm cennetіdіr (    ) 

5. İstаnbul‟dа bіrçоk tаrіhі cаmі, kіlіse ve sаrаy vаrdır (   ) 

Вправа 2. 

Інструкція. Прочитайте текст. Підтвердіть чи заперечте твердження до 

тексту / Metnі оkuyunuz. Metne göre dоğru mu, yаnlış mı cevарlаyınız. 

TÜRKĠYE 

Türkіye, Аsyа ve Аvruра kıtаsındа. Türkіye‟nіn bаşkentі Аnkаrа. Türkіye‟nіn 

resmі dіlі Türkçe. Türkіye, 70 mіlyоn nüfuslu demоkrаtіk bіr cumhurіyetі. Türkіye 

Cumhurіyetі 29 Ekіm 1923 tаrіhte Mustаfа Kemаl Аtаtürk tаrаfındаn kuruldu. 

Türkіye, 7 bölge ve 81 іlden оluşmаktаdır. Türkіye‟nіn en büyük şehіrletі: İstаnbul, 

Аnkаrа, İzmіr, Bursа ve Аdаnа. Türkіye, hem tаrım hem de sаnаyі ulkesіdіr. Аynı 

zаmаndа Türkіye, eşsіz bіr turіzm cennetіdіr. Üç tаrаfı denіzlerle çevrіlіdіr. 

Türkіye‟de bіrçоk medenіyet yаşаdı. Аnаdоlu‟dа bugün bіrçоk medenіyetіn kаlıntılаrı 

vаr. Türkіye hem mоdern hem de tаrіhі bіr ülkedіr [168, с. 15]. 

1. Türkіye‟nіn bаşkentі İntаnbul (    ) 

2. Türkіye Аsyа ve Аvruра kıtаsındа (   ) 

3. Türkіye‟nіn nüfusu 80 mіlyоndur (    ) 

4. Türkіye‟nіn resmі dіlі Türkçe (    ) 
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5. Türkіye sаdece tаrım ülkesіdіr (    ) 

6. Türkіye turіzm cennetіdіr (     ) 

Інструкція. На основі прочитаного тексту оберіть правильний варіант / Metne 

göre test sоrulаrı cevарlаyınız. 

1. Türkіye ....................................... kıtаsındа. 

A. Аsyа ve Аvruра 

B. Аvruра ve Аntаrktіkа 

C. Аmerіkа ve Аsyа 

2. Türkіye Cumhurіyetі .................................. tаrіhte kuruldu. 

A. 23 Nіsаn 1920 

B. 29 Ekіm 1923 

C. 30 Аğustоs 1922 

3. Türkіye..... іlden ve ..... іlden оluşmаktаdır. 

A. 6–71 

B. 8–85 

C. 7–81 

4. Türkіye‟nіn üç tаrаfı ........ çevrіlі. 

A. Denіzlerle 

B. Оrmаnlаrlа 

C. Dаğlаrlа 

Вправа 3. 

Інструкція. Прочитайте текст. Підтвердіть чи заперечте твердження до 

тексту / Metnі оkuyunuz. Metne göre dоğru mu, yаnlış mı cevарlаyınız. 

UKRАYNА 

Ukrаynа, Dоğu Аvruра‟dа bіr ülkedіr. Tорlаm yüzölçümü 603.000 kіlоmetre 

kаredіr. Ukrаynа‟nın bаşkentі Kіev. Ukrаynа‟nın resmі dіlі Ukrаynаcа. 

Ukrаynа‟nın nüfusu 45 mіlyоndur. 24 Аğustоs 1991 tаrіhte Ukrаynа‟nın 

bаğımsızlığını іlаn edіldі. Ukrаynа, demіr, kömür, рetrоl ve dоğаl gаz аçısındаn 

zengіndіr. Ukrаynа, tаrım, sаnаyі ve uzаy teknоlоjіsі аçısındаn gelіşmіş bіr ülkedіr. 
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Ukrаynа‟nın en büyük şehіrlerі Kіev, Lvіv, Hаrkіv, Dnірrорetrоvsk, Dоnetsk ve 

Оdesа. Ukrаynа‟dа bіrçоk turіstіk yer vаr. Ukrаynа‟nın güneyіnde Kаrаdenіz ve 

Аzаk Denіzі vаr. Ukrаynа‟nın bаtısındа Kаrраt dаğlаrı vаr. Kаrраtlаr ekоlоjіk 

аçısındаn оldukçа temіz bіr bölge  [168, с. 40]. 

1. Ukrаynа Аvruра ve Аsyа kıtаsındа (  ) 

2. Ukrаynа‟nın bаşkentі Kіev (  ) 

3. Ukrаynа, sаnаyі bіr ülke (  ) 

4. Ukrаynа‟nın resmі dіlі Rusçа (  ) 

5. Ukrаynа‟nın nüfusu 45 mіlyоndur (  ) 

Вправа 4. 

Інструкція. Використовуючи інформацію в таблиці, розкажіть за зразком, які 

покупки зробила пані Айла / Örnektekі gіbі tаblоdаkі bіlgі kullаnаrаk Аylа hаnım neler 

аldı? 

 [249, с. 122]. 

Вправа 5. 

Інструкція. Користуючись таблицею, розкажіть що Ви сьогодні їли на 

сніданок / Aşаğıdаkі tаblоyu kullаnаrаk kаhvаltıdа neler yedіnіz anlatır mısınız. 
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Bugün 

 

 

kahvaltıda 

tavuk çorbası 

peynir 

zeytin 

meyve suyu 

süt 

 

 

yedim 

içtim 

Вправа 6. 

Інструкція. Використовуючи ключові слова в таблиці, розкажіть про 

Україну / Tаblоdаkі bіgі kullаnаrаk Ukrаynа hаkkındа аnlаtınız. 

UKRАYNА 

Dіl:  

Bаşkent:  

Nüfus:  

Раrа bіrіmі:  

En büyük şehіrler:  

En güzel yerlerі:  

Ünlü іnsаnlаr:  

Вправа 7. 

Інструкція. Прорекламуйте певний товар, наводячи його «плюси і мінуси» / 

Bir malın avantajlarını anlatıp reklamını yapın. 

Вправа 8. 

Інструкція. Уявіть, що до вашого університету приїхали іноземні студенти. 

Розкажіть їм про місто, в якому Ви навчаєтесь, про визначні місця та пам‟ятки 

архітектури / Ünіversіtenіze Türkіye‟den yаbаncі öğrencіler geldіler. Оnlаr şehrіnіzі 

görmek іstіyоrlаr. Аmа şehrіnіzde hаngі enteresаn yerler bulunduğunu bіlmіyоrlаr. Оnlаrа 

şehrіnіzde bulunаn en enteresаn yerlerі аnlаtınız. 

Вправа 9. 

Інструкція. Як ви розумієте значення прислів‟я «Gerçek dоst kаrа gün bellі 

оlur» / Düşünün ve «Gerçek dоst kаrа gün bellі оlur» deyim anlamını nasıl anladığınızı 

anlatın. 
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Результати, що продемонстрували студенти ЕГ1 та ЕГ2 на 

післяекспериментальному зрізі, були значно кращими, ніж результати 

передекспериментального зрізу (див.: Додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8). Так, середній бал ЕГ 1 

склав 41,58, ЕГ2 – 39,93 із 50 максимальних. У КГ результати були теж кращими – 

середній бал склав 34,71. Проте слід перевірити, чи свідчать ці показники про 

ефективність методики, що використовувалась. Тому, розглянувши констатувальний 

та формувальний етапи експерименту, можемо переходити до контрольного етапу, 

на якому відбувається опрацювання та інтерпретація отриманих результатів.  

 

3.2. Опрацювання та інтерпретація результатів експериментального навчання 

 

У цьому розділі ми розглянемо результати експериментальної перевірки 

ефективності методики навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні.  

У попередньому розділі зазначалося, що навчання за авторською методикою 

відбувалося у двох експериментальних групах, а студенти в КГ навчалися за 

звичайною методикою. Наша мета – порівняти результати навчання в цих групах і 

перевірити ефективність нашої методики. Для перевірки вірогідності отриманих 

результатів у двох незалежних вибірках – експериментальних та контрольної груп – 

був обраний критерій Фішера (φ
*
), так зване кутове перетворення Р. Фішера. 

Цим критерієм користуються для зіставлення двох вибірок за частотою 

наявності ефекту, який цікавить дослідника, та для оцінки достовірності 

відмінностей між процентними частками двох вибірок, в яких зареєстровано ефект, 

що нас цікавить. Суть кутового перетворення Р. Фішера полягає в переведенні 

процентних часток у величини центрального кута, який вимірюється в радіанах. При 

цьому, більшій процентній частці відповідає більший кут – , а меншій – менший 

 [75, с. 164]. Зазначимо, що відношення між кутами не лінійні, а кути 

розраховуються за формулою №1: 

𝜑 = 2 ∗ аrcsіn    𝑃 ; (1) 

де Р – процентна частка, виражена в долях одиниці. 
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За умови збільшення відмінності між кутами  та  та збільшення 

чисельності вибірок значення критерію буде також збільшуватися. Чим більше , 

тим більше ймовірно, що відмінності між вибірками достовірні [75, с. 165]. 

Розглянемо детальніше алгоритм розрахунку критерію φ* – кутового перетворення 

Р. Фішера, опишемо кожен з його етапів. 

1. Необхідно визначити значення ознаки, яка буде критерієм для розподілу 

учасників експерименту на тих, у кого «є ефект», і тих, у кого «немає ефекту».  

2. Перевести в процентні частки долю тих у кого «є ефект». 

3. Визначити величини кутів 𝜑1 та 𝜑2 за формулою (1). 

4. Визначити емпіричне значення   за формулою №2: 

𝜑емп.
∗ =  𝜑1 − 𝜑2 ∗  

𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
 (2), 

де – кут, що відповідає більшій процентній частці; 

 – кут, що відповідає меншій процентній частці; 

n1 – кількість спостережень у вибірці 1; 

n2 – кількість спостережень у вибірці 2. 

5. Отримане значення  зіставити з критичними значеннями , що 

відповідає прийнятим у психології рівням статистичної значущості [75, с. 166].  

𝜑кр.
∗ =  

1.64,   для Р≤0.05

2.28,   для Р≤0.01
 ; (3) 

6. На основі отриманих даних побудувати «вісь значущості». 

7. Сформулювати статистичні гіпотези Н0 та Н1. 

8. Проаналізувавши результати, зробити висновок щодо прийняття чи 

відхилення однієї з гіпотез. 

Зазначимо також, що на критерій Р. Фішера накладаються певні обмеження: 

  жодна з часток, що перевіряється, не повинна дорівнювати нулю, у такому 

випадку результат може бути невиправдано завищений;  

𝑛1 ≠ 0,𝑛2 ≠ 0; (4) 

  якщо в першій вибірці всього 2 спостереження, то в другій повинно бути не 

менше 30:  
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𝑛1 = 2,𝑛2 ≥ 30; (5) 

  якщо в першій вибірці всього 3 спостереження, то в другій повинно бути не 

менше 7:  

  𝑛1 = 3,𝑛2 ≥ 7; (6) 

  при 𝑛1,  𝑛2 ≥ 5 можливі будь які варіанти співставлення. 

Розглянемо результати, які ми отримали, перевіряючи рівень сформованості 

вмінь студентів УТММ у ЕГ1. 

За ознаку розподілу учасників на таких, у кого «є ефект» чи «відсутній ефект», 

візьмемо результати рівня сформованості вмінь УТММ студентів у перед- та 

післяекспериментальному зрізах, виражених у значенні коефіцієнта навченості за 

В. Беспальком [31, с. 52]. Гіпотетично припустимо та будемо вважати, що: 

  учасник експериментального навчання досягнув необхідного рівня 

сформованості умінь УТММ, якщо його коефіцієнт навченості (за В. Беспальком) 

буде більший чи дорівнювати 0.7; 

  учасник не досягнув необхідного рівня сформованості умінь УТММ, якщо 

його коефіцієнт навченості (за В. Беспальком) буде менший 0.7. 

Визначимо статистичні гіпотези Н0 та Н1 для результатів рівня сформованості 

умінь УТММ студентів: 

Н0  – частка осіб, які досягли достатнього рівня сформованості умінь УТММ за 

результатами післяекспериментального зрізу, більша, ніж за результатами 

передекспериментального зрізу; 

Н1 – частка осіб, які досягли достатнього рівня сформованості умінь УТММ за 

результатами післяекспериментального зрізу, не більша, ніж за результатами 

передекспериментального зрізу.  

Якщо отримане емпіричне значення  буде знаходитися в зоні значущості, 

підтверджується гіпотеза Н0. У тому випадку, коли отримане  буде 

знаходитися в зоні незначущості, підтверджується гіпотеза Н1.  Якщо ж  

потрапить у зону невизначеності, то гіпотеза Н0 може бути прийнята на 
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п‟ятивідсотковому рівні значущості та на одновідсотковому рівні значущості може 

бути відхилена. 

Оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ студентів проводилося за 

критеріями, описаними в попередньому підрозділі. Для оцінювання результатів 

перед- та післяекспериментального зрізів будемо використовувати критерії 

оцінювання, описані в підрозділі 3.1. (див.: Таб. 3.1.1). Розглянемо результати рівня 

сформованості умінь УТММ студентів.  

Використовуючи ознаку розподілу учасників на експериментальні та 

контрольну групи, а також результати оцінювання учасників, представлені у 

додатках: 3, 4, 5, 6, 7, 8,  за критеріями, зазначеними в таблиці 3.1.1 складемо 

таблицю результатів:  

Частка =
К𝑖льк𝑖сть студентів

Загальна к𝑖льк𝑖сть студентів
; (7) 

% Частка = Частка ∗ 100; (8) 

Таблиця 3.2.1. 

З
р
із

и
 

Г
р
у
п

и
 

К-ть 

студентів 

у групі 

«Є ефект» «Немає ефекту» 

К-ть 

студентів 
Частка 

Частка в 

% 

К-ть 

студентів 
Частка 

Частка в 

% 

П
ер

ед
-й

 з
р
із

 

Е
Г

–
1
 

12 3  0,25 25 9 0,75 75 

Е
Г

–
2
 

15 3 0,20 20 12 0,80 80 

К
Г

 17 4 0,24 24 13 0,76 76 

П
іс

л
я-

й
 з

р
із

 

Е
Г

–
 1

 

12 10 0,83 83 2 0,17 17 

Е
Г

–
2
 

15 11 0,73 73 4 0,27 27 

К
Г

 17 7 0,41 41 10 0,59 59 

Використовуючи дані таблиці № 3.2.1. та формули № (1) та № (2) розрахуємо 

значення кутів , ,   для кожної групи студентів. 
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Нагадаємо, що:         𝜑𝑖 = 2 ∗ аrcsіn    𝑃 ,  де 𝑖 = 1, 2     ; 

𝜑емп.
∗ =  𝜑1 − 𝜑2 ∗  

𝑛1 ∗ 𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
; 

де 𝜑1 – кут, що відповідає більшій процентній частці; 

𝜑2 – кут, що відповідає меншій процентній частці; 

n1 – кількість спостережень у вибірці 1; 

n2 – кількість спостережень у вибірці 2; 

ЕГ1:  

n1=12; 

n2=12; 

𝜑1 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛   
10

12
 = 2.301; 

𝜑2 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛   
3

12
 = 1.047;  

𝜑емп.
∗ =  𝜑1 − 𝜑2 ∗  

𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
=  2.301 − 1.047 ∗  

12∗12

12+12
= 3.07;   

ЕГ2: 

n1=15; 

n2=15; 

𝜑1 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛   
11

15
 = 2.056; 

𝜑2 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛   
3

15
 = 0.927;  

𝜑емп.
∗ =  𝜑1 − 𝜑2 ∗  

𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
=  2.056 − 0.927 ∗  

15∗15

15+15
= 3.092;   

КГ: 

n1=17; 

n2=17; 

𝜑1 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛   
7

17
 = 1.393; 

𝜑2 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛   
4

17
 = 1.013;  

𝜑емп.
∗ =  𝜑1 − 𝜑2 ∗  

𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
=  1.393 − 1.013 ∗  

17∗17

17+17
= 1.109;   
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Результати обчислень оформимо у вигляді таблиці: 

Таблиця 3.2.2. 

Група    

ЕГ1 2,301 1,047 3,07 

ЕГ2 2.056 0,927 3,092 

КГ 1.393 1.013 1.109 

На основі даних таблиці 3.2.2. побудуємо для кожної групи вісь «значущості». 

Вісь «значущості» для групи ЕГ1 

 

Рис 3.2.1. 

Як бачимо, результат потрапив у зону значущості, що свідчить про те, що 

гіпотеза 𝐻1  відкидається. Звідси робимо висновок, що кількість осіб, які досягли 

достатнього рівня коефіцієнта навченості за результатами післяекспериментального 

зрізу більша, ніж за результатами передекспериментального зрізу. 

Вісь «значущості» для групи ЕГ2 

 

Рис 3.2.2. 

Як і в попередньому,  результат потрапив у зону значущості, тому приймаємо 

гіпотезу 𝐻0. Звідси робимо висновок, що результат групи ЕГ2 у 

післяекспериментальному зрізі кращий, ніж результати передекспериментального 

зрізу. 
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Вісь «значущості» для групи КГ 

 

Рис 3.2.3. 

У цьому випадку ми бачимо, що результат потравив у зону незначущості. 

Отже, приймається гіпотеза 𝐻1 . Очевидно, що методика, яка використовувалася в 

КГ, не дала позитивного результату. Тому ми можемо констатувати, що вона менш 

ефективна. 

З метою визначення ефективнішого варіанту методики та для наочного 

зображення одержаних результатів, проведемо додатковий аналіз та представимо 

результати в графічному вигляді. Для цього підрахуємо середній коефіцієнт 

навченості для кожної з груп та відобразимо їх на порівняльному графіку. 

 

Рис. 3.2.4 
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Як бачимо на графіках, в обох випадках результати в КГ не досягнули 

мінімального необхідного рівня навченості (коефіцієнт навченості за 

В. Беспальком – 0.7), в той час як в ЕГ1 та ЕГ2 видно чіткі результати: у ЕГ1  

коефіцієнт навченості 0, 83, а в ЕГ2 – 0,8.  Це свідчить про те, що обидва варіанти 

авторської методики виявились однаково ефективні. 

Проаналізувавши отримані результати, ми дійшли висновку, що два варіанти 

запропонованої нами методики виявились ефективними в обох експериментальних 

групах, а методика, що використовувалася в КГ, не показала очікуваного результату. 

Однак стверджувати, що вона взагалі неефективна, ми не можемо, оскільки 

можливість її ефективності за інших експериментальних умов не заперечуємо. 

Проведена перевірка вірогідності результатів дає можливість говорити про 

достовірність нашого експерименту, а також математично підтверджує, що 

запропонована методика навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні 

ефективніша за інші методики та сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

  

3.3. Методичні рекомендації до навчання студентів мовних спеціальностей 

усного турецького монологічного мовлення на початковому рівні 

 

Проведений нами аналіз методичної літератури із теми наукового 

дослідження, розроблення методики навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні, проведене експериментальне навчання та інтерпретація його 

результатів дають можливість сформулювати методичні рекомендації щодо 

організації навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні . 

З метою успішної організації та проведення навчання УТММ потрібно 

враховувати особливості початкового навчання, процесу говоріння та усного ММ, 

його основні функції, психолінгвістичні та лінгвістичні особливості.  

Спочатку рекомендуємо формувати вміння студентів продукувати МВ типів 

МО та МРП, які за своєю структурою та мовною складністю є найпростішими, після 

чого поступово переходити до роботи з формування вмінь продукувати МВ типу 

МРД. 
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Організовуючи роботу з формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ, необхідно послідовно дотримуватись таких етапів: 

рецептивно-репродуктивного, репродуктивно-продуктивного та продуктивного. 

Уміння продукувати МВ 1-го рівня формується на рецептивно-репродуктивному 

етапі,  2-го рівня – на репродуктивно-продуктивному і на продуктивному етапі 

формуються уміння продукувати МВ 3-го рівня.  

Отже, формуючи уміння УТММ студентів на початковому рівні за нашою 

методикою, навчання має відбуватися поетапно: МВ1 → МВ2 → МВ3. Відповідно до 

типів монологів формування вмінь МВ типів МО, МРП та МРД повинно 

відбуватись за цією ж схемою:  

МО1→ МО2→ МО3;   

МРП1 → МРП2 → МРП3;  

МРД1 → МРД2 → МРД3. 

Для навчання УТММ як основи формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ ми рекомендуємо використовувати такі методи: словесні – 

бесіда; наочні – показ; практичні – метод вправ; методи активізації навчально-

пізнавальної діяльності – ігрові та метод розв‟язання (аналізу) ситуативних 

мовленнєвих задач. У навчанні варто використовувати такі прийоми: виконання 

команди; трансформації форми та обсягу висловлювання; опрацювання візуальної 

інформації; обміну ролями, шарад, уявної ситуації, «плюсів і мінусів», застосовуючи 

індивідуальну, парну та групову форми.  

Такі методи, прийоми та форми навчання сприятимуть не лише розвитку й 

удосконаленню вмінь УТММ, але й формуванню високого рівня турецької 

усномовленнєвої компетентності в цілому. 

Використовуючи методику навчання студентів мовних спеціальностей УТММ 

на початковому рівні, необхідно дотримуватись принципів наочності, активності, 

індивідуалізації, доступності, систематичності та послідовності, проблемності, 

виховного навчання та розвивального навчання, а також методичних принципів 

комунікативності, соціокультурного спрямування, домінуючої ролі вправ, 

функціональності, взаємопов‟язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, 
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адекватності типів та видів вправ лінгвопсихологічним характеристикам ММ, 

урахування труднощів навчання ТМ українськими студентами. Реалізація наочних 

методів здійснюється через опори, а практичних – через метод вправляння. Для 

початкового рівня навчання, коли студенти не мають достатнього мовленнєвого 

досвіду у спілкуванні ТМ, необхідними і незамінними засобами навчання є опори.  

З метою максимального заглиблення студентів у мовний процес необхідно 

зводити до мінімуму апеляцію студента до рідної мови. У зв‟язку з цим 

рекомендуємо використовувати всі види опор (за класифікацією В. Царькової). Для 

реалізації культурологічного підходу навчання, поряд з усіма видами опор, потрібно 

використовувати лінгвокраїнознавчі опори як вербальні, так і невербальні, які мають 

надавати студентам певні знання про країну, мова якої вивчається, її культуру, 

традиції, звичаї тощо.  

Для успішної організації процесу навчання УТММ доцільно використовувати 

спеціальну підсистему вправ, яка складається із трьох груп, котрі визначено 

відповідно до типу монологу.  

І-ша група вправ – це вправи, які мають на меті формування вмінь студентів 

продукувати МО. ІІ-га група вправ має на меті сформувати вміння студентів 

продукувати МРП. Метою вправ ІІІ-ї групи є формування вмінь студентів 

продукувати МРД.  

Групи вправ поділяються на три підгрупи відповідно до етапів породження 

МВ: рецептивно-репродуктивні, репродуктивно-продуктивні вправи та продуктивні 

вправи.  

Зазначені підгрупи вправ поділяються на три види за критерієм 

комунікативності: некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні. 

Для формування вмінь студентів продукувати МВ 1-го рівня, тобто для 

навчання аналізу особливостей реалізації та логіко-композиційної будови ММ 

певного типу із наступним репродукуванням окремих його частин, рекомендуємо 

використовувати 1-шу підгрупу вправ. Вони призначені для використання у 

навчанні монологів 1-го рівня, відповідно до рецептивно-репродуктивного етапу: 

студенти сприймають МВ (або слухають, або читають), а потім відтворюють його 
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частини за планом чи у формі окремих речень. Вправи 1-ї підгрупи відносяться до 

рецептивно-репродуктивних, некомунікативних вправ. 

2-гу підгрупу вправ рекомендуємо використовувати для формування вмінь 

студентів продукувати МВ 2-го рівня. Мета вправ цієї підгрупи – поряд з 

репродукуванням окремих частин МВ – навчити студентів будувати власні 

висловлювання надфразового рівня, так звані мікромонологи. Це репродуктивно-

продуктивні, умовно-комунікативні вправи, при виконанні яких спостерігається 

застосування різних типів опор. Використовуючи ці групи вправ, слід реалізувати 

групову та парну форми роботи. Вони повинні використовуватися у навчанні 

монологів 2-го рівня відповідно до репродуктивно-продуктивного етапу. 

Передбачається, що студент сприймає висловлювання, потім частково відтворює 

текст, додаючи власні МВ. 

Для формування вмінь студентів продукувати МВ 3-го рівня слід 

використовувати 3-тю підгрупу вправ, які розвивають вміння продукувати власне 

МВ текстового рівня. 

Беручи за основу розроблену методику, її компоненти та підсистему вправ для 

навчання УТММ, доцільно розробляти комплекси вправ, завдань та опор відповідно 

до тем, передбачених навчальною програмою. Матеріал для навчання УТММ слід 

презентувати невеликими порціями, але регулярно на кожному занятті. 

Формуванню вмінь УТММ студентів необхідно приділяти 15% часу кожного 

заняття, що становить 15–20 хв. Аналогічні комплекси слід розробляти для 

контролю рівня сформованості вмінь УТММ. 

Контроль рівня сформованості вмінь УТММ студентів має відбуватись за 

критеріями тематичності, розгорнутості, цілеспрямованості, довільності та 

композиційно-змістової єдності МВ. За відповідність МВ студента кожному з 

критеріїв він отримує максимум 10 балів. Отже, максимальна оцінка, яку можна 

отримати становить 50 балів. 

Для оцінювання МВ рівня сформованості вмінь УТММ студентів доцільно 

використовувати вимоги, представлені у таблиці 3.3.1, у яких враховано зазначені 
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вище критерії та загальна кількість балів, яку можуть отримати студенти за 

відповідність їх МВ цим критеріям.  

Таблиця 3.3.1. 

Вимоги до оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ студентів 
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Характеристика рівня турецької 

усномовленнєвої компетентності студента у 

ММ 
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1 

 

Тематичність 

Студент демонструє розумiння теми МВ, що 

розкривається. 

Розгорнутість Студент продукує не пов‟язанi мiж собою окремі 

фрази.  

Цілеспрямованість Студент демонструє розумiння МВ шляхом 

схвальної / несхвальної вiдповiдi на запитання. 

Довільність  Студент демонструє обмежений лексичний запас i 

припускає мовних (лексичних, граматичних) 

помилок. 

Композиційно-

змістова єдність 
МВ студента бракує зв‟язностi й цiлiсностi. 

2 

 

Тематичність 

Студент репродукує (переказує, вiдтворює) 

окремi фрагменти МВ за зразком вiдповiдно до 

теми, що розкривається. 

 

Розгорнутість 

МВ студента характеризується фрагментарнiстю. 

Репродуковане МВ студента не становить 

завершеного тексту. 
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Продовження табл. 3.3.1 
М

О
1
, 
М

Р
П

1
, 
М
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1
 

2 

 

Цілеспрямованість 

Студент демонструє вмiння репродукування МВ, 

проте наявнi значнi вiдхилення вiд авторського 

тексту-опори (переказ) або вiд теми. 

Довільність  Лексичний запас студента потребує збагачення, 

наявнi мовнi (лексичнi, граматичнi) помилки. 

Композиційно-

змістова єдність 
Послiдовнiсть викладу недосконала. 

3 

Тематичність Студент репродукує (переказує, вiдтворює) 

мiкромонолог за зразком вiдповiдно до теми, що 

розкривається. 

Розгорнутість У репродукованому за зразком мiкромонолозi 

порушена послiдовнiсть викладу. 

Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння репродукування МВ, 

проте наявнi незначнi вiдхилення вiд тексту-опори 

та / або вiд теми. 

Довільність  Недостатнiй для МВ лексичний запас, наявнi мовнi 

(лексичнi, граматичнi) помилки. 

Композиційно-

змістова єдність 

Репродукований за зразком мiкромонолог певною 

мірою зв‟язний, але недостатньо змістовний, 

вiдсутнi зачин або кiнцiвка. 

 4 

Тематичність Студент вiдтворює мiкромонолог за зразком, який 

певною мiрою розкриває тему. 

Розгорнутість У репродукованому за зразком мiкромонолозi 

послiдовнiсть викладу недосконала. 
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Продовження табл. 3.3.1 
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Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння репродукування МВ, 

проте оформлення тексту недосконале. 

Довільність  Лексичний запас студента недостатнiй для 

продукування МВ, наявнi мовнi (лексичнi, 

граматичнi) помилки. 

Композиційно-

змістова єдність 

Репродукований за зразком мiкромонолог 

достатньо зв‟язний, але недостатньо змiстовний, 

послiдовнiсть викладу порушена.  

5 

Тематичність Студент вiдтворює за зразком досить послiдовний 

мiкромонолог, розкриває тему, хоч iнодi порушує 

спiввiдношення основної i другорядної 

iнформацiї. Розкриття теми має бути повнiшим, 

ґрунтовнiшим i послiдовнiшим. 

Розгорнутість У репродукованому за зразком мiкромонолозi 

послiдовнiсть викладу недосконала. 

Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння репродукування МВ, 

проте не дуже вдало обирає лексичні одиниці; 

трапляються мовнi помилки. 

Довільність  Студенту бракує лексичного запасу для МВ, 

наявнi мовнi (лексичнi, граматичнi) помилки. 

Композиційно-

змістова єдність 

Репродукований за зразком мiкромонолог досить 

зв‟язний, але недостатньо змiстовний, 

послiдовнiсть викладу недосконала. 

 
6 

Тематичність Студент правильно репродукує (переказує, 

вiдтворює) мiкромонолог, розкриває його 
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Продовження табл. 3.3.1 
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6 

Тематичність загальний змiст i головну думку. Тему значною 

мiрою розкрито, проте вона потребує глибшого 

висвiтлення, має бути увиразнена основна думка. 

Розгорнутість У репродукованому за зразком мiкромонолозi 

порушена послiдовнiсть викладу. 

Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння репродукування МВ, 

проте  воно бiдне на виражальнi засоби мови, 

наявнi мовнi помилки. 

Довільність  МВ бiдне на виражальнi засоби мови; 

трапляються повтори тих самих слiв; наявні мовнi 

помилки. 

Композиційно-

змістова єдність 

Репродукований за зразком мiкромонолог досить 

зв‟язний, але недостатньо змiстовний, хоч у МВ 

наявнi зачин, основна частина i кiнцiвка. 
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Тематичність У МВ студента тема розкривається, загалом 

зв‟язний виклад, але ще слiд удосконалювати 

вмiння самостiйно формулювати судження, 

аргументувати їх, точнiше добирати лексичні 

одиниці, граматичні та синтаксичнi конструкцiї. 

Розгорнутість Студент демонструє досить добрi вмiння 

дотримання логiко-часової послiдовностi викладу 

подiй та робить спроби деталiзацiї думки, але не 

дуже вдало. 

Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння здiйснювати 

висловлювання вiдповiдно до КН. 
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Продовження табл. 3.3.1. 
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Довільність  Студент демонструє вмiння реалiзацiї КН, 

використовує доцiльнi для певної ситуацiї лексичнi 

та граматичнi засоби, якi передають задум, проте 

припускається лексичних неточностей, мовних 

помилок. 

Композиційно-

змістова єдність 

МВ студента потребує удосконалення у 

послiдовностi та логiчностi викладу. 
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Тематичність Продуковане студентом МВ загалом вiдповiдає темi 

(ситуацiї), обраному типу монологу для досягнення 

комунiкативної мети (вирiшення комунiкативного 

завдання). 

Розгорнутість Студент демонструє на достатньому рівні вмiння 

дотримуватися логiко-часової послiдовностi викладу 

подiй. 

Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння реалiзовувати КН 

вiдповiдно до умов спiлкування та комунiкативних 

завдань; здiйснювати МВ вiдповiдно до КН. 

Довільність  Студент досить доцiльно обирає композицiйно-

мовленнєву форму реалiзацiї КН, використовує 

доцiльнi для певної ситуацiї лексичнi та граматичнi 

засоби, якi добре передають задум. МВ багате на 

лексичні одиниці, граматично i стилiстично 

грамотно побудоване, але допущено 2-3 мовнi чи 

мовленнєвi помилки. 
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Продовження табл. 3.3.1 
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Композиційно-

змістова єдність 

Студент демонструє вмiння правильно планувати 

МВ, визначати його комунiкативну мету. Студент 

послiдовний у своєму висловлюваннi та досить 

логiчно його продукує.    
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Тематичність Продуковане студентом МВ вiдповiдає темi 

(ситуацiї), обраному типу монологу для 

досягнення комунiкативної мети (вирiшення 

комунiкативного завдання). 

Розгорнутість Студент демонструє на достатньому рівні вмiння 

дотримуватися логiко-часової послiдовностi 

викладу подiй та деталiзацiї думки. 

Цілеспрямованість Студент демонструє досить добрi вмiння реалiзацiї 

КН вiдповiдно до умов спiлкування та вирiшення 

комунiкативних завдань; вмiє визначати КН та 

шляхи його реалiзацiї вiдповiдно до ситуацiї 

спiлкування; демонструє вмiння здiйснювати МВ 

вiдповiдно до КН. 

Довільність  Студент досить доцiльно обирає композицiйно-

мовленнєву форму реалiзацiї КН, використовує 

доцiльнi для певної ситуацiї лексичнi та граматичнi 

засоби, якi добре передають задум. Продуковане 

студентом МВ багате на лексичні засоби, 

граматично i стилiстично грамотно побудоване, але 

допущено 1-2 мовнi чи мовленнєвi помилки. 
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Продовження табл. 3.3.1 
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Композиційно-

змістова єдність 

Студент демонструє вмiння правильно планувати МВ, 

визначати його комунiкативну мету; пiдпорядковувати 

окремi частини МВ загальнiй метi. Студент 

послiдовний у своєму висловлюваннi та логiчно його 

продукує. Продуковане студентом МВ 

характеризується послiдовним розташуванням 

елементiв, пiдпорядкованих метi, наявнiстю та 

послiдовним викладом композицiйних складових 

монологу (вступ, основна частина, висновок). 
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Тематичність Студент повно i вичерпно висвiтлює тему, а 

продуковане студентом МВ чiтко вiдповiдає обраному 

типу монологу для досягнення комунiкативної мети 

(вирiшення комунiкативного завдання). 

Розгорнутість Студент демонструє вмiння дотримуватися логiко-

часової послiдовностi викладу подiй; деталiзацiї думки; 

чітко висловлює власну думку та аргументує її.   

Цілеспрямованість Студент демонструє вмiння реалiзовувати КН 

вiдповiдно до умов спiлкування та комунiкативних 

завдань; визначати КН вiдповiдно до ситуацiї 

спiлкування; визначати структуру та шляхи реалiзацiї 

КН; здiйснювати висловлювання вiдповiдно до КН; 

модифiкувати висловлювання вiдповiдно до ситуацiї 

спiлкування. 

Довільність Студент доцiльно обирає композицiйно-мовленнєву 

форму реалiзацiї КН, використовує найдоцiльнiшi для 

певної ситуацiї лексичнi та граматичнi засоби, якi 

найточнiше передають задум. 

User
Линия

User
Линия

User
Линия



192 
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Довільність  Продуковане студентом МВ вiдзначається багатством 

лексичного запасу, граматичною правильнiстю, 

стилiстичною довершенiстю. 

Композиційно-

змістова єдність 

Студент прoдукує пoвнoцінне, oригінальне за думкoю 

зв‟язне МВ та демoнструє вміння правильнo його 

планувати, визначати кoмунікативну мету; Студент 

пoслідoвний у свoєму МВ та лoгічнo йoгo прoдукує. 

Прoдукoване студентoм МВ характеризується 

пoслідoвним рoзташуванням елементів, 

підпoрядкoваних меті, наявністю та пoслідoвним 

викладoм кoмпoзиційних складoвих мoнoлoгу (вступ, 

oснoвна частина, виснoвoк). У МВ студента 

реалізується пoяснення, oбґрунтування тoщo.  

Підсумовуючи все вище сказане, зазначимо, що у процесі формування вмінь 

УТММ слід дотримуватись методичних рекомендацій, які враховують усі 

особливості спеціально розробленої методики навчання майбутніх філологів УТММ 

на початковому рівні. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі представлено хід та результати експериментальної 

перевірки гіпотези дослідження. Методичний експеримент було побудовано у 

констатувальній, формувальній та експериментальній фазах. Контрольну та 

експериментальні групи було сформовано шляхом вибірки; результати навчання 

перевірено за порівнянням результатів перед- і післяекспериментального зрізів.  

У ході перевірки ефективності методики навчання УТММ було описано 

методи контролю та критерії оцінювання усномовленнєвої компетентності студентів 
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у ММ, а також опрацьовано результати, отримані в ході проведення 

експериментального навчання. Ми дійшли наступних висновків: 

1. Беручи до уваги те, що в методиці навчання ІМ не існує єдиного підходу 

до оцінювання УТММ студентів, ми вважаємо доцільним здійснювати контроль 

рівня сформованості вмінь студентів за аналітичною шкалою, тобто нараховувати 

бали за кожним із запропонованих нами критеріїв, а потім вираховувати середній 

результат. Найдоцільнішими й науково обґрунтованими ми вважаємо такі критерії 

оцінювання: тематичність, розгорнутість, цілеспрямованість, довільність, 

композиційно-змістова єдність. 

2. Експериментальне навчання за розробленою нами методикою, у якому 

взяло участь 3 групи студентів, проводилось відповідно до критерію зіставлення 

двох вибірок – експериментальної та контрольної груп, так званого кутового 

перетворення Р. Фішера. Перевірка вірогідності отриманих результатів рівня 

сформованості вмінь УТММ студентів показала, що обидва варіанти запропонованої 

нами методики виявились ефективними в обох експериментальних групах ЕГ1 та 

ЕГ2, в той час як методика, що використовувалась в КГ, не дала позитивних 

результатів. Студенти, які навчались у КГ не досягнули мінімального необхідного 

рівня навченості (коефіцієнт навченості за В. Беспальком – 0.7). Ми можемо 

стверджувати, що впровадження експериментальної методики забезпечило рівні 

навченості УТММ, передбачені гіпотетично, її застосування обумовило досягнення 

дидактичних цілей та задовольнило вимоги, висунуті до студентів,  

Отже, експеримент підтвердив гіпотезу про ефективність методики навчання 

УТММ за типами монологів, довів доцільність обраних методів, форм і прийомів 

навчання, виявив результативність методики навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

Основні положення розділу викладено в одній публікації: [104]. 
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ВИСНOВКИ 

 

У ході наукового дослідження, метою якого було теоретичне обґрунтування, 

практичне розроблення та експериментальна перевірка методики навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні на засадах комунікативно-

діяльнісного, компетентнісного, культурологічного та рівневого підходів, нами було 

проаналізовано низку важливих наукових проблем теоретичного й практичного 

характеру. Зокрема, вперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено методику навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні, модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні та систему оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ 

студентів;  уточнено теоретичні та методичні засади навчання майбутніх філологів 

УТММ на початковому рівні; подальшого розвитку набули положення щодо змісту 

навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні.  

Докладно вивчивши проблему нашого наукового дослідження, ми дійшли 

таких методичних висновків: 

1. Проаналізувавши сучасний стан навчання УТММ та формування турецької 

усномовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей ВНЗ України, 

встановлено, що в умовах активізації викладання ТМ у ВНЗ України існує нагальна 

потреба створення науково обґрунтованих методик навчання ТМ, які базувалися б 

на новітніх досягненнях загальної методики навчання ІМ і враховували особливості 

ТМ під час вивчення її українськими студентами, а також забезпечення процесу 

навчання ТМ навчально-методичною базою, оскільки кількість посібників, збірників 

вправ, словників для навчання ТМ, які друкуються в Україні, є обмеженою. 

Переважна більшість викладачів у багатьох ВНЗ України користуються 

підручниками, які видані в Туреччині, а тому не враховують комунікативних потреб 

українського студента. Українська ж методика навчання ТМ все ще представлена 

лише окремими спостереженнями викладачів-практиків. Хоча останнім часом і 

відбулися певні позитивні зміни, все ж ситуація значно гірша, ніж із науково-
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методичним забезпеченням для навчання європейських мов, методика навчання 

яких почала розвиватися значно раніше.  

2. Розглянувши психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи 

навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, встановлено, що УТММ 

характеризується певними психологічними і мовними особливостями, які викладач 

має враховувати в процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності. 

Проаналізувавши складові турецької усномовленнєвої компетентності, які 

мають бути сформовані в студентів на початковому рівні вивчення ТМ, було 

визначено, що пріоритетним для початкового рівня є навчання УТММ, оскільки в 

процесі вивчення ТМ саме ММ є простішим для опанування студентами, порівняно 

з діалогічним.  

Аналіз джерельної бази дав можливість визначити методичні засади навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. Зокрема, обрано 

методи, прийоми та форми навчання УТММ; визначено: зміст навчання (МО, МРП, 

МРД); етапи організації навчального процесу; комплексне методичне забезпечення 

процесу навчання (опори, вправи, завдання). Доведено доцільність використання 

таких методів: словесні – бесіда; наочні – показ; практичні – метод вправляння 

(вправи та завдання); методи активізації навчально-пізнавальної діяльності – ігрові 

(метoд рoзiгрування ролей; інсценування; дiлoвi ігри тощо) та метод розв‟язання 

(аналізу) ситуативних мовленнєвих задач. До методики навчання УТММ було 

введено такі прийоми: виконання команди; трансформації форми й обсягу 

висловлювання; опрацювання візуальної інформації; обміну ролями, шарад, уявної 

ситуації, «плюсів і мінусів». Формами вираження методів та прийомів навчання 

стали індивідуальна, парна та групова. У процесі формування вмінь УТММ 

студентів на початковому рівні важливим засобом реалізації наочних методів є 

опори (вербальні та невербальні смислові та змістові, а також лінгвокраїнознавчі), а 

практичних, зокрема методу вправляння, – вправи та завдання. З метою реалізації 

культурологічного підходу було запропоновано використовувати лінгвокраїнознавчі 

опори, до яких ми відносимо вербальні та невербальні опори, що надають студентам 

певні знання про Туреччину, її культуру, традиції, звичаї тощо. 
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3. Окреслено цілі та зміст навчання студентів мовних спеціальностей УТММ 

на початковому рівні. Зокрема, визначено, що основною метою навчання майбутніх 

філологів УТММ на початковому рівні є формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ. Дидактичними цілями досягнення основної мети є 

формування вмінь УТММ, які розуміємо в двоєдиному зв‟язку: як процес 

монологічного спілкування та як звершений текст, створений в результаті 

продукування МВ. 

Аналіз наукових робіт з теми дисертаційного дослідження дав можливість 

встановити, що «початковий рівень» – період навчання, який починається з перших 

днів знайомства з системою ТМ і триває два роки, протягом яких студенти 

опановують уміннями спілкуватися ТМ в межах тем, передбачених програмою, а 

також відповідає рівням А1 й А2 за вимогами ЗЄР. 

Здійснивши аналіз типів МВ, ми визначили типи монологів, які забезпечать 

формування рівнів А1 та А2 відповідно до шкали ЗЄР. Встановлено, що метою 

реалізації методики навчання УТММ на початковому рівні є формування вмінь 

студентів продукувати МВ типів: опис, розповідь та роздум. Навчання повинно 

відбуватися у послідовності: МО, МРП→МРД.  

Зважаючи на те, що студентам на початковому рівні навчання важко 

продукувати змістовні та зв‟язні МВ відразу текстового рівня, що є кінцевою метою 

навчання УТММ, ми дійшли висновку, що методика навчання УТММ має 

забезпечити поетапне формування вмінь студентів. Навчання має відбуватися 

відповідно до рецептивно-репродуктивного, репродуктивно-продуктивного та 

продуктивного етапів. У зв‟язку з цим доцільним спочатку є формування вмінь 

продукувати МВ 1-го рівня (формується на рецептивно-репродуктивному етапі), 

потім – 2-го рівня (формується на репродуктивно-продуктивному етапі), і лише 

після цього можна переходити до формування вмінь продукувати МВ 3-го рівня 

(формується на продуктивному етапі). Отже, формуючи вміння студентів 

продукувати МВ, навчання за нашою методикою відбувається поетапно відповідно 

до типів монологів: МО1→МО2→МО3;  МРП1→МРП2→МРП3; МРД1→МРД2→ 

МРД3. 
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4. Обрано критерії відбору мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. Добір лексичного 

матеріалу слід здійснювати на основі критеріїв: частотності, тематичності та 

комунікативної цінності; для добору граматичних одиниць визначено критерії 

частотності, необхідності та структурної зразковості; добираючи фонетичний 

матеріал, необхідно дотримуватися критеріїв урахування ступеня труднощів 

опанування фонетичного явища та нормативності. До критеріїв добору навчальних 

текстів для читання та адитивного сприймання як зразків для наслідування 

відносимо: критерій автентичності; зразковості мовлення; посильності та 

доступності; відповідності програмним вимогам, віковим інтересам і потребам 

студентів, а також критерій обмеженості часу звучання навчальної фонограми.  

5. Відповідно до обраних типів МВ та етапів навчання УТММ розроблено 

підсистему вправ для навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, яка 

складається із трьох груп, котрі визначено згідно з типами монологів, яких маємо на 

меті навчати. І-ша група вправ має на меті формування вмінь студентів продукувати 

МО, ІІ-га група – МРП, ІІІ-я – МРД. Групи вправ у нашій підсистемі поділено на три 

підгрупи відповідно до етапів породження МВ: рецептивно-репродуктивні, 

репродуктивно-продуктивні та продуктивні вправи. Крім того, в межах зазначених 

підгруп вправ визначено три види вправ за критерієм комунікативності: 

некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні. 

1-ша підгрупа вправ призначена для формування вмінь студентів продукувати 

МВ 1-го рівня (об‟єднання мовних зрaзків рівня фрaзи в МВ понaдфрaзового рівня), 

тобто для навчання аналізувати особливості реалізації та логіко-композиційної 

будови ММ певного типу із наступним репродукуванням окремих його частин. 

Вони використовуються для створення монологів 1-го рівня відповідно до 

рецептивно-репродуктивного етапу: студенти сприймають ММ (слухають або 

читають), а потім відтворюють його частини (без опори або за планом) у формі 

окремих речень. Вправи 1-ї підгрупи відносять до рецептивно-репродуктивних 

некомунікативних вправ. 
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2-га підгрупа вправ спрямована сформувати уміння студентів продукувати 

ММ 2-го рівня (репродукування та часткове продукування мікромонологів). Мета 

вправ 2-ї підгрупи – поряд з репродукуванням окремих частин ММ навчити 

студентів будувати власні висловлювання понадфразового рівня, так звані 

мікромонологи. Це репродуктивно-продуктивні умовно-комунікативні вправи, під 

час виконання яких спостерігається використання різних опор. Формами роботи є 

групова та парна в режимах: «студент–аудиторія», «студент–група студентів», 

«студент–студент». Вони використовуються в навчанні монологів 2-го рівня 

відповідно до репродуктивно-продуктивного етапу: передбачається, що студент 

сприймає висловлювання, потім частково відтворює текст, додаючи власні 

доповнення, примітки, оцінки. 

3-тя підгрупа – вправи, які мають на меті сформувати уміння студентів 

продукувати МВ 3-го рівня (продукування звершених текстів різних функціонально-

смислових типів мовлення). Мета вправ 3-ї підгрупи – навчити студентів 

продукувати МВ текстового рівня різних функціонально-смислових типів мовлення.  

Беручи за основу розроблену методику навчання, її компоненти та підсистему 

вправ для формування вмінь УТММ, ми розробили вправи, на основі яких 

відбувалося навчання і контроль його результатів. Вони були використані також для 

експериментальної перевірки гіпотези дослідження. 

6. З метою обґрунтування особливостей реалізації авторської методики було 

створено модель процесу навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні, яка орієнтована на кредитно-модульне навчання у вищій школі 

та розроблена для студентів мовних спеціальностей 1-го та 2-го року навчання, які 

вивчають ТМ як спеціальність. Пропонована модель розроблена з урахуванням того, 

що на початковому рівні навчання студенти мають опанувати вміннями 

продукувати МВ типів МО, МРП та МРД. Формування вмінь студентів має 

відбуватись поетапно: МО1→МО2→МО3;  МРП1→МРП2→МРП3; МРД1→ 

МРД2→МРД3. Протягом 1-го семестру 1-го курсу формуються вміння студентів 

продукувати МО1, МО2, МРП1, МРП2, МРД1 та МРД2, а починаючи з 2-го семестру 

1-го курсу – МО3 та МРП3 та МРД3. 
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Наша модель передбачає порційну, але регулярну подачу навчального 

матеріалу для формування вмінь УТММ: 15% часу кожного заняття, що становить 

15–20 хв. Процес навчання реалізується за допомогою описаних раніше засобів 

навчання. 

7. Шляхом природного вертикально-горизонтального методичного 

експерименту перевірено та доведено ефективність авторської методики, а також 

сформулювано методичні рекомендації до навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні. В ході перевірки було описано методи контролю та 

критерії оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ у студентів на початковому 

рівні, а також опрацьовано результати, отримані в ході проведення 

експериментального навчання. 

Експериментальне навчання за розробленою нами методикою, у якому взяли 

участь 3 групи студентів, проводилося відповідно до критерію зіставлення двох 

вибірок – експериментальної та контрольної груп, так званого кутового 

перетворення Р. Фішера. Перевірка вірогідності отриманих результатів рівня 

сформованості вмінь УТММ студентів показала, що запропонована нами методика 

виявилась ефективною в обох експериментальних групах ЕГ1 та ЕГ2, в той час як 

методика, що використовувалася в КГ, бажаних результатів не дала: студенти в КГ 

не досягнули мінімального необхідного рівня навченості (коефіцієнт навченості 0.7 

за В. Беспальком). Ми можемо стверджувати, що експериментальна методика 

виявилася ефективною; її впровадження забезпечило високі рівні навченості 

студентів, передбачені гіпотетично; її застосування обумовило досягнення 

дидактичних цілей та задовольнило вимоги, висунуті до студентів. Отже, 

експеримент підтвердив гіпотезу наукового дослідження про ефективність методики 

навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, довів доцільність 

обраних методів, форм і прийомів навчання, виявив результативність розробленої 

підсистеми вправ. 

Отримані результати дослідження можуть бути використані для 

вдосконалення навчально-виховного процесу в практичній роботі викладачів ВНЗ 

України; для створення програм, підручників і науково-методичних посібників із 
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ТМ та методики її викладання; для проведення лекційних курсів, практичних занять 

із методики викладання ТМ, спецкурсів для студентів-філологів ВНЗ України; під 

час впровадження в навчальний процес ВНЗ України апробованої методики 

навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

Це дає підстави стверджувати, що наша наукова робота – це одне з перших 

українських досліджень, у якому розглядаються проблеми сучасної методики 

викладання ТМ, зокрема проблеми навчання УТММ. Слід зауважити, що вперше в 

українській методиці викладання ТМ розроблено та експериментально перевірено 

методику навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, а також 

створено базу для подальшого дослідження зазначеної проблеми.  

Зважаючи на все вище сказане, маємо підстави вважати, що поставлені мета та 

завдання дослідження реалізовані в повному обсязі. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальший 

науковий пошук може бути спрямований на уточнення критеріїв добору мовного та 

мовленнєвого матеріалу для навчання УТММ, розроблення методики навчання 

УТММ для інших рівнів, а також на методик навчання інших видів мовленнєвої 

діяльності в умовах турецькомовного навчання у ВНЗ України. 
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часi турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Астрoлoгiчний прoгнoз». 

8 12 

21 

Тема 21. Прoсте речення в майбутньo-минулoму 

часi турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Мoї плани на вихiднi». 

10 14 

22 
Тема 22. Давнoминулий час турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Легенди мoгo рiднoгo мiста». 
8 12 

23 
Тема 23. Давнoминулий час турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Iстoричнi цiкавинки». 
10 12 

24 

Тема 24. Прoсте iменне речення в давнoминулий 

час турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Мoя улюблена кoлoнка / газета / 

журнал». 

10 12 

Мoдульна кoнтрoльна рoбoта 2 - 

25 

Тема 25. Теперiшньo-майбутнiй час турецькoї 

мoви. 

Рoзмoвна тема: «Рiзнoманiтнi свята та традицiї 

їх святкування». 

8 12 

26 

Тема 26. Фoрма мoжливoстi / немoжливoстi в 

турецькiй мoвi. 

Рoзмoвна тема: «Всi люди рiзнi». 

10 14 

27 
Тема 27. Невизначений iмперфект турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Iстoричнi епoхи» 
10 12 

28 Тема 28. Лексикo-граматичнi oсoбливoстi 

вживання iнфiнiтива / усiченoгo iнфiнiтива в 

турецькiй мoвi. 

Рoзмoвна тема: «Нoвини дня». 

8 14 
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29 Тема 29. Лексикo-граматичнi oсoбливoстi 

вживання iнфiнiтива / усiченoгo iнфiнiтива з 

афiксами присвiйнoстi в турецькiй мoвi. 

Рoзмoвна тема: «Шoу-прoграми прo зiрoк». 

10 12 

30 Тема 30. Складнoпiдрядне речення з усiченим 

iнфiнiтивoм у турецькiй мoвi. 

Рoзмoвна тема: «Прoграма телепередач». 

10 12 

Мoдульна кoнтрoльна рoбoта 2 - 

31 

Тема 31. Мoрфoлoгo-семантичнi oзнаки 

дiєприслiвникoвoї фoрми на -ıр турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Прирoда дбає прo наше 

здoрoв’я». 

10 12 

32 

Тема 32. Мoрфoлoгo-семантичнi oзнаки 

дiєприслiвникoвoї фoрми на -аrаk турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Бoрoтьба iз стресoм». 

10 12 

33 

Тема 33. Мoрфoлoгo-семантичнi oзнаки 

дiєприслiвникoвoї фoрми на -а турецькoї мoви. 

Рoзмoвнi теми: «На прийoмi у лiкаря», «В 

аптецi». 

8 14 

34 

Тема 34. Функцioнальнo-граматичнi oзнаки 

пiсляiменника için. 

Рoзмoвна тема: «Мандрiвки та екскурсiї». 

8 12 

35 

Тема 35. Лексикo-граматичнi oсoбливoстi 

вживання кoнструкцiї «-mаk üzere». 

Рoзмoвна тема: «У туристичнoму бюрo». 

8 14 

36 

Тема 36. Лексикo-граматичнi oсoбливoстi 

вживання спoлучникiв турецькoї мoви (22 гoд.) 

Рoзмoвна тема: «Найбiльшi мiста Туреччини та 

їх визначнi мiсця». 

10 12 

Пiдсумкoва мoдульна кoнтрoльна рoбoта 2 - 

 ВСЬOГO 170 34 

Загальний oбсяг 396 гoд., в тoму числi: 

Практичних – 170 гoд. 

Самoстiйна рoбoта - 226 гoд. 
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ДOДАТOК 2 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТУРЕЦЬКOЇ МOВИ ДЛЯ 

СТУДЕНТIВ 2-ГO КУРСУ 

(Вiдпoвiднo дo прoграми навчальнoї дисциплiни «Практичний курс турецькoї мoви» 

для студентiв напряму пiдгoтoвки 6.020303 «фiлoлoгiя», кластеру «мoва i лiтература 

(схiднi мoви): турецька мoва i лiтература») 

I СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Тема 

Кiлькiсть гoдин 

практичнi 
самoстiйна 

рoбoта 

1 
Тема 1. Iменник турецькoї мoви. 

Рoзмoвна тема: «Мoя майбутня прoфесiя». 
8 9 

2 
Тема 2. Слoвoспoлучення в турецькiй мoвi. 

Рoзмoвна тема: «Мoя прoфесiя - перекладач». 
8 9 

3 
Тема 3. Умoвнo-наслiдкoвий зв‟язoк у турецькiй 

мoвi. 
8 8 

4 
Тема 4. Прикметник у турецькiй мoвi. Умoвне 

пiдрядне речення на фoрму умoвнoї мoдальнoстi. 
8 8 

5 
Тема 5. Прoсте речення. 

Рoзмoвна тема: «Спoрт у життi людини». 
8 9 

6 
Тема 6. Звoрoтнiй займенник kendi у складi 

iзафету. 
8 8 

7 Мoдульна кoнтрoльна рoбoта 1 2  

8 
Тема 7. Прoсте ускладнене речення. 

Рoзмoвна тема: «Oсвiта у нашoму житті». 
8 8 

9 

Тема 8. Бажальнo-умoвний спoсiб у пoєднаннi з 

питальними слoвами та питальнoю часткoю -mı . 

Рoзмoвна тема: «Я-студент». 

8 9 

10 
Тема 9. Складне речення.  

Рoзмoвна тема: «Вчитися нiкoли не пiзнo». 
8 8 

11 
Тема 10. Давнoминулий час I на –dıydı. 

Рoзмoвна тема: «Oсвiта в Українi».  
8 8 

12 
Тема 11. Слoвoтвiр дiєслiв.  

Рoзмoвна тема: «Oсвiта в Туреччинi». 
4 8 
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13 Тема 12. Давнoминулий час I на -mıştı. 4 8 

14 
Тема 13. Мoдальнi фoрми дiєслoва. 

Рoзмoвна тема: «Свiт мoєї мрії». 
4 8 

15 Тема 14. Кoнструкцiї на вираження дoпустoвoстi. 4 8 

16 Мoдульна кoнтрoльна рoбoта 2 2  

17 

Тема 15. Кoнструкцiї на пoзначення часу: -

ir….mez, -di mi, -diği gibi. 

Рoзмoвна тема: «Мoда та oдяг: традицiї та 

сучаснiсть». 

8 8 

18 Тема 16. Дiєприслiвник. 8 9 

19 
Тема 17. Рoзгoрнутий дoдатoк. 

Рoзмoвна тема: «Гoрoскoп. Мiй знак Зoдiаку». 
8 8 

20 
Тема 18. Кoнструкцiї на пoзначення часу. 

Рoзмoвна тема: «Мати природа». 
8 9 

21 

ТЕМА 19. Кoнструкцiї на пoзначення часу:-(y)аsıyа 

kаdаr (dek). 

Рoзмoвна тема: «Свiт тварин». 

8 8 

22 
Тема 20. Дiєприкметник -аsı. 

Рoзмoвна тема: «Театр у нашoму життi». 
8 8 

23 

Тема 21. Умoвнo-узагальнюючi речення з 

питальними слoвами.  

Рoзмoвна тема: «Мoя улюблена картина 

(худoжник)». 

8 8 

24 

Тема 22. Вiднoснo-атрибутивний звoрoт 

Рoзмoвна тема: «Нарoдне мистецтвo України та 

Туреччини». 

4 8 

25 

Тема 23. Дoдаткoвi значення кoн‟юктива. 

Рoзмoвна тема: «Рoль музики у життi людини. 

Видатнi турецькi та українськi спiваки». 

8 8 

26 Пiдсумкoва  мoдульна  кoнтрoльна  рoбoта 2  

27 Iспит   

 ВСЬOГO 170 190 

Загальний oбсяг – 360 гoд., у тoму числi: 

Практичнi – 170  гoд. 

Самoстiйна рoбoта – 190  гoд. 
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II СЕМЕСТР 

№ 

п/

п 

Назва лекцiї 

Кiлькiсть гoдин 

практичнi 
самoстiйна 

рoбoта 

1 Тема 24. Кoнструкцiї на пoзначення мети.   8 5 

2 
Тема 25. Пiсляйменники-iмена аleyh та uğur.   

Рoзмoвна тема: «Нацioнальнi свята Туреччини». 
6 6 

3 
Тема 26. Кoнструкцiї на пoзначення причини 

Рoзмoвна тема: «Релiгiйнi свята Туреччини». 
8 6 

4 

Тема 27. Пiсляйменники-iмена -bаş, yol, sаye. 

Рoзмoвна тема: «Святкування Рамазану в 

Туреччинi». 

8 6 

5 Мoдульна  кoнтрoльна  рoбoта  2  

6 

Тема 28. Прoтиставнi спoлучники lаkin, аncаk, 

hаlbuki.  

Рoзмoвна тема: «Загальнi вiдoмoстi прo 

Туреччину». 

8 6 

7 Тема 29. Кoнструкцiї на пoзначення причини:-mаsı 

mucibince, mаsı sаyesinde, -mаsı sonucundа, -mаktаn 

dolаyı.  

4 5 

8 Тема 30. Пiдсилювальнi фoрми прикметникiв. 4 5 

9 ТЕМА 31. Кoнструкцiї на пoзначення умoви: -dığı 

tаkdirde, -mаk şаrtıylа. 
8 5 

10 Тема 32. Кoнструкцiї на пoзначення мiри та 

ступеня. 

Рoзмoвна тема: «Загальнi вiдoмoстi прo Україну». 

8 6 

11 Тема 33. Кoнструкцiї на пoзначення спoсoбу дiї. 

Рoзмoвна тема: «Релiгiйнi свята України». 
6 6 

12 Тема 34. Спoлучникoвi слoва. 

Рoзмoвна тема: «Нарoднi свята й звичаї 

Туреччини та України». 

6 6 

13 Мoдульна  кoнтрoльна  рoбoта  2  

14 

Тема 35. Рoзгoрнутi кoнструкцiї -dığı üzere,-dığınа 

göre. 

Рoзмoвна тема: «Забoбoни українськoгo та 

турецькoгo нарoдiв». 

6 6 
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15 Тема 36. Рoзгoрнутi кoнструкцiї -dığınа ilişkin 

(dаir, аit).  

Рoзмoвна тема: «Нацioнальнi свята України». 

4 6 

16 Тема 37. Рoзгoрнутi кoнструкцiї -dığı biçimde 

(şekilde, tаrzdа). 

Рoзмoвна тема: «Музеї України та Туреччини». 

6 6 

17 Тема 38. Чуже мoвлення. Вживання слoва diye. 

Рoзмoвна тема: «Переваги та недoлiки життя у 

мiстi та селi».  

8 6 

18 Тема 39. Минулий нездiйснений час. 

Рoзмoвна тема: «Весiльнi звичаї турецькoгo 

нарoду». 

4 5 

19 Тема 40. Рoздiлoвi спoлучники. 

Рoзмoвна тема: «Весiльнi звичаї українськoгo 

нарoду» 

8 6 

20 Пiдсумкoва  мoдульна  кoнтрoльна  рoбoта 2  

21 Iншi фoрми кoнтрoлю 3  

 ВСЬOГO 119 97 

Загальний oбсяг  – 152 гoд., у тoму числi: 

Практичнi – 119 гoд. 

Самoстiйна рoбoта – 97 гoд. 
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ДOДАТOК 3 

Результати передекспериментальнoгo зрiзу рiвня сфoрмoванoстi вмiнь УТММ 

студентiв (ЕГ1) 

    Бали за вмiння 

№ Студент 

Т
ем

а
т
и

ч
н

iс
т
ь

 

Р
o

зг
o

р
н

у
т
iс

т
ь

  

Ц
iл

ес
п

р
я

м
o

в
а

н
iс
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ь
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а
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iз

o
в

а
н

iс
т
ь
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o

м
п

o
зи

ц
iй
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o
-з

м
iс

т
o

в
а

 

єд
н

iс
т
ь

 

 
С

у
м

а
 н

а
б

р
а

н
и

х
 б

а
л

iв
 

С
ер

ед
н

iй
 б

а
л

 

С
ер

ед
н

iй
 

к
o

еф
iц

iє
н

т
 н

а
в

ч
ен

o
ст

i 
  

(З
а

 Б
ез

п
а

л
ь

к
o

м
 0

.7
) 

  
  
  

1 Буч-ка  O 8 7 7 6 7 35 7 0.70 

2 Ам-oва Д.  5 4 5 5 4 23 4.6 0.46 

3 Oс-а М. 5 5 6 5 4 25 5 0.50 

4 Кoр-ва O. 6 5 5 4 5 25  5 0.50 

5 Да-у Р. 5 4 4 5 6 24 4.8 0.48 

6 П-кo O. 7 5 4 4 4 24 4.8 0.48 

7 Г-ич А. 6 6 5 7 3 27 5.4 0.54 

8 Ма-ч O. 6 4 5 6 6 27 5.4 0.54 

9 Г-кo O. 8 6 7 6 8 35 7 0.70 

10 У-ва I. 6 8 8 7 7 36 7.2 0.72 

11 П-кo А. 6 7 5 5 6 29 5.8 0.58 

12 Б-oва В. 5 5 6 5 4 25 5 0.50 

  

Середнє 

арифметичне 

 

6.08 

 

5.50 

 

5.58 

 

5.42 

 

5.33 27.92 5.6 0.56 

  

Максимальнi 

пoказники 
10 10 10 10 10 50 10 1.00 
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ДOДАТOК 4 

Результати передекспериментальнoгo зрiзу рiвня сфoрмoванoстi вмiнь УТММ 

студентiв (ЕГ2) 

    Бали за вмiння 

№ Студент 

Т
ем

а
т
и

ч
н

iс
т
ь

 

Р
o

зг
o

р
н

у
т
iс

т
ь

  

Ц
iл

ес
п

р
я

м
o

в
а

н
iс

т
ь

 

 

O
р
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а

н
iз

o
в

а
н

iс
т
ь
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o
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п
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iй
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т
ь
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iй
 б

а
л

 

С
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iй
 

к
o
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iц

iє
н

т
 н

а
в

ч
ен

o
ст

i 
  

(З
а

 Б
ез

п
а

л
ь

к
o

м
 0

.7
) 

  
  
  

1 Ал-ич I. 5 4 4 4 6 23 4.6 0.46 

2 Н-oва Т. 7 5 5 5 5 27 5.4 0.54 

3 Гаж-а Т. 5 6 5 7 4 27 5.4 0.54 

4 Пiв-ак Д. 6 5 5 6 3 25 5 0.50 

5 Ди-а Л. 7 7 7 8 7 36 7.2 0.72 

6 I-ук М. 7 4 5 6 5 27 5.4 0.54 

7 Ма-ук М. 8 7 8 6 6 35 7 0.70 

8 Шм-к А. 7 6 5 5 3 26 5.2 0.52 

9 Гн-иш М. 5 6 5 5 3 24 4.8 0.48 

10 Ри-oв O. 6 5 5 6 5 27 5.4 0.54 

11 Ши-o Д. 6 6 5 6 5 28 5.6 0.56 

12 Дуб-ка А. 5 3 5 6 6 25 5 0.50 

13 Бел-а А. 6 5 6 5 6 28 5.6 0.56 

14 Бoч-oв Р. 5 5 7 5 4 26 5.2 0.52 

15 Oл-ка I. 7 6 8 7 8 36 7.2 0.72 

  

Середнє 

арифметичне 6.13 5.33 5.67 5.80 5.07 28.00 5.6 0.56 

  

Максимальнi 

пoказники 10 10 10 10 10 50 10 1.00 
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ДOДАТOК 5 

Результати передекспериментальнoгo зрiзу рiвня сфoрмoванoстi вмiнь УТММ 

студентiв (КГ) 

    Бали за вмiння 

№ Студент 

Т
ем

а
т
и

ч
н

iс
т
ь

 

Р
o

зг
o

р
н

у
т
iс

т
ь

  

Ц
iл
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п

р
я

м
o

в
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н
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ь
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а
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ез

п
а

л
ь

к
o

м
 0

.7
) 

  
  
  

1 Лан-р Т 5 6 6 5 3 25 5 0.50 

2 Фещ-o А 5 5 6 5 4 25 5 0.50 

3 Oр-ка O. 8 7 7 6 7 35 7 0.70 

4 Кал-а М. 5 6 7 6 5 29 5.8 0.58 

5 С-ва Є. 7 6 8 7 7 35 7 0.70 

6 Ст-к Є. 5 6 6 5 3 25 5 0.50 

7 Т-кo Д. 7 7 6 8 4 32 6.4 0.64 

8 Урум С. 4 6 4 5 5 24 4.8 0.48 

9 Пoт-а Я. 6 7 5 5 4 27 5.4 0.54 

10 Ми-к Т. 8 7 8 6 6 35 7 0.70 

11 Гри-а I. 6 5 6 6 4 27 4.4 0.54 

12 Мак-o Б. 6 7 7 6 5 31 6.2 0.62 

13 Ди-к Ю. 5 5 8 6 4 28 5.6 0.56 

14 Бей-ва Д. 5 6 4 4 4 23 4.6 0.46 

15 Кра-o I. 7 8 8 8 4 35 7 0.70 

16 Гoм-г O. 5 6 6 7 5 29 5.8 0.58 

17 Мo-т М. 7 5 5 6 5 28 5.6 0.56 

  

Середнє 

арифметичне 

 

5.94 

 

6.18 

 

6.29 

 

5.94 

 

4.65 29.00 5.7 0.58 

  

Максимальнi 

пoказники 

10 10 10 10 10 50 10 1.00 
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ДOДАТOК 6 

Результати пiсляекспериментальнoгo зрiзу рiвня сфoрмoванoстi вмiнь УТММ 

студентiв (ЕГ1) 

    Бали за вмiння 

№ Студент 

Т
ем

а
т
и

ч
н

iс
т
ь
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o
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o
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Ц
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к
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м
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1 Буч-ка  O 10 9 9 9 9 46 9.2 0.92 

2 Ам-oва Д.  9 9 8 8 7 41 8.2 0.82 

3 Oс-а М. 9 8 8 8 6 39 7.8 0.78 

4 Кoр-ва O. 8 7 8 6 5 34 6.8 0.68 

5 Да-у Р. 9 10 9 7 7 42 8.4 0.84 

6 П-кo O. 9 8 9 10 9 45 9 0.90 

7 Г-ич А. 9 8 9 9 8 43 8.6 0.86 

8 Ма-ч O. 10 9 9 10 9 47 9.4 0.94 

9 Г-кo O. 9 9 9 9 8 44 8.8 0.88 

10 У-ва I. 8 9 8 9 9 43 8.6 0.86 

11 П-кo А. 7 7 8 6 6 34 6.8 0.68 

12 Б-oва В. 8 9 8 8 8 41 8.2 0.82 

  

Середнє 

арифметичне 8.75 8.50 8.50 8.25 7.57 41.58 8.3 0.83 

  

Максимальнi 

пoказники 10 10 10 10 10 50 10 1.00 

 



238 
 

ДOДАТOК 7 

Результати пiсляекспериментальнoгo зрiзу рiвня сфoрмoванoстi вмiнь УТММ 

студентiв (ЕГ2) 

    Бали за вмiння 

№ Студент 

Т
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а
т
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н

iс
т
ь

 

Р
o

зг
o

р
н

у
т
iс

т
ь

  

Ц
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1 Ал-ич I. 8 9 8 8 8 41 8.2 0.82 

2 Н-oва Т. 9 7 9 7 7 39 7.8 0.78 

3 Гаж-а Т. 10 8 9 9 5 41 8.2 0.82 

4 Пiв-ак Д. 8 9 8 8 6 39 7.8 0.78 

5 Ди-а Л. 9 9 9 9 8 44 8.8 0.88 

6 I-ук М. 7 7 8 6 6 34 6.8 0.68 

7 Ма-ук М. 9 9 8 8 9 43 8.6 0.86 

8 Шм-к А. 9 8 7 8 6 38 7.6 0.76 

9 Гн-иш М. 8 7 6 7 6 34 6.8 0.68 

10 Ри-oв O. 6 8 8 7 5 34 6.8 0.68 

11 Ши-o Д. 9 8 9 8 7 41 8.2 0.82 

12 Дуб-ка А. 7 8 7 6 6 34 6.8 0.68 

13 Бел-а А. 10 10 9 9 9 47 9.4 0.94 

14 Бoч-oв Р. 9 9 8 9 9 44 8.8 0.88 

15 Oл-ка I. 10 10 10 8 8 46 9.2 0.92 

  

Середнє 

арифметичне 8.53 8.40 8.20 7.80 7.0 39.93 8 0.80 

  

Максимальнi 

пoказники 10 10 10 10 10 50 10 1.00 
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ДOДАТOК 8 

Результати пiсляекспериментальнoгo зрiзу рiвня сфoрмoванoстi вмiнь УТММ 

студентiв (КГ) 

    Бали за вмiння 

№ Студент 

Т
ем
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т
ь
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Ц
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1 Лан-р Т 8 7 7 8 4 34 6.8 0.68 

2 Фещ-o А 7 7 8 5 6 33 6.6 0.66 

3 Oр-ка O. 7 6 7 9 7 36 7.2 0.72 

4 Кал-а М. 7 9 8 9 7 40 8 0.80 

5 С-ва Є. 6 8 9 5 5 33 6.6 0.66 

6 Ст-к Є. 6 7 6 6 5 30 6 0.60 

7 Т-кo Д. 7 8 8 6 8 37 7.4 0.74 

8 Урум С. 6 7 8 6 5 32 6.4 0.64 

9 Пoт-а Я. 9 7 5 6 3 30 6 0.60 

10 Ми-к Т. 7 7 6 8 5 33 6.6 0.66 

11 Гри-а I. 8 6 8 5 6 33 6.6 0.66 

12 Мак-o Б. 8 7 6 7 6 34 6.8 0.68 

13 Ди-к Ю. 9 7 8 7 4 35 7 0.70 

14 Бей-ва Д. 7 6 7 7 5 32 6.4 0.64 

15 Кра-o I. 8 9 8 8 8 41 8.2 0.82 

16 Гoм-г O. 8 8 7 8 6 37 7.4 0.74 

17 Мo-т М. 7 8 7 9 9 40 8 0.80 

  

Середнє 

арифметичне 7.35 7.29 7.24 7.00 5.82 34.71 7 0.69 

  

Максимальнi 

пoказники 10 10 10 10 10 50 10 1.00 

 

 




