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АНОТАЦІЯ 

Дибська Т.С. Методика змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.02  – теорія та методика навчання (східні мови). –

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2020; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

У дисертації теоретично обґрунтовано, практично розроблено та 

експериментально перевірено методику змішаного навчання усного японського 

мовлення студентів освітнього рівня «бакалавр».  

У роботі визначено технологію змішаного навчання усного японського 

мовлення як системне використання (у належній послідовності та 

взаємообумовленості) методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання, що є максимально оптимальними для форми 

навчання та  адекватними для досягнення навчальних цілей. Встановлено, що 

до переваг змішаного навчання належать інформаційна доступність, 

забезпечення системності різних форм роботи (очної та дистанційної), 

можливість створювати якісні курси, розвиток критичного мислення та 

здатності до автономної діяльності, розвиток рефлексії, набуття та розвиток 

навчальних стратегій, раціональний розподіл та використання навчального 

часу, врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, 

оптимізація процесу навчання аудіювання та говоріння, підвищення 

інформаційної компетентності студентів. Окреслено роль викладача в 

організації змішаного навчання та зазначено принципи змішаного навчання 

студентів-філологів усного японського мовлення. Сформульовано ключові 

підходи та принципи змішаного навчання усного японського мовлення 

(комунікативний, компетентнісний, лінгвокраїнознавчний, особистісно-

орієнтований).  

Обґрунтовано теоретичні, а також методичні засади формування 

компетентностей в усному японському мовленні майбутніх філологів (зокрема, 
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визначення та компонентний склад компетентності у говорінні та 

компетентності в аудіюванні японською мовою). Сформульовано лінгвістичні 

засади навчання усного японського мовлення майбутніх філологів, зазначено 

типологічні фонетичні, лексичні та граматичні особливості японської мови, які 

викликають міжмовну інтерференцію, а також визначено культурно марковані 

паравербальні засоби комунікації, які відіграють важливу роль в 

комунікативній поведінці японців і слугують запорукою взаєморозуміння. 

Зазначено, що теоретичну базу навчання говоріння складають функціональні 

типи монологів та діалогів розмовного, навчально-наукового та 

публіцистичного стилів, їхні структурні особливості, прагматика, вербальні та 

невербальні засоби. 

Також визначено, що психологічну основу змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів складають стійкі зовнішні та 

внутрішні мотиви досягнення, що підштовхують до вивчення мови та 

користування нею; сформована рефлексія, яка полягає в постійному 

усвідомленні потреби самовдосконалення в межах компетентності в усному 

мовленні, усвідомлення помилок та причин їх виникнення; а також навчальна 

автономія, яку складають метакогнітивні, когнітивні, мнемічні та соціальні 

стратегії. 

Встановлено, що для дистанційного та онлайн навчання майбутніх 

філологів усного японського мовлення найбільш оптимальними є такі 

платформи: Google Classroom (система менеджменту курсу, яка дозволяє 

призначати та перевіряти завдання, проводити контроль, підтримувати 

двостороннє спілкування студент-викладач та студент-студент, а також 

тримати усі посилання як на навчальні ресурси, так і на будь-які додаткові 

ресурси, користні для навчання студентів усного мовлення, в одному місці); 

Memrise (платформа для вивчення лексики, а також відтреновування навичок 

сприйняття нових слів на слух); Kahoot! (платформа для виконання тестів на 

закріплення використання граматичних конструкцій та коректного вживання 

лексики, як у якості онлайн компоненту заняття, так і для самостійної роботи у 

дистанційному режимі); а також YouTube (сервіс для підбору навчальних відео, 
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автентичних відео авторства носіїв мови, а також завантаження власних 

аудіовізуальних матеріалів, орієнтованих на тренування навичок усного 

мовлення). 

Обґрунтовано доцільність організації змішаного навчання усного 

японського мовлення в межах семи моделей, з яких чотири є основними, а три – 

допоміжними. Модель «Face-to-Face Driver», «модель почергового розподілу 

форм роботи», модель «Зміна робочих зон» та модель «Перевернута аудиторія» 

використовуються як основні у наведеній послідовності, відповідно до років та 

рівнів навчання. Модель «Face-to-Face Driver» (яка передбачає дублювання 

форм аудиторної роботи під час дистанційного навчання) призначена для 

студентів 1-го курсу, які вивчають японську мову на рівні А1. «Модель 

почергового розподілу форм роботи», яка передбачає більший відсоток 

самостійної роботи, ніж модель «Face-to-Face Driver», а також автономне 

вивчення частини матеріалу, який не вивчався в аудиторії, призначена для 

студентів 2-го курсу, які вивчають японську мову на рівні А2. Суб’єктами 

навчання у межах моделі «Зміна робочих зон», яка передбачає автономне 

набуття мовленнєвих навичок, а також паритетне використання очних і 

дистанційних форм навчання аудіювання та говоріння, є студенти 3-го курсу, 

які вивчають японську мову на рівні В1. Суб’єктами навчання у межах моделі 

«Перевернута аудиторія», яка передбачає використання методу проєктів як 

ключового, а також значну перевагу очних форм роботи в навчанні говоріння та 

дистанційних – в навчанні аудіювання, є студенти 4-го курсу, які вивчають 

японську мову на рівні В2. Зазначено, що ще три моделі – «Flex», «Online Lab» 

та «Self-Blend» – є допоміжними й орієнтовані на часткове досягнення окремих 

цілей навчання. 

Здійснено добір мовного, мовленнєвого та лінгвосоціокультурного 

матеріалу для змішаного навчання майбутніх філологів усного японського 

мовлення. Добір комунікативних ситуацій  зроблено на основі критеріїв 

інформативної цінності, частотності, комунікативної значимості. Добір 

сегментних фонетичних одиниць здійснено на основі критеріїв урахування 

ступеня труднощів фонетичного явища, нормативності, комунікативної 
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цінності фонетичної одиниці; суперсегментних – на основі критеріїв 

відповідності потребам спілкування, змістової цілісності фраз, надфразових 

єдностей та текстів, їхньої смислової та змістової завершеності, мовної 

доступності, умотивованості змісту, інформаційної насиченості,  обсягу тексту, 

врахування насиченості та розмаїття ритміко-інтонаційних одиниць. 

Граматичний матеріал дібрано на основі критеріїв функціональності, 

частотності, урахування рідної мови, необхідності й достатності відібраних 

граматичних явищ для розвитку умінь і навичок, прогресивності. Добір 

лексичного матеріалу здійснено на основі критеріїв відповідності певній 

тематиці, частотності, сполучуваності, словотворчої цінності, стройової 

здатності, урахування рідної мови. Ключовими критеріями добору культурно 

маркованої лексики та паралінгвальних засобів спілкування було визначено 

критерій контрастивності, а  також критерій комунікативної цінності; добір 

екстралінгвальної інформації було здійснено на основі критерію культурної 

значимості. Добір текстів для аудіювання здійснювався на основі критеріїв 

природнього звучання мови та автентичності, варіативності, тематичності, 

інформативності, доступності, систематичності і послідовності включення 

мовного матеріалу, відповідності змісту текстів інтересам студентів, наявності 

мовного матеріалу, що вивчається, візуалізації. Дібраний навчальний матеріал 

було розподілено між курсами та моделями змішаного навчання на основі 

вимог до рівнів володіння іноземною мовою – А1, А2, В1, В2. 

Розроблено систему вправ та завдань змішаного навчання усного 

японського мовлення, яка реалізується у три етапи: перший передбачає 

формування  мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та 

говорінні на рівні мори, слова, фрази, надфразової єдності, розвиток розуміння 

студентами структури і лінгвістичних особливостей висловлювань різних 

стилів та функціональних типів мовлення; другий етап орієнтований на 

формування умінь аудіювання, який містить підготовчий (підготовка до 

слухання, спрямування аперцепції, антиципація змісту, часткове зняття 

труднощів шляхом ознайомлення із екстралінгвістичними факторами і 

невідомою лексикою; стимулювання інтересу студентів, формування 
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«горизонтів слухацьких очікувань»), основний (інтенсивне аудіювання з 

метою глобального та детального розуміння, а також критичного осмислення 

інформації) та завершальний (перевірка повноти та точності розуміння, 

комунікаційна взаємодія студентів на основі прослуханого, рефлексія, 

критична оцінка почутого) підетапи, які переходять в третій етап – навчання 

монологічного та діалогічного мовлення. Означеної етапності дотримано в 

усіх запропонованих моделях змішаного навчання.  

Розроблено модель авторської методики (у двох варіантах – з 

використанням під час очних занять елементів мікронавчання (мікропошуку) та 

без них) змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів.  

У ході експерименту встановлено ефективність авторської методики у 

цілому. Перевага моделей, де використовувався мікропошук, не підтвердилася. 

Однаково ефективними виявилися результати в групах, що навчалися за 

моделями з мікропошуком та без мікропошуку. Достовірність результатів 

експерименту було доведено за допомогою статистичного методу Манна-Уїтні. 

Базуючись на результатах експерименту, сформульовано методичні 

рекомендації щодо змішаного навчання майбутніх філологів усного японського 

мовлення за авторською методикою.  

Ключові слова: філологи-японісти, усне японське мовлення, змішане 

навчання, модель змішаного навчання, модель «Face-to-Face Driver», «модель 

почергового розподілу форм роботи», модель «Зміна робочих зон», модель 

«Перевернута аудиторія». 
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ABSTRACT 

Dybska Tetiana. Methodology of Oral Japanese Speech Blended 

Instruction to Future Philologists. – Manuscript. 

A thesis presented for a Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 

Specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Oriental 

Languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020; Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation represents a theoretical substantiation, practical development 

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

students who study for the qualification of Bachelor’s degree.  

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

as a systematic use (in proper sequence and interdependence) of methods and 

techniques of face-to-face, distance, online and interactive learning, which are most 

optimal for learning and adequate in order to achieve educational goals. The 

advantages of blended learning include information accessibility, ensuring the 

systematic application of various forms of activities (face-to-face and distance), the 

ability to create quality courses, development of critical thinking and autonomy, 

development of reflection, acquisition and development of learning strategies, 

rational distribution and use of time for learning while taking into account the 

individual psychological characteristics of students, optimizing the process of 

listening and speaking instruction, increasing the information competence of students. 

The role of the teacher in the organization of blended learning is outlined and the 

principles of teaching oral Japanese speech to philologist students based on the 

methods of blended learning are indicated. The key approaches and principles of 

blended learning of oral Japanese speech (communicative, competence-oriented, 

linguistic and linguocultural) are formulated. 

Theoretical and methodological bases of formation of competences in oral 

Japanese speech of future philologists (in particular, definition and component 

structure of competence in speaking and competence in listening in Japanese) are 

elaborated. Linguistic principles of teaching oral Japanese to future philologists are 
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formulated, while also indicating typological phonetic, lexical and grammatical 

features of Japanese that cause interlingual interference, as well as culturally marked 

paraverbal means of communication that play an important role in communicative 

behavior of Japanese and ensure mutual understanding. It is noted that the theoretical 

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

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

pragmatics, verbal and nonverbal means are also indicated. 

It is also defined that the psychological basis of teaching oral Japanese speech to 

future philologists based on the methods of blended learning includes stable external 

and internal achievement motives aimed at the study of language and using it; the 

reflection, which lies in constant awareness of the necessity of self-improvement in 

field of the competence in oral speech, awareness of mistakes and the reasons for 

their occurrence; as well as the learning autonomy, which consists of metacognitive, 

cognitive, mnemonic and social strategies. 

It is established that the following platforms are the most optimal for distance 

and online instruction of oral Japanese speech aimed at future philologists: Google 

Classroom (a course management system that allows you to assign and test 

assignments, monitor, maintain two-way communication between teacher and student, 

as well as between the students themselves, as well as keep in one place all the links 

to the learning resources for the course and any additional resources which are useful 

for teaching oral Japanese speech to students); Memrise (a platform for learning 

vocabulary, as well as training the skills of perception of new words by ear); Kahoot! 

(a platform for performing tests to consolidate the use of grammatical constructions 

and the correct use of vocabulary, both as an online component of the lesson and for 

independent work in remote mode); and YouTube (a service for selecting educational 

videos, authentic videos created by native speakers, as well as downloading your own 

audiovisual materials focused on training oral skills). 

The paper substantiates the relevance of organizing blended learning of oral 

Japanese speech within seven models, of which four are basic and three are auxiliary. 

The Face-to-Face Driver model, the Activities Rotation model, the Working Space 

Rotation model, and the Flipped Classroom model are used as the basic ones in the 
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given order, which is determined according to years of study and levels of language 

knowledge. The Face-to-Face Driver model (which involves duplicating forms of 

classroom activities during distance learning) is intended for first-year students 

studying Japanese at the A1 level. The Activities Rotation model, which provides a 

higher share of independent learning activities than the Face-to-Face Driver model, 

as well as an autonomous study of part of the material that has not been presented in 

the classroom, is designed for second-year students studying Japanese at the A2 level. 

The Working Space Rotation model, which involves the autonomous acquisition of 

speech skills, as well as the equal use of face-to-face and distance forms of listening 

and speaking, is aimed at third-year students studying Japanese at level B1. The 

subjects of study within the Flipped Classroom model which is based on the use of 

the project method, as well as a significant advantage of face-to-face activities for 

speaking instruction and distance activities for listening instruction are fourth-year 

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

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

individual learning objectives. 

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

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

been selected in the course of the study. The selection of communicative situations is 

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

significance. The selection of segmental phonetic units has been carried out based on 

the criteria of taking into account the degree of difficulty of the phonetic phenomenon, 

the normativeness, the communicative value of the phonetic unit; while the selection 

of the supersegmental ones – based on the criteria of compliance with the needs of 

communication, semantic integrity of the phrases, supra-phrase units and texts, their 

semantic and contextual completeness, linguistic accessibility, content motivation, 

information saturation, text volume, consideration of saturation and diversity of 

rhythmic and intonational units. The grammatical material is selected based on the 

criteria of functionality, frequency, taking into account the native language, necessity 

and sufficiency of the selected grammatical phenomena for development of abilities 

and skills, progressiveness. The selection of lexical material is based on the criteria of 
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compliance with certain topics, frequency, compatibility, word formation value, 

structural ability, taking into account the native language. The key criteria for the 

selection of culturally marked vocabulary and paralingual means of communication 

were the criterion of contrast, as well as the criterion of communicative value; the 

selection of extralingual information was made on the basis of the criterion of cultural 

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

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

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

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

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

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

foreign language proficiency – A1, A2, B1, B2. 

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

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

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

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

improving students' understanding of structure and linguistic features of using 

functional types of speech. The second stage focuses on the formation of listening 

skills, which includes preparatory substage (preparation for listening, directing the 

apperception, anticipation of content, partial removal of difficulties by learning 

extralinguistic factors and unknown vocabulary; stimulating student interest, 

forming «horizons of listening expectations»), main substage (intensive listening for 

global and detailed understanding, as well as critical comprehension of information) 

and final substage (checking the completeness and accuracy of understanding, 

communicative interaction of students based on listening, reflection, critical 

assessment of heard information). The third stage is aimed at teaching  monologue 

and dialogue. The abovementioned order of stages can be observed in all the given 

models of blended learning. 

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

versions – including the elements of microstudy (microsearch) to the study process 

during classroom training and without including it) is elaborated.  

10



In the course of the experiment, the effectiveness of the author’s methodology 

as a whole was established. The advantage of the learning model where microsearch 

was used has not been confirmed. The results in the groups that were trained based on 

the model which included microsearch to the study process and in the groups that 

were trained without using microsearch were equally effective. 

The credibility of the experiment results is proved by means of Mann-Whitney U-

test.  

Methodological recommendations concerning teaching oral Japanese speech to 

future philologists using the subsystem of exercises developed by the author are 

elaborated.  

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

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

model, Working Space Rotation model, Flipped Classroom model. 
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ВСТУП 

З моменту встановлення дипломатичних відносин, що зазначається в 

Домовленості між Урядом України і Урядом Японії про встановлення 

дипломатичних відносин (у формі обміну листами) від 26 січня 1992 р., між 

Україною і Японією укладено 52 двосторонні документи, які свідчать про тісну 

співпрацю в різних галузях – економіки та фінансів, торгівлі, інвестицій та 

кредитування, страхування,  культури, авіації, кліматичних змін, поставок 

медичного обладнання, технічного співробітництва та грантової допомоги для 

розвитку авіаційної, медичної, судової, освітньої системи, модернізації 

культурних, оздоровлювальних осередків, для упровадження економічних 

реформ. Створення різногалузевих контактів між Японією та Україною 

протягом останніх 28-и років вказує на потребу в підготовці 

висококваліфікованих фахівців у галузі японістики (філологів та перекладачів), 

здатних забезпечити на високому рівні комунікацію, яка обслуговуватиме різні 

напрями двосторонніх відносин. 

Наразі в Україні дванадцять закладів вищої освіти готують фахівців з 

японської мови (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київський національний лінгвістичний університет, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський 

національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Інститут 

сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум», Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Національний університет 

«Львівська політехніка», Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара, Чорноморський державний університет імені Петра Могили) [10, с. 9]. 

І вже  є суттєві напрацювання в теорії та практиці її навчання. Так, створено 

низку лінгвістичних праць, присвячених різним аспектам японської мови 

(І. Бондаренко [24], О. Горошкевич [40], О. Дебейко [43], Х. Еґава [51], 

О. Забуранна [54], О. Кобелянська [73], Т. Комарницька [76; 77], К. Комісаров 

[76; 77; 78; 79], Ю. Локшина [101], Ю. Малахова [108], Н. Рєзнікова [152], 
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І. Рябоволенко [158], Н. Сав’як [160], М. Федоришин [189], М. Якименко [121]), 

японської культури (О. Білик [18], Т. Бондарчук [26], В. Голубець [37], 

Г. Михайлюк [118], О. Озерська [128], Т. Свердлова [164]).  

Окремі аспекти навчання японської мови  стали предметом дослідження 

К. Авдєєвої (використання коміксів при навчанні японської мови студентів 2-го 

курсу мовного ЗВО) [1], О. Асадчих (навчання японського академічного 

мовлення майбутніх філологів) [11], М. Аракави (формування методичної 

компетенції в навчанні читання японською мовою студентів старших курсів 

педагогічних ЗВО) [9], В. Голубець (навчання граматики японської мови) [37], 

О. Груніної (методика формування перекладацької та інформаційно-аналітичної 

компетенцій студентів у процесі навчання японської мови з урахуванням 

національно-культурної специфіки носіїв мови) [41], Н. Іванової 

(культурознавчий підхід до навчання студентів мовного ЗВО японської мови як 

другої іноземної) [60], К. Корсакової (формування іншомовної інформаційної 

компетенції під час навчання японської мови на мовних курсах) [84], 

Н. Максименко (навчання виступу як виду підготовленого японського 

монологічного мовлення студентів мовного ЗВО на початковому етапі) [107], 

І. Птіциної (педагогічні умови формування японської міжкультурної 

компетенції вторинної мовної особистості студентів) [146], Н. Раздорської 

(навчання японської мови студентів-міжнародників на основі суспільно-

політичних текстів) [148], І. Сон (методична типологія труднощів як основа 

навчання граматики японської мови на початковому етапі) [173], У. Стрижак 

(навчання письма японських ієрогліфів) [175]. Проте описані праці далеко не 

вичерпують усіх проблем методики навчання японської мови. Нині японська 

лінгводидактика потребує ґрунтовних досліджень, розроблення та апробації 

нових методик навчання, адже японська мова  типологічно відрізняється від 

української та германських мов (які студенти вивчали ще зі школи), а культура 

невербальної поведінки японців практично не має аналогів у світі. Це створює 

цілу низку додаткових труднощів лінгвального, екстралінгвального та 

паралінгвального характеру в навчанні японської мови, а також вимагає 

16



пошуку нових шляхів оптимізації процесу навчання, застосування нових 

інформаційних та освітніх ресурсів. 

Навчальними планами підготовки філологів-японістів першого рівня 

вищої освіти «бакалавр»  передбачено поділ годин для аудиторної та 

самостійної роботи у рівному співвідношенні. Тож досягнення цілей навчання 

японської мови є неможливим лише за допомогою традиційних очно-

аудиторних форм, а потребує добре організованої та системної самостійної 

роботи студентів. Саме тому авторське дослідження присвячене розробленню 

та апробації методики змішаного навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів. Ця методика передбачає поєднане системне використання 

методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання, 

максимально оптимальних для форми навчання та  адекватних для досягнення 

навчальних цілей.  

Технології змішаного навчання стали розробляти та використовувати 

лише упродовж 20-и останніх років (Ю. Авдєєва [2], І. Е. Аллен (Allen) [204; 

205], Т. Бекішева [13], Дж. Берсін (Bersin) [211], К. Дж. Бонк (Bonk) [214], 

С. Вілер (Wheeler) [278], Н. Гарретт (Garrett) [233], Ю. Капустін [65], 

Н. Копилова [82], Н. Ломоносова [102], М. Морсковатих [120], М. Мохова 

[123], К. О’Коннор (O’Connor) [266], Т. Наката (Nakata) [265], О. Поквет 

(Poquet) [271], Т. Попова [141], І. Просвіркина [145], Я. Розанова [154], 

Н. Скрипнікова [170], Х. Стейкер (Staker) [275], В. Фандей [186; 187], М. Хорн 

(Horn) [241], О. Чернобровкіна [193], О. Шушарина [198]). Однак, теоретичні 

засади та технології змішаного навчання усного японського мовлення не були 

предметом спеціальних досліджень. З іншого боку, мусимо констатувати, що 

змішане навчання, на наше переконання, є єдиною найбільш оптимальною 

технологією навчання японської мови, яка дозволяє раціонально організувати 

самостійну роботу студентів та розподіляти час та умови для навчання, 

використовувати електронні інформаційні ресурси та електронні навчальні 

платформи, формувати у студентів рефлексію, навчальну автономію, 

враховувати індивідуальні особливості кожного студента. Тому проблема 
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розроблення та упровадження технології змішаного навчання усного 

японського мовлення є актуальною та на часі.  

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена: потребою у 

підготовці висококваліфікованих фахівців з японської мови з високим рівнем 

компетентності в аудіюванні та говорінні, які мають високий рівень мотивації 

до вивчення та використання мови, рефлексії та навчальних стратегій; 

потребою упровадження методики змішаного навчання, яка полягає в 

системному використанні методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн 

та інтерактивного навчання, які є найбільш оптимальними для формування 

знань, навичок та вмінь студентів; відсутністю теоретично описаної, 

практично втіленої та належним чином апробованої методики змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів. 

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

Обрання зазначеного напряму безпосередньо пов’язане з науково-

дослідницькою темою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Лінгводидактика вищої школи» 

№ 16КП044-24. Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні 

Вченої ради Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 12 від 26 червня 2014 року), уточнено на 

засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 25 лютого 2020 року). 

Мета дослідження  полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні 

та апробації методики змішаного навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів. 

Завдання дослідження: 

1. Уточнити зміст компетентностей в японському усному мовленні 

(аудіюванні та говорінні) майбутніх філологів. 

2.  Схарактеризувати лінгвістичні особливості навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів. 

3. Обґрунтувати методичні засади змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів (схарактеризувати переваги змішаного навчання, 
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визначити підходи та принципи формування компетентностей в аудіюванні та 

говорінні в умовах змішаного навчання, схарактеризувати навчальні 

можливості платформ дистанційного навчання). 

4. Окреслити психологічні основи змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів. 

5. Здійснити добір мовного, мовленнєвого, лінгвосоціокультурного 

матеріалу, аудіо- та відеоматеріалів для змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів.  

6. Розробити моделі змішаного навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів відповідно до етапу навчання мови. Розробити підсистему 

вправ і завдань, релевантну цим моделям. 

7. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики, а 

також встановити методичні передумови її ефективності. 

Об’єктом дослідження є процес навчання японської мови майбутніх 

філологів. 

Предметом дослідження стала методика змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів є високою за умов: 

системного використання прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання; організації навчання на засадах комунікативного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів; 

використання та розподілу дібраних матеріалів; застосування основних 

моделей в послідовності «Face-to-Face Driver» → «модель почергового 

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

«Перевернута аудиторія», а також допоміжних моделей «Flex», «Online Lab», 

«Self-Blend», які реалізуються у відповідних системах вправ і завдань, а також 

за умови використання варіанту методики Б (який передбачає залучення 

мікропошуку). 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб’єкти Інституту філології Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка. Загальна кількість студентів, які взяли участь в експерименті, 

становить 120 осіб. 

Методи дослідження: теоретичні методи – аналіз сучасних вітчизняних 

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

метою визначення змісту компетентностей в усному мовленні, лінгвістичних, 

психологічних та методичних засад навчання, для добору мовного, 

мовленнєвого, лінгвосоціокультурного матеріалу, розроблення підсистеми 

вправ; педагогічне моделювання – для створення моделей методики змішаного 

навчання усного японського мовлення; емпіричні методи: анкетування – для 

виявлення стану функціонування змішаного навчання у процесі навчання 

японської мови, а також готовності викладачів та студентів до його 

упровадження; педагогічне спостереження  – для виявлення рівня мотивації, 

рефлексії, навчальної автономії студентів; експеримент – з метою перевірки 

ефективності авторської методики; статистичні методи – метод Манна-Уїтні 

та Т-критерій Вілкоксона. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Методика змішаного навчання здатна забезпечити формування 

основних компонентів компетентностей в аудіюванні та говорінні японською 

мовою: мовного, мовленнєвого, комунікативно-прагматичного, 

лінгвосоціокультурного, мотиваційного, рефлексивного та навчально-

стратегічного. 

2. Методика змішаного навчання усного японського мовлення передбачає 

системне використання (у належній послідовності та взаємообумовленості) 

методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання, 

максимально оптимальних для форми навчання та  адекватних для досягнення 

навчальних цілей. Ця методика забезпечує постійний доступ до навчальних 

матеріалів; системність різних форм роботи – очної, онлайн, дистанційної, 

інтерактивної; можливість створювати якісні курси; здатність до автономної 

діяльності, розвиває рефлексію, навчальні стратегії, сприяє раціональному 

використанню часу під час навчання різних видів мовленнєвої діяльності; бере 
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до уваги індивідуально-психологічні особливості студентів, підвищує їхню 

інформаційну компетентність. 

3. Для дистанційного та онлайн навчання найбільш оптимальними є такі 

платформи: Memrise (для вивчення лексики, а також відтреновування навичок 

сприйняття нових слів на слух); Kahoot! (для виконання тестів на закріплення 

використання граматичних конструкцій та коректного вживання лексики, як у 

якості онлайн компоненту заняття, так і для самостійної роботи у 

дистанційному режимі); YouTube (сервіс для підбору навчальних відео, 

автентичних відео авторства носіїв мови, а також завантаження власних 

аудіовізуальних матеріалів, орієнтованих на тренування навичок усного 

мовлення); а також Google Classroom (система менеджменту курсу, яка 

дозволяє призначати та перевіряти завдання, проводити контроль, підтримувати 

двостороннє спілкування студент-викладач та студент-студент, а також 

тримати усі посилання як на вищезазначені ресурси, так і на будь-які додаткові 

ресурси, користні для навчання студентів усного мовлення, в одному місці). 

4. Методика змішаного навчання усного японського мовлення (на рівні 

освітнього рівня «бакалавр», 1-4 курси) реалізується у семи моделях: модель 

«Face-to-Face Driver» слід застосовувати на початковому етапі навчання (рівень 

А1), «модель почергового розподілу форм роботи» – на 2-му курсі (для 

студентів, що вивчають мову на рівні А2); модель «Зміна робочих зон» 

релевантна для навчання студентів 3-го курсу (рівень В1), модель  

«Перевернута аудиторія»  використовується для навчання студентів 4-го курсу, 

які вивчають японську мову на рівні В2. Ці чотири моделі є основними, а їхня 

послідовність відображає готовність студентів до автономного вивчення 

японської мови, сформованість рефлексії та навчальних стратегій. Моделі 

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

японського мовлення (оскільки не можуть забезпечити процес навчання 

говоріння). Система вправ і завдань у межах кожної моделі реалізується у три 

етапи: 1) етап, орієнтований на формування мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та говорінні, 2) етап, спрямований 

на навчання аудіювання (який охоплює підетапи: підготовчий, основний,  
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завершальний); 3) етап, покликаний навчати студентів непідготовленого та 

підготовленого монологічного та діалогічного мовлення. Переважна більшість 

вправ мають рефлексивний та стратегічний компоненти. 

5. Основними передумовами ефективності розробленої методики є 

інтегрування аудіювання та говоріння в усіх моделях змішаного навчання, 

спрямованість на повну реалізацію цілей навчання аудіювання та говоріння, 

створення стійких мотивів, рівень сформованої рефлексії, сформованість 

навчальних стратегій, дотримання ключових засад комунікативного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів, 

а також принципів навчання, послідовність використання розроблених моделей 

змішаного навчання, використання розробленої системи вправ та завдань, 

дотримання критеріїв добору та організації навчального матеріалу, здійснення 

викладачем організаторської, контролювальної та консультативної функцій в 

організації навчального процесу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено 

методику змішаного навчання усного японського мовлення (аудіювання та 

говоріння) майбутніх філологів (окреслено її лінгвістичні, психологічні та 

методичні засади); розроблено моделі змішаного навчання усного японського 

мовлення, обґрунтовано послідовність їх використання упродовж чотирьох 

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

їх реалізації) відповідно до кожної моделі змішаного навчання; окреслено 

методичні передумови ефективності авторської методики; уточнено зміст 

компетентностей в аудіюванні та говорінні японською мовою; критерії добору 

мовного, мовленнєвого, лінгвосоціокультурного та адитивного матеріалу; 

подальшого розвитку набули технології змішаного навчання іноземних мов. 

Практичне значення дослідження: за результатами наукового 

дослідження дібрано мовний, мовленнєвий, лінгвосоціокультурний матеріал 

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

дистанційного, інтерактивного та онлайн навчання, які розташовано на 

платформах Memrise, Kahoot!, YouTube та Google Classroom. Результати 

дослідження можуть бути використані під час укладання електронних 

22



навчальних посібників з японської мови, а також під час укладання навчальних 

посібників з методики навчання іноземних мов у цілому та японської зокрема. 

Методику змішаного навчання усного японського мовлення 

впроваджено в навчальний процес у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (довідка № 43 від 26.06.2020 р.), Київському 

національному лінгвістичному університеті (довідка № 35 від 24.01.2020 р.), 

Київському університеті імені Бориса Грінченка (довідка № 87 від 

07.02.2020 р.), Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова (довідка № 17 від 04.02.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри мов та 

літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Різні тематичні 

аспекти дослідження було оприлюднено на 8 конференціях: Сьомій 

міжнародній науково-практичній конференції з проблем викладання японської 

мови (Київ, 20 березня 2015 року); Восьмій міжнародній науково-практичній 

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

міжнародній конференції «Pedagogy and Psychology іn an Era of Increasing Flow 

of Information» (Угорщина, Будапешт, 1 травня 2016 року), Дев’ятій 

міжнародній науково-практичній конференції «Вивчення та дослідження 

японської мови та культури» (Київ, 17 березня 2017 року), 17-му 

Всеукраїнському семінарі з проблем викладання японської мови (Київ, 

17 березня 2018 року), міжнародній науково-практичній конференції «The 

Central-Eastern Europe Japanese language training 2020»  (Угорщина, Будапешт, 

22 та 23 лютого 2020 року); науково-практичній конференції «Педагогіка та 

психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 17-

18 квітня 2020 року); міжнародній науково-практичній конференції «Pedagogy 

and Psychology In an Era of Increasing Flow of Information» (Угорщина, Будапешт, 

3 травня 2020 року). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 

5 публікаціях, з них 2 статті у наукових фахових виданнях України з 

23



педагогічних наук, 2 статті у закордонних періодичних наукових виданнях 

(Угорщина) та 1 стаття у виданні України, що входить до наукометричної бази 

Index Copernicus. 

Структура й обсяг дисертації зумовлені її цілями і завданнями. Робота 

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

Повний обсяг дисертації – 286 сторінок. Кількість таблиць – 23, рисунків – 4. 

Список використаних джерел розміщений на 35 сторінках і налічує 299 

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

японською мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  

УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

1.1. Методичні засади змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів 

 

Поняття змішаного навчання. Світ стає відкритим – поширюються 

відкритий контент, відкриті дані, відкриті ресурси, відкриті онлайн курси. 

Інтернет постійно закликає нас переосмислити навчання та освіту, зростає доля 

неформального навчання, переглядаються індивідуальні потреби шкіл, 

університетів і сам процес навчання [178, с. 19]. В умовах компетентнісного 

підходу як такого, що є домінуючим у навчанні, а також відповідно до 

концепції безперервної освіти в епоху швидкого обміну інформацією, 

суспільству необхідні фахівці, що володіють мобільністю і автономністю, 

здатні самостійно знайти, відібрати і обробити необхідну інформацію, швидко 

знайти вихід з проблемної ситуації, постійно вдосконалювати свої професійні 

компетенції. У цих умовах система традиційного навчання не може в повній 

мірі реалізувати запити суспільства [141, с. 219]. Листом МОН України № 1/9-

126 від 13.03.15 року «Щодо особливостей організації освітнього процесу та 

формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» визначено 

співвідношення аудиторних годин та годин самостійної роботи: «Орієнтовно 

кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма 

навчання) для здобувачів ступеня «бакалавр» може становити від 50% до 33%» 

[99]. Таким чином, самостійна робота студентів є невід’ємним компонентом 

навчального процесу, а доцільність виділення часу на неї не лише обґрунтована 

в численних наукових дослідженнях, а й затверджена правовими документами. 

Саме наявність самостійної роботи в системі навчання дозволяє реалізувати 

низку завдань: формування необхідних навичок та вмінь, розвиток навчальної 

автономності та рефлексії, обрання індивідуальних траєкторій навчання для 

кожного студента, моделювання ситуацій фахової діяльності (вирішення яких 
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потребує значних часових затрат, а також «виходу за межі аудиторії»), 

інтегрування навчання з життям.  

З іншого боку, належна організація навчального процесу та досягнення 

максимально якісних результатів можливі за умов використання електронних 

освітніх ресурсів, які ми, услід за Н. Ломоносовою, розіміємо як 

систематизовані, упорядковані, представлені за допомогою комп’ютерної 

техніки навчальні матеріали, які передбачають активне опанування студентами 

сукупності знань і практичних навичок в певній предметній галузі [102, с. 10]. 

Швидкий розвиток технологічних інновацій за останнє сторіччя (зокрема, 

цифрових технологій) справив величезний вплив на можливості навчання [185, 

с. 188]. Наразі використання електронних освітніх ресурсів стало органічною 

частиною навчального процесу. Завдяки цим ресурсам стало можливим 

досягнення низки навчальних цілей, реалізувати які в межах традиційних 

аудиторних занять без комп’ютера є надзвичайно складно або неможливо. 

Історія навчання з використанням новітніх технологій сягає 1960-1970 

років, коли вперше з’явилися міні-комп’ютери та сервери-мейнфрейми. У 

якості прикладу може бути названа система електронного навчання PLATO, 

розроблена в університеті Ілінойсу та призначена для виконання курсових робіт 

студентами. 

Проте основний акцент у еволюції технологій середини 1960-х років 

припадав на залучення до навчального процесу радіотрансляцій, відео- та 

телевізійних супутникових мереж. Не дивлячись на те, що спроби запровадити 

перші «повітряні школи» в університетах США, що дозволяли своїм студентам 

прослуховувати дистанційно радіокурси та отримувати за них кредити, 

існували ще у 30-х роках ХХ століття, а в кінці 40-х – на початку 50-х років 

активно відкривалися освітні канали телебачення, що співпрацювали з 

найбільшими університетами, саме на кінець 60-х років припадає ідея 

конструювання спеціальних мультимедійних заочних програм навчання 

(Articulated Instructional Media), що включали в себе радіо- та телевізійні 

трансляції, аудіозаписи на касетах, телефонні конференції тощо [263, с. 32]. У 

якості прикладу можна навести Інтерактивну ТБ мережу Стенфордського 
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університету, яка дозволяла викладачам викладати у різних куточках затоки 

Сан-Франциско, при цьому не покидаючи кампусу. Студенти могли сидіти у 

класній кімнаті, обладнаній камерами, щоб викладач міг їх бачити, слухати 

трансляцію лекції по телебаченню, спілкуватися та взаємодіяти з колегами-

студентами та навіть задавати питання викладачеві, натиснувши кнопку, а 

виконані вправи та тести надсилали поштою [211, с. 1-14]. Також на цей період 

припадає поява так званих «відкритих університетів» у Великій Британії, а 

згодом і у інших розвинених країнах, що активно використовували технології 

телеконференцій, а згодом – відеоконференцій із використанням можливостей 

супутникового телебачення [263, с. 36-40]. 

Незважаючи на це, основною проблемою використання телевізійних 

мереж для навчання була вартість їх розробки та обслуговування. Тому на 

початку 1980-х років, коли з’явилися у широкому вжитку перші персональні 

комп’ютери, які ми знаємо зараз, парадигма технологій у навчанні хитнулася до 

мультимедійних технологій. Комп’ютери могли передати графічні зображення, 

музику, відео, дозволяли високий рівень інтерактивності, а за допомогою CD-

ROM навчальні програми, записані на них, могли розповсюджуватися між 

користувачами, що проходили навчання. Це, з одного боку, зробило навчання з 

використанням новітніх технологій значно масовішим, але з іншого підняло 

таку проблему як складність контролю за тим, яким чином користувачі 

проходили курс і виконували завдання. Для спроби її вирішення були 

розроблені перші системи управління навчанням (LMS), які через мережу 

відстежували, коли курс був початий, скільки часу йому було приділено та які 

оцінки було отримано з певних ключових завдань. 

Оскільки до середини 90-х років мережа Інтернет ще не була глобально 

розповсюджена, курси не були розраховані на взаємодію між користувачами. 

До того ж, контент, розроблений для розповсюдження на дисках, було 

проблематично переносити у глобальну мережу, через те що розмір 

медіафайлів був завеликим для тогочасної швидкості інтернету. Тому курси 

почали розробляти спеціально під тогочасні можливості мережі Інтернет, 

орієнтуючись на такі її можливості як веб-кастинг (синхронний та 
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асинхронний), чати, а також автоматичну перевірку закритих завдань, 

розміщених на веб-сторінці. Це дозволяло відкрити їх для ще більш широкого 

загалу, а також додавало певної гнучкості їх наповненню, оскільки, на відміну 

від записаного на CD-ROM контенту, в будь-який момент матеріал можна було 

доповнити або змінити [211, с. 1-14]. 

Проте, всі вищезазначені віхи історії навчання з використанням новітніх 

технологій в першу чергу стосувалися навчання дистанційного, що не 

використовувало аудиторний компонент. Коли онлайн навчання з 

використанням комп’ютерів лише зароджувалося, кількість учасників, що не 

доходять до кінця курсу, сягала 60% [211]. Відповідно, поступово все більша 

кількість науковців приходила до думки, що аудиторне навчання та його 

дистанційний онлайн компонент можна успішно поєднати при розробці курсу.  

Саме тому поява змішаного навчання є актуальною, закономірною та на 

часі. Перші праці, що стосувалися саме змішаного навчання, можна датувати 

2000 роком. У них описувалася його загальна концепція – поєднання очного та 

позакласного навчання, проте не надавалися конкретні визначення [214; 222; 

277]. На наступному етапі науковці намагалися знайти найбільш влучний підхід 

до визначення змішаного навчання, а також встановити допустимі частки 

онлайн і офлайн компонентів для того, щоб навчання могло вважатися 

змішаним [234; 236; 237; 268; 273]. Після цього настала черга досліджень, що 

визначали найоптимальніші моделі, згідно яких може проводитися змішане 

навчання [218; 237; 275]. Зрештою, з кінця 2000-х років і дотепер дослідження 

переважно розглядають практичний досвід застосування змішаного навчання 

для викладання у школах та закладах вищої освіти [257; 272], зокрема, для 

викладання за цією системою іноземних мов [234; 245]. 

Змішане навчання є сучасним універсальним способом освіти, яке 

поєднує в собі технології традиційного і електронного навчання і відповідає 

індивідуальним вимогам тих, хто навчається [141, с. 220]. Актуальність 

змішаного навчання пояснюється як потребою суспільства в особливих 

технологіях і формах освіти, так і розвитком інформаційних технологій, що 

дозволяє розглядати дистанційний аспект змішаного навчання як особливу 
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автономну технологію, яка володіє своїми особливостями, стандартами, 

понятійним апаратом [170, с. 75]. Концепція змішаного навчання передбачає, 

що в сучасних умовах можна і потрібно оптимально поєднувати переваги 

традиційного навчання з перевагами дистанційних технологій. Коли значна 

частина матеріалу засвоюється студентами самостійно в дистанційному 

компоненті, то очні заняття можуть бути більш насиченими і ефективо 

організованими. В навчанні ж іноземних мов наявність дистанційного 

компонента дозволяє індивідуалізувати процес навчання, уможливити 

практикування в певних видах мовленнєвої діяльності в такому обсязі, котрого 

потребує студент відповідно до своїх можливостей і здібностей [187, с. 4]. 

Змішане навчання окремі вчені інтерпретують як систему організації 

освітнього процесу в цілому: «система змішаного навчання студентів є 

взаємозв’язком таких елементів як: методологічне, адміністративне 

(нормативно-правове та фінансово-економічне), педагогічне, технологічне 

забезпечення; автоматизація всієї сукупності процесів у ЗВО; контроль 

дотримання інтересів учнів; вирішення соціально значущих завдань і всебічна 

експертиза електронних освітніх ресурсів» [102, с. 6].  

Інші вчені, котрих серед науковців більшість, змішане навчання 

визначають як технологію навчання окремої дисципліни. Технологія змішаного 

навчання полягає в раціональному поєднанні традиційного та електронного 

навчання, при якому передбачається використання найбільш сильних сторін 

кожного з методів і мінімізація їх слабких сторін. У загальному розумінні, це 

означає, що в форматі змішаного навчання традиційні та електронні технології 

повинні застосовуватися паралельно і фактично бути двома взаємопов’язаними 

елементами цілісного освітнього процесу [102, с. 11]. Змішане навчання – це 

навчальний процес, що охоплює послідовність фаз традиційного та 

електронного навчання, які чергуються в часі [185, с. 188]; це інтеграція 

методів і форм дистанційної й загальної освіти, спрямована на розвиток 

внутрішньої мотивації тих, хто навчається, і їхніх здібностей до самоосвіти з 

урахуванням підвищення швидкості засвоєння навчального матеріалу [194, с. 

355]; освітня технологія, яка передбачає поєднання традиційного навчання 
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(«обличчям до обличчя», з присутністю педагога) та елементів дистанційних 

технологій – онлайн навчання. Поєднання двох цих елементів передбачає їх 

однакову важливість в навчальному процесі [92, с. 142; 170, с. 74]; це змішання 

аудиторного навчання з навчанням онлайн, синхронних (Skype, 

відеоконференція) та асинхронних (дискусійні блоги, управлінські системи 

навчання) інструментів комунікації [82]; це освітня концепція, у межах якої 

той, хто навчається, поєднує традиційну форму навчання і сучасні 

інформаційно-комунікативні технології, що дозволяє йому контролювати час, 

місце, темп і споcіб вивчення матеріалу [13, с. 38]; це навчання, в якому 

представлені переваги традиційного академічного та інноваційного навчання, у 

тому числі інтерактивного і електронного; використовуються технології 

аудиторного навчання та дистанційні освітні технології [120, с. 62]. Частка 

часу, відведена на роботу з електронними ресурсами в межах змішаного 

навчання може коливатися в межах 30-80% [13, с. 39; 102, с. 10; 204]. Для 

змішаного навчання важливо розмежувати матеріал для аудиторної та 

самостійної роботи, обрати оптимальні види діяльності та методи навчання на 

очних і онлайн заняттях, забезпечити можливість контролю та самоконтролю 

[13, с. 39-40]. Змішуванню підлягають: очне та дистанційне навчання, 

структуроване та неструктуроване навчання, користувацький контент з 

зовнішніми матеріалами, самостійне й колаборативне навчання, робота та 

навчання [188; 278]. На основі наведених вище визначень можна зробити 

висновки, що змішане навчання є технологією, яка охоплює очні та дистанційні 

форми роботи [266, 275], що використовуються системно, орієнтовані на 

найбільш оптимальне досягнення цілей навчання. У межах очного і 

дистанційного навчання використовується онлайн навчання (online collaborative 

learning) та інтерактивне навчання. 

Методика навчання іноземних мов, зокрема, усного японського мовлення, 

потребує залучення усіх поданих вище форм роботи. Перед викладачем-

японістом постає низка завдань, пов’язаних з раціональним використанням 

часового фонду, методів, прийомів та засобів навчання, адекватних формам 

організації навчання. Елементи змішаного навчання в лінгводидактиці уже 
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давно знайшли практичне втілення (проте у більшості випадків навряд чи 

можна говорити про наявність технологій такого навчання, які б відзначалися 

системністю організації різних форм роботи). І це не випадково, адже низка 

завдань, пов’язаних з навчанням японської мови майбутніх філологів, може 

бути досягнута лише за умови раціонального та системного поєднання 

прийомів очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання. 

Таким чином, технологію змішаного навчання усного японського мовлення 

визначаємо як системне використання (у належній послідовності та 

взаємообумовленості) методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання, що є максимально оптимальними для форми 

навчання та  адекватними для досягнення навчальних цілей. 

Очне навчання передбачає, що процес навчання  відбувається відповідно 

до розкладу навчальних занять, має місце безпосередній «живий контакт» 

викладача зі студентами [151, с. 66]. У процесі навчання усного японського 

мовлення очним вважаємо навчання, яке відбувається в межах аудиторії при 

безпосередній організації та управлінні викладачем навчальним процесом, 

зокрема прийомами роботи з мовним та мовленнєвим матеріалом. 

Очне навчання реалізується: 

- у процесі виконання фонетичних, лексичних та граматичних вправ, які 

студенти виконують в аудиторії під керівництвом викладача, з фронтальною 

перевіркою; 

- у процесі виконання комунікативних завдань, пов’язаних з виголошенням 

монологів, проведення обговорень, дискусій у форматі викладач / студент, 

студент / студент; 

- у прослуховуванні нетривалих аудіотекстів  / перегляді відеофільмів; 

- у проведенні підсумкового контролю. 

Дистанційне навчання – самостійна, самокерована навчально-пізнавальна 

та навчально-практична діяльність тих, хто навчається [151, с. 68]. Студенти 

відокремлені в просторі, проте можуть спілкуватися з викладачем чи між собою 

за допомогою комунікаційних технологій [32; 123, с. 10]. У процесі навчання 

усного японського мовлення дистанційне навчання розуміємо як виконання 
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завдань викладача студентами самостійно, без керівництва викладача в 

зручному місці і в будь-який час з наступною звітністю. Дистанційне навчання 

може здійснюватися як з синхронним, так і без синхронного використання 

інтернет-ресурсів. Різновидом дистанційного навчання визначаємо онлайн 

навчання. 

Онлайн навчання – спосіб організації процесу самостійного опрацювання 

навчальних матеріалів з використанням навчального середовища, заснованого 

на інтернет-технологіях [98, с. 135]. У процесі оволодіння студентами усним 

японським мовленням онлайн навчання розуміємо як самостійне виконання 

завдань з використанням інтернет-ресурсів у режимі прямої взаємодії з 

мережею (наприклад, прослуховування аудіо-текстів, перегляд відеоматеріалів, 

виконання тестових завдань в онлайн режимі, спілкування з викладачем / 

однокурсниками з використанням Skype тощо). 

Дистанційне навчання (як онлайн, так і офлайн) реалізується: 

- у процесі виконання фонетичних, лексичних та граматичних вправ, які 

студенти роблять самостійно з автоматичною перевіркою / з наступним 

пересиланням за допомогою електронної пошти викладачеві, з використанням 

автоматичної перевірки за допомогою системи Kahoot!; студенти можуть 

обирати вправи, орієнтовані на повторення раніше вивченого; 

- у процесі підготовки до монологічного та діалогічного мовлення 

(студенти слухають підготовлені або самостійно знайдені аудіоматеріали, на 

основі яких готують презентації, доповіді, готуються до обговорень); під час 

підготовчої роботи студенти можуть спілкуватися між собою та з викладачем 

через Skype; використовувати  програми і сервіси для створення презентацій;  

- у процесі вправляння в аудіюванні: студенти самостійно слухають 

підготовлені або самостійно знайдені аудіотексти, виконують до них завдання з 

автоматичною перевіркою (зокрема, з використанням автоматичної перевірки 

за допомогою системи Kahoot!) або з висиланням результатів на електронну 

пошту; студенти можуть обирати тексти враховуючи свій рівень готовності до 

їх виконання, свої інтереси, кількість прослуховувань – необмежена; кожен 

студент має вчитися обирати оптимальні стратегії та тактики навчання; 
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- у процесі спілкування через Skype з носіями японської мови, а також з 

іншими особами, які можуть говорити японською; 

- у процесі роботи з електронними словниками, підручниками тощо. 

У студентів потрібно формувати уміння самооцінки та самоаналізу. 

Інтерактивне навчання – така організація процесу навчання, в якій кожен 

студент є учасником колективного, взаємодоповнювального, заснованого на 

взаємодії процесу набуття знань, навичок та вмінь: кожен член групи має тісно 

контактувати з іншими, нести відповідальність за допомогу іншим, працювати 

на спільний результат, набути навичок взаємодії [94, с. 45-46]. У процесі 

навчання усного японського мовлення інтерактивні види роботи 

використовуються як в умовах очного (в організації та проведенні дискусій, 

обговорень, дидактичних ігор, роботи в парах), так і дистанційного (підготовка 

проєктів, взаємоконсультації, спілкування через Skype) навчання.  

Серед викладачів та студентів було проведено анкетування, мета якого 

полягала у виявленні стану функціонування змішаного навчання у процесі 

навчання японської мови, а також готовності викладачів та студентів до його 

упровадження. В анкетуванні взяли участь 35 викладачів-японістів та 

128 студентів, які вивчають японську мову, що є представниками Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного 

лінгвістичного університету та Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

Результати анкетування подано в таблиці 1.1.1 
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Таблиця 1.1.1 

Результати анкетування викладачів та студентів 

Питання 
Відповіді 

Так Ні Частково 

Результати анкетування викладачів 

Чи підтримуєте Ви ідею використання системи змішаного 

навчання (очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного) на 

заняттях з японської мови? 

13 

(37%) 

4 

(11%) 

18 

(51%) 

Чи вважаєте Ви систему змішаного навчання (системне 

використання очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного) 

більш ефективною для навчання японської мови, ніж систему 

очного навчання? 

9 

(26%) 

14 

(40%) 

12 

(34%) 

Чи впроваджуєте Ви змішане навчання японської мови? 6 

(17%) 

6 

(17%) 

23 

(66%) 

Чи впроваджуєте Ви змішане навчання аудіювання та говоріння 

японською мовою? 

14 

(40%) 

9 

(26%) 

12 

(34%) 

Чи маєте Ви матеріали для упровадження змішаного навчання 

аудіювання та говоріння японською мовою? 

6 

(17%) 

8 

(23%) 

21 

(60%) 

Чи розроблена у Вас чітка система  змішаного навчання 

аудіювання та говоріння японською мовою? 

2 

(6%) 

28 

(80%) 

5 

(14%) 

Чи маєте Ви електронний контент (інформаційне наповнення 

сайту) для навчання аудіювання та говоріння японською мовою? 

6 

(17%) 

27 

(77%) 

2 

(6%) 

Чи володієте Ви програмним забезпеченням, необхідним для 

розробки курсів змішаного навчання японської мови? 

5 

(14%) 

23 

(66%) 

7 

(20%) 

Чи почали Ви розробляти матеріали для упровадження змішаного 

навчання аудіювання та говоріння японською мовою? 

2 

(6%) 

20 

(57%) 

13 

(37%) 

Чого Вам бракує для розроблення та упровадження курсів 

змішаного навчання японської мови? 

  

знань про 

систему 

змішаного 

навчання 

знань 

комп’ютерних 

технологій 

наявності 

готових 

матеріалів 

 

бажання 

змінювати 

традиційну 

систему 

навчання 

часу для 

розроблення 

нових курсів 

відсутність 

реальних 

потреб в 

системності 

змішаного 

навчання 

18 20 24 6 29 2 
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Продовж. табл. 1.1.1 

Результати анкетування студентів 

Чи застосовується у Вас на заняттях з японської мови змішане 

навчання (система очних, дистанційних, онлайн та інтерактивних 

прийомів роботи)?  

61 

(48%) 

26 

(20%) 

41 

(32%) 

Чи в достатній мірі Ви набуваєте знань, навичок та вмінь під час 

самостійної (позааудиторної) роботи з японської мови?  

73 

(57%) 

9 

(7%) 

46 

(36%) 

Чи займаєтеся Ви вправлянням в аудіюванні та підготовкою до 

говоріння під час самостійної роботи з японської мови? 

58 

(45%) 

32 

(25%) 

38 

(30%) 

Чи достатньо Вам навчальних ресурсів для вправляння в 

аудіюванні та підготовки до говоріння під час самостійної роботи 

з японської мови? 

59 

(46%) 

30 

(23%) 

39 

(30%) 

Чи достатньо, на Вашу думку, Ви працюєте з інтернетом в онлайн 

режимі під час самостійної роботи  

36 

(28%) 

49 

(38%) 

43 

(34%) 

Ви більше самі організовуєте для себе роботу з самостійного 

вивчення японської мови (шукаєте різні вправи, нові підручники, 

переглядаєте відеофільми), ніж організовує викладач 

41 

(32%) 

55 

(43%) 

32 

(25%) 

Чи володієте Ви програмним забезпеченням, яке дозволить 

забезпечити процес дистанційного навчання японської мови 

82 

(64%) 

23 

(18%) 

23 

(18%) 

Чи відомі Вам електронні ресурси, які здатні забезпечити 

навчання японської мови (фонетики, граматики, лексики, 

аудіювання, читання, говоріння, письма) 

78 

(61%) 

9 

(7%) 

41 

(32%) 

Чи спілкується Ви в онлайн режимі з носіями японської мови 37 

(29%) 

68 

(53%) 

23 

(18%) 

 

Отже, під час анкетування нам вдалося встановити, що 89% викладачів 

підтримують систему змішаного навчання японської мови у ЗВО, а 83% мали 

досвід впровадження змішаного навчання японської мови в тій чи іншій формі. 

Хоча 74% викладачів принаймні мали досвід часткового застосування системи 

змішаного навчання для навчання аудіювання та говоріння японською мовою і 

77% мають окремі матеріали для упровадження змішаного навчання 

аудіювання та говоріння, проте відсутня системність та систематичність 

змішаного навчання аудіювання та говоріння (80% не бачать для себе чіткої 

системи його впровадження). При цьому, мусимо констатувати, що цілих 40% 

викладачів вважають систему змішаного навчання менш ефективною для 

навчання японської мови, ніж систему очного навчання. Це можна пояснити 

тим, що 20 (більше половини) респондентів відчувають, що не мають достатніх 

знань комп’ютерних технологій, 18 недостатньо обізнані про систему 

змішаного навчання, а 24 (близько 70%) згодні залучати до навчального 
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процесу змішане навчання лише за умови наявності готових матеріалів, тим 

більше, що переважній більшості не вистачає часу для розроблення власних 

курсів (29 респондентів згадали цей момент, що становить більше 80%). 6 

респондентів також не відчувають потреби змінювати наявну традиційну 

систему навчання, а ще двоє не відчувають потреб у системності змішаного 

навчання. 

Студенти у своїх відповідях підтвердили, що на заняттях з японської 

мови їм доводилося стикатися із змішаним навчанням (80% студентів 

доводилося працювати за цією системою принаймні частково). При цьому 

нинішнім рівнем викладання японської мови студенти задоволені: 93% 

студентів вважають, що вони в достатній мірі набувають знань, навичок та 

вмінь під час самостійної (позааудиторної) роботи з японської мови; 75% 

вправляються в аудіюванні та в підготовці до говоріння під час самостійної 

роботи, а 76% студентів вистачає навчальних ресурсів для вправляння в 

аудіюванні та для підготовки до говоріння під час самостійної роботи. І це не 

дивно, адже сучасні студенти належать до покоління так званих «цифрових 

аборигенів», тому з мережею Інтернет та електронними ресурсами вони на 

«ти». 82% респондентів впевнені у своєму володінні програмним 

забезпеченням, за допомогою якого могло б проводитись дистанційне 

навчання, 91% знайомі принаймні з деякими ресурсами для вивчення японської 

мови, а 57% організовують для себе додаткову роботу з самостійного вивчення 

японської мови. Також 62% студентів впевнені або впевнені частково, що з 

інтернетом в онлайн режимі під час самостійної роботи вони працюють 

недостатньо. 53% студентів також не мають досвіду спілкування в онлайн 

режимі із носіями мови. Таким чином, на противагу думці опитаних викладачів 

стосовно ефективності змішаного навчання, сучасна молодь цілком готова до 

часткової диджиталізації навчання і прагне додаткових можливостей, які 

навчання такого характеру могло б їм надати. Хоча не можна заперечувати, що 

обізнаність опитаних студентів із ресурсами для вивчення японської мови і так 

є надзвичайно високою, повною мірою принести користь використання цих  

ресурсів зможе лише якщо ті будуть органічно вплетені у системний курс 
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викладання японської мови відповідно до рівня володіння мовою студентів, що 

ними користуються.  

Результати анкетування показали, що в цілому і викладачі, і студенти 

мотивовані до впровадження системи змішаного навчання говоріння та 

аудіювання японською мовою, проте наразі ця технологія не має системного 

впровадження у навчальний процес. Також бракує наявних навчальних 

матеріалів, розроблених спеціально під неї, і основними причинами цього є 

відсутність теоретично обґрунтованої та розробленої технології, а також 

сформованих знань про можливості цієї системи та вмінь оперувати 

необхідними електронними ресурсами. 

Інформаційні технології, що можуть бути використані для 

змішаного навчання. Оскільки за останні 20 років науковці почали все 

активніше використовувати технології для того, щоб розширити можливості 

своїх курсів та підвищити їх навчальний потенціал як в аудиторії, так і поза 

класом, виникла потреба у розробці класифікації таких технологій.  

За класифікацією, запропонованою Б. Мінз (Means) [260], технології 

можна розподілити за чотирьма категоріями відповідно до їх функцій: 

навчальні, пояснювальні, прикладні та комунікаційні. С. Ламберт (Lambert) у 

своїй праці звертається до класифікації Д. Куртіса (Curtis), який ділить 

навчальні технології на категорії відповідно до їх основних функцій у 

навчальному процесі: призначені для пошуку, передачі та отримання 

інформації (онлайн документи, відеотрансляції, електронні бібліотеки тощо), 

дискурсивні (е-мейл, аудіо- та відеоконференції тощо), адаптивні 

(комп’ютеризоване тестування), інтерактивні (симуляції, уроки та інструкції), 

рефлективні (комп’ютерні конференції)  [251]. О. Омодара (Omodara) та Е. Аду 

(Adu) у своєму дослідженні наводять класифікацію навчальних електронних 

медіа, розподіляючи їх на аудіальні, візуальні та аудіовізуальні, а також, 

спираючись на дослідження Дж. Юна (Yoon) та С. Хуна (Hoon), виокремлюють 

серед навчальних мультимедіа навчальний контент, мультимедійні видання, 

навчальні ігри, цифрові зображення / анімації та утиліти для продукування 

медійного контенту [267]. Також існує класифікація, що розподіляє технології, 
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які використовуються для навчання, на три категорії: а) інформаційні технології, 

що забезпечують надання інформації та доступ до неї; б) інтерактивні та 

комунікаційні технології, що призначені для налагодження взаємодії між 

користувачами; в) технології соціального програмного забезпечення, 

призначені для групових видів діяльності, таких як прийняття рішень, 

планування та іншої навчальної діяльності вищого порядку [204; 205; 206; 243]. 

Найбільш універсальним можна вважати поділ на технології, призначені для 

синхронного та асинхронного навчання [242], технології для лінійного 

навчання та колективного навчання [248], а також інструментальні технології 

(такі, що не були оригінально розроблені як призначені для навчання) та 

програмні технології (програми, що були написані з педагогічною метою, такі 

як навчальні ігри чи персоналізовані навчальні онлайн програми) [232]. З 

іншого боку, К. Хеггарт (Heggart) зауважує, що у групуванні платформ за їх 

функціями досі немає одностайності, оскільки, говорячи про одні і ті самі 

ресурси (Moodle, Google Classroom, Blackboard, Facebook), дослідники 

вживають такі терміни, як «особистий навчальний простір», «ресурси Web 2.0», 

«платформа для асинхронного навчання», «система управління навчанням», 

«сайти навчальних соціальних мереж» тощо [240]. 

Інформаційні технології, що залучалися як складова курсу на початкових 

стадіях диджиталізації навчального процесу, в основному були призначені для 

персональних комп’ютерів та приватного використання, тоді як зараз освітні 

технології в основному використовують потенціал або мережі Інтернет, або 

хмарних сервісів  і є більш соціально орієнтованими. Цей перехід дозволив 

поглибити використання навчальних ресурсів, розширити потенціал групових 

навчальних видів діяльності також на самостійну роботу студентів, оскільки ті 

можуть влаштовувати обговорення групою в реальному часі або навіть брати 

участь в аудиторних заняттях дистанційно. Також на те, що технології все 

глибше входять у освітній процес, вплинуло розповсюдження смарт-девайсів, 

все ширше використання мережі Інтернет та поступове зменшення собівартості 

технологій. Комунікаційні технології, що базово розроблялися як незалежне 

програмне забезпечення для синхронної та асинхронної комунікації, також 
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знайшли свою нішу в освіті і згодом були перетворені на маштабні платформи 

для навчання, такі як системи керування навчанням (learning management 

systems) чи віртуальні навчальні середовища (virtual learning environments) [271]. 

Використання так званих інструментів Web 2.0 та технологій соціальних мереж 

також дозволило проводити двосторонню комунікацію, здобувати та 

організовувати знання, ділитися ними, водночас будуючи соціальні відносини 

між студентами [204; 205; 206].  

Згідно дослідження, проведеного О. Поквет (Poquet) [271], у якому було 

проаналізовано результати 20 доробків, присвячених впровадженню змішаного 

навчання, абсолютно всі дослідники визнають, що академічні досягнення 

студентів, які брали участь у змішаному курсі, виявилися вищими за результати 

в контрольних групах, навчання для яких проводилося або за традиційною 

очною системою навчання, або повністю онлайн. Деякі з них водночас 

зазначають, що такі результати можна пояснити тим, що запровадження 

змішаного навчання вимагає додаткового часу, педагогічних ресурсів та 

впровадження елементів курсу, що заохочують інтерактивність між студентами, 

і ці додаткові ресурси мають вплив на підвищення ефективності. Це також 

збігається з точкою зору Р. Кларка (Clark), який ще на початку доби новітніх 

технологій стверджував, що вплив на процес навчання мають не стільки 

технології, скільки педагогічні вміння викладача [221]. 

Переваги змішаного навчання. На основі висновків науковців [2, с. 38; 

82, с. 1167-1168; 102, с. 12; 141, с. 220; 150, с. 71; 185, с. 188; 187, с. 12-13] 

визначаємо такі переваги змішаного навчання усного японського мовлення: 

- постійний доступ до навчальних матеріалів (інформаційна 

доступність), у зв’язку з чим кожен студент може вільно визначати час, місце, 

способи та темпи навчання; у процесі навчання усного японського мовлення 

студенти мають у вільному доступі лексичні, граматичні, фонетичні вправи, 

матеріли (тексти та завдання до них) для аудіювання, візуальні опори  для 

говоріння; означені матеріали спрямовані на реалізацію дистанційної частини 

технології змішаного навчання; найбільш важливим  у цій позиції є вибір темпу 

та способів роботи, коли студенти можуть обирати рівень складності текстів 
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для аудіювання, кількість прослуховувань тексту, кількість спроб виконання 

вправ;  

- забезпечення системності різних форм роботи – очної, дистанційної: 

для кожної форми роботи обираються адекватні та оптимальні цілі, зміст та 

прийоми навчання; у технології змішаного навчання домінування не зазнає ні 

очна, ні дистанційна форма навчання, вони функціонують рівноправно, діють 

паритетно, кожна спрямована на реалізацію певних цілей; 

- можливість створювати якісні курси, які складно розробити при 

особистісному контакті зі студентами через брак апаратури; технологія 

змішаного навчання дозволяє використовувати систематично електронні 

навчальні матеріали, забезпечує комунікацію між учасниками навчального 

процесу, без чого неможливим є навчання окремих видів мовленнєвої 

діяльності, зокрема, аудіювання; для цього необхідне створення репозиторію 

електронних ресурсів, а також інструкцій у вигляді вправ щодо роботи з цими 

ресурсами; 

- розвиток критичного мислення та здатності до автономної 

діяльності, спрямованої на пошук необхідного матеріалу, аналіз, узагальнення, 

використання інформації в своїх цілях; компетентнісний підхід до навчання та 

концепція безперервної освіти, спрямовані на розвиток особистості, здатної 

працювати автономно, постійно оновлювати знання та вдосконалювати свої 

професійні вміння; майбутній фахівець з японської мови ще зі студентських 

часів повинен уміти автономно знаходити необхідні мовні та мовленнєві 

матеріали, визначати їх цінність для свого розвитку, тим самим 

вдосконалювати мовні знання та мовленнєві навички; автономно вирішувати 

проблемні питання лінгвістичного характеру, самостійно організовувати 

виконання вправ, а також їх перевірку;  

- розвиток рефлексії до результатів навченості: під час автономного 

виконання вправ і завдань студенти мають більше можливості проаналізувати 

рівень своєї навченості, свої помилки та причини їх виникнення; 

- набуття та розвиток навчальних стратегій: навчальні стратегії є 

визначальними в навчальній автономії, адже лише за умови володіння 
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навчальними стратегіями (планування, управління, контроль) може відбуватися 

навчальна автономія; під час дистанційного навчання студенти набувають 

стратегій запам’ятовування лексичних та граматичних одиниць, отримання 

мовленнєвих навичок та вмінь, пошуку оптимального аудитивного матеріалу, 

стратегії опрацювання цього матеріалу відповідно до комунікативних цілей, 

підготовки до говоріння;  

- раціональний розподіл та використання навчального часу, що 

здійснюється за рахунок виконання студентами завдань в очному та заочному 

режимі; 

- врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, 

можливість створення індивідуальних навчальних траєкторій для навчання 

кожного студента японської мови, враховуючи його здібності, схильність до 

вивчення мов, самостійність, особливості пам’яті, темп роботи; 

- оптимізація процесу навчання аудіювання та говоріння: студенти мають 

змогу значно частіше слухати автентичне мовлення японців під час роботи з 

аудіо- та відеоматеріалами, саме під час дистанційного навчання студент може 

вправлятися в аудіюванні необмежено в часі та обсязі прослуханих текстів; з 

іншого боку, якщо переважна частка роботи з аудіювання проходитиме 

автономно, то студенти матимуть більше можливості практикуватися в 

говорінні під час аудиторних занять; 

- підвищення інформаційної компетентності студентів. 

Роль викладача в організації змішаного навчання. Існують різноманітні 

моделі взаємодії студентів і викладачів в рамках змішаного навчання, як 

індивідуальні (студент-комп’ютер, студент-викладач), так і парні та групові 

(студент / група студентів, два студенти / комп’ютер). При цьому 

різноманітними стають ролі викладача (інструктор, помічник, джерело 

інформації, партнер, координатор) і студента (реципієнт інформації, партнер в 

діалозі, експерт в певній галузі) в освітньому процесі [193, с. 115]. У навчанні 

усного японського мовлення релевантними є індивідуальні та парні / групові 

форми роботи. Проте співвідношення їх різнитиметься залежно від видів 

мовленнєвої діяльності. Так, для навчання говоріння більшою мірою слід 
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залучати  парні / групові форми роботи, а для навчання аудіювання перевагу 

надаємо індивідуальним формам роботи. 

В умовах змішаного навчання викладач виконує такі функції [23]: 

-  укладання та проєктування навчального курсу, встановлення 

довгострокових і короткострокових цілей навчання, складання планів занять на 

основі підібраного або розробленого навчально-методичного матеріалу;  

- координування навчальної діяльності: викладач перестає бути лектором, 

інтерпретатором інформації, а стає посередником між студентами та знаннями; 

- організація навчального процесу, консультування студентів: викладач 

проводить навчальні заняття, формує навички самостійної роботи студентів, 

діагностує успішність, здійснює функції контролю і управляє взаємодією 

студентів між собою і з викладачем; 

- виконання ролі куратора, фасилітатора, натхненника: при цьому 

викладач здійснює ефективний супровід студентів у процесі навчання, вирішує 

деякі організаційно-адміністративні питання, активізує пізнавальну діяльність 

студентів, а також впливає на них і сприяє особистісному, творчому зростанню 

і розвитку студентів, створює сприятливе навчальне середовище, мотивує 

студентів [23]. 

Тож у процесі навчання усного японського мовлення в умовах змішаного 

навчання викладач повинен спроєктувати курс, визначити модель навчання, 

розподілити матеріали та  вправи / завдання для очного і заочного навчання, 

для інтерактивної та онлайн роботи; оптимізувати самостійну діяльність 

студентів, управляти нею, бути координатором раціонального поєднання 

аудиторних та позааудиторних прийомів навчання, проводити консультації 

студентів, активізувати пізнавальну діяльність, формувати не лише знання, 

навички та вміння, але й навчальну автономію, рефлексію, мотивацію до 

навчання. 

Підходи та принципи змішаного навчання усного японського 

мовлення. Змішане навчання майбутніх філологів усного японського мовлення 

спрямоване на формування компетентностей в аудіюванні та говорінні, які 

складають зміст комунікативної компетентності. Тому ключовими підходами 
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визначаємо комунікативний, компетентнісний, лінгвокраїнознавчний, 

особистісно-орієнтований. 

Відповідно до комунікативного підходу, який орієнтований на 

формування комунікативних умінь шляхом вправляння в комунікації [31; 163; 

174], змішане навчання повинне: а) бути комунікативно спрямованим, що 

передбачає перевагу умовно-комунікативних та комунікативних вправ і 

завдань, активне залучення студентів до мовленнєвої діяльності – аудіювання 

та говоріння як під час очних форм роботи, так і дистанційних; б) відбуватися з 

використанням автентичних матеріалів, зокрема,  автентичних аудіозаписів та 

відеоматеріалів – таких, які містять граматичні конструкції, лексичні одиниці та 

їхнє поєднання, яке відповідає нормам японської мови; які не містять елементів 

інтерферентного впливу, а відображають якісне і філігранне мовлення, яке 

притаманне носіям; в) мати інформаційну новизну – як у плані використання 

нових мовних одиниць або розширення семантичного поля відомих, так і у 

плані використання нової та актуальної соціокультурної інформації; г) мати 

тематично-ситуативну організацію мовного та мовленнєвого матеріалу: мовні 

одиниці (особливо лексичні) повинні бути змістовно об’єднаними, а 

мовленнєвий матеріал у межах цієї ж теми відображати типові ситуації 

комунікативної взаємодії носіїв японської мови  (з конкретними адресантами та 

адресатами та відносинами між ними, певною тональністю спілкування, метою, 

засобами, способами та місцем спілкування); ситуативному мовленню надаємо 

перевагу як під час вправляння в продуктивному мовленні, так і під час 

аудіювання (студенти слухають, дивляться відеоролики, які відображають 

типові комунікативні ситуації). Таким чином, змішане навчання усного 

японського мовлення повинне моделювати процес навчання як під час очних 

видів роботи, так і під час дистанційних. 

Компетентнісний підхід орієнтований на формування компетентностей в 

аудіюванні та говорінні японською мовою. Компетентності, окрім знань, 

навичок та вмінь, охоплюють індивідуально-психологічні якості, практичний 

досвід, що «виявляється в здатності та готовності людини до практичних дій, 

вирішення практичних проблем» [136, с. 6]. Компетентна особистість здатна 
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глибоко розуміти суть завдань, які перед нею постають, володіє кращими 

досягненнями досвіду в певній галузі, обирає засоби і способи дій, адекватні 

конкретним обставинам місця і часу; а найголовніше – здатна аналізувати та 

оцінювати себе, «вчитися на помилках», організовувати процес набуття нових 

знань, навичок та вмінь [64, c. 10, 165, с. 65]. В умовах змішаного навчання 

усного японського мовлення майбутні філологи набувають мовних знань, 

мовленнєвих навичок та вміннь, а також опановують навчальні стратегії, які 

формують навчальну автономію та рефлексію, розвивають комунікативні 

стратегії у процесі інтерактивної взаємодії. Саме дистанційне навчання, яке  

потребує залучення особливих організаційних (цілепокладання, планування, 

реалізація, управління) та інтелектуальних (самоаналіз, самооцінка) дій, а 

відтак і сприяє їхньому розвитку, тим самим готує студентів до безперервного 

розвитку комунікативної компетентності. 

Лінгвокраїнознавчий підхід орієнтований на навчання японської мови у 

зв’язку з вербальною та невербальною культурою носіїв мови [25; 44; 63; 88; 

153]. Японська культура має низку особливостей, які значно відрізняють її від 

української. У контексті означеного підходу студенти повинні опанувати: 

а) елементи духовної та матеріальної культури японців, б) засоби вербалізації 

цих культурних елементів; в) комунікативну поведінку носіїв мови 

(дотримання норм і традицій спілкування), мовний етикет; г) невербальні 

засоби комунікації; д) гендерні, вікові, соціальні, територіальні та інші 

особливості японської мови.  

Відповідно, лінгвокраїнознавчий підхід передбачає розвиток 

самосвідомості студента як культурно-історичного суб’єкта, носія колективних 

та індивідуальних соціокультурних характеристик; попереднє вивчення 

соціокультурного контексту функціонування мови; опору на лексику та 

країнознавчі тексти як основне джерело  лінгвокраїнознавчої інформації, а 

також дослідження невербальних засобів комунікації; зіставлення культури 

іноземної мови з рідною [93; 162; 165]. Згідно з цим підходом усі навчальні 

матеріали повинні бути максимально насичені лінгвокраїнознавчою 

інформацією, а онлайн навчання (як компонент змішаного) створює 
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передумови самостійного пошуку ілюстративного та текстового культурно 

маркованого матеріалу. Інтерактивні прийоми навчання дозволяють створити 

умови моделювання комунікативних ситуацій з вербальними та невербальними 

елементами поведінки носіїв мови. 

Особистісно-орієнтований підхід ґрунтується на ідеях поваги до 

особистості, партнерства, співпраці, діалогу, індивідуалізації навчання [69, 

с. 117]; має на меті створення навчального середовища, адекватного потребам і 

можливостям особистості, її професійному розвитку; створення максимально 

сприятливих умов для розвитку кожної особистості [12, с. 99]. Особистісно-

орієнтований підхід спрямований на самостійний пошук, самостійну роботу; на 

виявлення схильностей та вподобань у процесі навчання; на варіювання 

дидактичного матеріалу та очікуваних навчальних результатів для студентів з 

різним рівнем успішності; на забезпечення активності кожного студента з 

урахуванням його можливостей і індивідуальних схильностей; на можливість 

надання вибору студентові у груповій або самостійній роботі; в умовах 

означеного підходу важливою є формування самооцінки та самоконтролю в 

студентів, забезпечення можливості вибору обсягу, складності і форми 

домашнього завдання; формування навчальних стратегій [16, с. 18-19; 202, с. 

264]. Особистісно-орієнтований підхід в умовах змішаного навчання майбутніх 

філологів усного японського мовлення  покликаний:  

- створити навчальне середовище, де кожен студент зможе розвиватися 

відповідно до своїх можливостей, здібностей, схильностей (тобто 

враховуватимуться його індивідуальні психологічні особливості); кожен 

студент має стати суб’єктом навчальної діяльності; 

- створити навчальне середовище, в якому кожен студент зможе 

визначати для себе час, темп роботи, партнерів по навчанню та спілкуванню, 

обрати завдання відповідно до його рівня навченості, інтересів, життєвих 

позицій; в якому будуть створені умови, що постійно підтримуватимуть 

позитивну мотивацію до навчання (шляхом постановки чітких цілей, цікавого 

курсу навчання, значущості у набутті знань, реального зворотного зв’язку) [178, 

с. 216]; 
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- створити навчальне середовище, де кожен студент буде стимульований 

до рефлексії, самоаналізу та самооцінки своєї компетентності в усному 

мовленні, де кожен студент буде набувати навчальних стратегій, які 

відповідають його психологічним особливостям, а також застосовувати їх для 

розвитку компетентностей в аудіюванні та говорінні; 

- створити навчальне середовище, де кожен студент відчуватиме 

атмосферу співпраці та підтримки з боку викладача і студентів. 

Принципи змішаного навчання студентів-філологів усного японського 

мовлення. Методика змішаного навчання  усного японського мовлення 

ґрунтується на поєднанні загальнодидактичних (наочності, міцності, 

свідомості, науковості, активності, систематичності та послідовності, 

доступності і посильності, міжпредметної координації (у межах мова – 

культура, мова – історія, мова – комп’ютерні  технології), міжкультурної 

взаємодії), методичних принципів (комунікативності, інтегрованого навчання 

видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів, комунікативного спрямування 

формування мовленнєвих навичок, взаємопов’язаного навчання мови і 

культури, домінантної ролі вправ, автентичності навчальних матеріалів, 

професійної спрямованості) традиційної методики, а також передбачає 

дотримання особливих принципів змішаного навчання, які ми визначили на 

основі висновків Т. Попової [141, с. 221-222] та В. Фандей [187, с. 21]. 

Схарактеризувати ці принципи можна наступним чином. 

Принцип взаємозв’язку компонентів в моделі змішаного навчання: 

відповідно до цього принципу усі види робіт (очні, дистанційні, онлайн, 

інтерактивні) повинні мати системний характер, бути чітко спланованими, 

покликаними вирішувати конкретні цілі навчання усного японського мовлення. 

Принцип пріоритетності самостійного навчання, забезпечення 

автономності навчальної діяльності студентів: цей принцип передбачає, що 

самостійному навчанню слід надавати більшу перевагу адже самостійне 

навчання, з одного боку, дозволить студентові обрати зручний час, місце, темп 

роботи, способи виконання завдань, що значною мірою сприятиме формуванню 

його знань та розвитку навичок та вмінь, а з іншого боку, автономна навчальна 
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діяльність сприятиме формуванню у студентів навчальних стратегій, розвитку 

рефлексії; тому доречним у межах нашого дослідження видається 

дотримуватися співвідношення очного і дистанційного навчання в обсязі 30% 

на 70% або 40% на 60%. 

Принцип перманентної підтримки самостійної навчальної діяльності 

студента. Відповідно до цього принципу а) самостійна робота повинна бути 

обов’язковим компонентом аудиторної роботи протягом усього періоду 

вивчення дисципліни; б) викладач повинен розробляти навчальні матеріали, які 

забезпечують якість та результативність самостійної роботи, в) викладач має 

формувати стійку мотивацію до самостійної роботи. 

Принцип спільної діяльності викладача-тьютора і студентів: відповідно 

до цього принципу викладач набуває функцій наставника, керівника 

навчальним процесом, до якого у будь-який час можуть звернутися за 

консультацією студенти; організовує найбільш ефективні види робіт (без його 

безпосередньої участі): виконання вправ з використанням автоматичної 

перевірки за допомогою системи Kahoot!; спілкування з носіями мови, з 

однокурсниками тощо. 

Принцип індивідуалізації навчання передбачає врахування індивідуальних 

психологічних особливостей студентів (їхньої пам’яті, рівня навчальної 

автономії, навченості, мотивів та інтересів, темпу роботи, здібностей до 

вивчення японської мови). 

Принцип адекватного розподілу навчальної діяльності між очними і 

дистанційними формами: цей принцип полягає в тому, що вибір очного чи 

дистанційного виконання завдань повинен бути орієнтований на досягнення 

навчальних цілей.  

Принцип мультимодального подання навчальної інформації полягає у 

розмаїтті засобів подачі інформації: на друкованих носіях, на електронних 

носіях, виконання та перевірка яких відбувається в режимі офлайн, на 

електронних носіях, виконання та перевірка яких відбувається в режимі онлайн, 

використання Skype, електронної пошти, відеокурсів, аудіоматеріалів, 

презентацій, навчальних платформ Memrise, Kahoot!, YouTube та Google 
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Classroom, безпосереднє спілкування з викладачем,  одногрупниками. Вибір 

засобу подачі інформації повинен бути оптимальним для досягнення 

поставлених навчальних цілей. 

Принцип врахування рівня технологічної підтримки та технологічної 

грамотності студентів полягає в тому, що дистанційні курси, які викладач 

розробляє в електронному форматі, повинні відповідати програмному 

забезпеченню, доступному кожному студентові, а також викладач має 

враховувати рівень технологічної грамотності студентів. 

Принцип інтерактивності передбачає взаємодію студентів з викладачем, 

з одногрупниками, з носіями мови (або тими, хто володіє японською). 

Інтерактивність повинна бути спрямована на формування компетентностей в 

усному мовленні, на реалізацію навчальних цілей, які досягаються в атмосфері 

взаємодопомоги, підтримки; моделювати ситуації реальної комунікативної 

взаємодії. 

Отже, підсумовуючи, визначаємо, що технологія змішаного навчання 

усного японського мовлення є актуальною й відповідає як правовій базі 

організації навчального процесу в закладі вищої освіти, так і педагогічно та 

психологічно обґрунтована. Змішане навчання усного японського мовлення 

розглядаємо як технологію, яка полягає в системному використанні очних та 

дистанційних видів навчальної діяльності; яка забезпечує інформаційну 

доступність, системність різних форм роботи, можливість створювати якісні 

курси, розвивати критичне мислення та здатність до автономної діяльності, 

розвивати рефлексію, раціонально розподіляти час, враховувати індивідуально-

психологічні особливості студентів, оптимізувати процес навчання аудіюванню 

та говорінню. Ключовими підходами до змішаного навчання усного японського 

мовлення  визначено комунікативний, компетентнісний, лінгвокраїнознавчний, 

особистісно-орієнтований. 
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1.2. Зміст компетентностей в усному японському мовленні майбутніх 

філологів 

 

Майбутній філолог має стати суб’єктом іншомовного культурного та 

когнітивного простору, продукувати мовлення, яке за лексиконом, тезаурусом 

та прагматиконом релевантне носіям мови і буде адекватно ними сприйматися 

та інтерпретуватися, а також розуміти та інтерпретувати мовлення носіїв 

іноземної мови, визначати в ньому той зміст та смисл, який був закладений 

автором [165, с. 31-32]. Основними напрямами фахової діяльності лінгвістів є 

педагогічна (учительська / викладацька); перекладацька; науково-дослідницька; 

професійне користування мовою в різних сферах соціальної взаємодії (зв’язки з 

громадськістю, референт, прес-секретар, іміджмейкер, копірайтер, спічрайтер) 

[89, с. 38-39]. Усі напрями передбачають сформованість комунікативної 

компетентності (а також її складових – компетентностей в говорінні, в 

аудіюванні, письмі, читанні) на найвищому рівні – С2.  

Компетентність, яка наразі є ключовим поняттям сучасної освіти, складне 

і багатовекторне утворення. Так, Т. Перелома, проаналізувавши низку праць, 

дійшла висновку, що компетентність охоплює такі компоненти: знання, 

навички, уміння, необхідні для рішення певних проблем, для діяльності в 

певних ситуаціях, мотивацію, ставлення, цінності, емоції, волю, поведінку, 

здібності; відповідність індивідуальних показників (результатів навчання) 

очікуванням роботодавця і суспільства; здатність успішно задовольняти 

індивідуальні та соціальні потреби; стратегічний та самоосвітній компоненти; 

особистісні якості людини (цілеспрямованість, креативність, самостійність, 

прагнення до розвитку й удосконалення, ініціативність тощо); базові когнітивні 

вміння (уміння спостерігати, встановлювати аналогії, зіставляти й 

протиставляти); методологічні когнітивні вміння (уміння формувати мету 

діяльності, вибирати відповідні способи, засоби та методи досягнення 

поставленої мети та ін.); загальні когнітивні вміння (уміння планувати й 

організовувати свою навчальну діяльність в цілому, здійснювати самоконтроль 

і самооцінювання). Дослідниця робить висновок, що компетентність охоплює 
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систему знань, навичок та вмінь, а також якостей особистості, які формують її 

здатність та готовність до певного виду діяльності, до самоосвіти та 

саморозвитку [135, с. 34-35]. Ми поділяємо висновки Т. Переломи і вважаємо, 

що компетентна особистість повинна мати, окрім знань, навичок та вмінь, ще 

низку інших когнітивних, метакогнітивних, мотиваційно-емотивних 

характеристик, рефлексії, гнучкості, які забезпечують готовність особистості до 

певної діяльності, до креативності, самоосвіти й саморозвитку.   

До компетентностей в усному мовленні відносимо компетентність в 

говорінні (монологічне та діалогічне мовлення) та аудіюванні [126, с. 176]. 

Нижче ми дамо дефініцію цих компетентностей та схарактеризуємо їхній зміст. 

Проаналізувавши останні дослідження, можемо констатувати, що 

компетентність в монологічному мовленні визначають наступним чином: як 

здатність реалізувати усномовленнєву комунікацію в монологічній формі у 

комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування [126, с. 340]; 

здатність реалізувати в монологічній формі комунікацію, зокрема й у 

професійній сфері для вирішення таких комунікативних завдань: переконати 

партнера / клієнта у вирішенні цільового завдання; навести докази за і проти 

будь-яких фактів / дій / цифр / результатів; налаштувати слухача / аудиторію на 

дію [83, с. 39-40]; здатність реалізувати усно-мовленнєву комунікацію у 

монологічній формі в життєво важливих для певного віку сферах і ситуаціях 

відповідно до комунікативного завдання. [116, с. 4]. Компетентність в 

діалогічному мовленні розуміють як здатність реалізувати усно-мовленнєву 

комунікацію в діалогічній формі в життєво важливих сферах і ситуаціях 

спілкування відповідно до комунікативного завдання [126, с. 302]; як усне 

спілкування (продукування усної інформації іноземною мовою) шляхом 

володіння та здатністю і готовністю до оволодіння навичками та вміннями 

здійснювати підтримання потрібної комунікативної дистанції зі 

співрозмовником, правильного реагування на спілкування, розуміння мотивів, 

інтенцій, стратегій поведінки як своїх власних, так і співрозмовників, 

розвиваючи теми міжособистісного спілкування у фаховому напрямку, 

використовуючи прийняті комунікативні формули, вербальні та невербальні 
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засоби стимулювання суб’єкт-суб’єктної взаємодії, елементи соціокультурного 

контексту, необхідні для породження і сприйняття мовлення іноземною мовою 

з погляду носія в нормальному (природному) чи пришвидшеному темпі у 

звичайних та несприятливих (стресових) умовах іншомовного середовища з 

метою виконання фахових завдань [96, с. 3; 200, с. 18].  Аналіз дефініцій 

компетентностей в монологічному та діалогічному мовленні показав, що 

науковці в основному зосереджені на їх комунікативно-діяльнісному аспекті, 

тобто інтерпретують ці компетентності як процес і результат комунікації, при 

цьому залишаються поза увагою особистісні характеристики мовця, когнітивні 

та метакогнітивні процеси, які супроводжують комунікацію, здатність та 

готовність розвивати свій рівень усного продуктивного мовлення упродовж 

усього життя. Логіка нашого дослідження та проаналізовані складові 

компетентності підказують, що саме названі характеристики та процеси (разом 

з власне мовленнєвими уміннями та мовними знаннями) сприяють розвитку 

особистості, здатної до змін та викликів сьогодення, до повноцінного 

функціонування в різних сферах фахової та побутової діяльності. 

Тому компетентність в говорінні японською мовою будемо розуміти як 

систему лінгвальних (фонетичних, лексичних, граматичних), екстралінгвальних 

та паралінгвальних знань, навичок, стратегій монологічного та діалогічного 

мовлення, які зумовлюють здатність та готовність продукувати японське 

мовлення в різних ситуаціях фахової взаємодії; систему стійких мотивів до 

вивчення та використання мови; особистісних якостей майбутнього фахівця, 

когнітивних та метакогнітивних умінь, пов’язаних з вивченням та  

використанням японської мови (в аспекті говоріння). 

Науковці по-різному описують склад компетентності в говорінні: 

лінгвістичний, професійний та соціокультурний компоненти [114, с. 39]; 

лінгвістичний, дискурсивний, прагматичний, стратегічний, соціокультурний 

компоненти [91, с. 66; 159, с. 33]; мовний (граматичні, лексичні та фонетичні 

знання), прагматичний, дискурсивний та лінгвосоціокультурний компоненти 

[97, с. 42-43]; мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні, 

компенсаційні вміння [126, с. 302–304]; організаційно-прогностичні; 
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лінгвостилістичні; стратегічно-прагматичні; жанрово-композиційні; 

соціокультурні; тактичні, текстово-продуктивні вміння [20, с. 78-80; 133, с. 71-

73]; мовні одиниці, уміння будувати інформативне висловлення: добирати 

актуальну, нову, корисну інформацію, організовувати зібрані з різних джерел 

інформаційні одиниці в текст; уміння будувати висловлення, яке визначається 

змістовою цілісністю, послідовністю, завершеністю; уміння будувати 

висловлення певного функціонального типу; уміння інтегровано 

використовувати мовні засоби у процесі складання та виголошення монологів 

релевантно носіям мови та відповідно до функціонального типу мовлення; 

уміння використовувати емфатичні, інтонаційні та емотивні засоби мовлення; 

уміння дотримуватися прагматики тексту (повідомити певну інформацію, 

схарактеризувати, описати, обґрунтувати, спростовувати) [48, с. 84]; іншомовні 

уміння, навички, знання і комунікативні здібності [83, с. 40]; уміння робити 

повідомлення, що містять найбільш важливу інформацію за темою / 

проблемою;  коротко передавати зміст отриманої інформації; розповідати про 

щось; міркувати про факти / події, наводячи приклади, аргументи, роблячи 

висновки;  описувати особливості життя та культури своєї країни і країни мови, 

що вивчається [172, с. 14].  

Таким чином, маємо констатувати, що серед науковців немає 

одностайності щодо змісту навчання говоріння іноземною мовою, проте 

більшість з них схиляється до того, що компетентність в говорінні охоплює 

мовні знання та мовленнєві навички, мовленнєві уміння, пов’язані з 

продукуванням монологів та діалогів, які відповідають конкретним ситуаціям 

спілкування; компетентний мовець повинен уміти продукувати монологи та 

діалоги, які відповідають нормам певного функціонального стилю та типу 

мовлення, нормам культури народу-носія мови, цей мовець повинен уміти 

ставити комунікативні цілі та добирати стратегії, тактики та засоби їх 

реалізації; уміти компенсувати брак мовних засобів. Тож наше розуміння 

компетентності в говорінні японською мовою, а також компоненти цієї 

компетентності, визначені науковцями, дали нам можливість конкретизувати 

компонентний склад означеної компетентності: 
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- мовний компонент (мовні знання та мовленнєві навички); 

- текстові (конститутивні) уміння (уміння продукувати композиційно та 

змістовно зв’язний, логічно структурований, змістовно завершений 

інформативний текст / діалог); 

- прагматично-стратегічні уміння (уміння ставити комунікативні цілі, 

добирати адекватні для їх досягнення стратегії, тактики та мовні засоби); 

- лінгвосоціокультурні уміння (уміння продукувати мовлення, яке 

відображає культурні особливості комунікації та може бути адекватно 

сприйняте носіями мови); 

- лінгвостилістичні уміння (уміння продукувати мовлення, яке відповідає 

нормам функціонального стилю та типу мовлення); 

- стійкі мотиви, автономність, ініціативність до вивчення та використання 

мови;  

- самоаналіз та самооцінка рівня мовленнєвих умінь; 

- когнітивні та метакогнітивні уміння – уміння спостерігати за мовними 

явищами, встановлювати аналогії, зіставляти їх, формувати мету діяльності, 

вибирати відповідні способи, засоби та методи досягнення поставленої мети, 

планувати й організовувати свою діяльність з навчання говоріння японською 

мовою. 

У формуванні компетентності в японському усному мовленні спираємося 

на дескриптори усних видів мовленнєвої діяльності, поданих у 

«Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти».  

Так, у межах рівня елементарного користувача (А1-А2) уміння 

діалогічного мовлення охоплюють готовність мовця брати участь у діалозі на 

простому рівні за умови, що співрозмовник готовий повторити або 

перефразувати свої висловлювання у повільному темпі й допомогти мовцю 

сформулювати те, що він намагається сказати; мовець може ставити прості 

запитання та відповідати на запитання, що стосуються сфери невідкладних 

потреб, або на дуже знайомі теми. Монологічне мовлення охоплює (А1): 

здатність використовувати прості речення та вислови для опису місця 

проживання, знайомих людей, використовуючи для цього прості речення та 

53



вислови; (А2): здатність вживати серії висловів та речень, щоб описати 

простими словами свою сім’ю та інших людей, житлові умови, рівень освіти, 

попереднє або теперішнє місце роботи [55, с. 52-53]. Для реалізації мовлення 

такого рівня та якості студенти повинні набути мовних знань (відповідно до 

тематики та комунікативних ситуацій, що вивчаються) та мовленнєвих 

навичок; умінь продукувати цілісні монологи та діалоги, досягати поставлених 

цілей, використовуючи компенсаторні тактики; знань соціокультурних 

особливостей спілкування (у межах виучуваних ситуацій), знань культурно 

маркованих одиниць та навичок їх вживання в говорінні; вміння продукувати 

опис або розповідь, а також прості діалоги – діалог-розпитування, діалог-

домовленість, діалог-обмін  думками. На завершальному етапі  рівня 

елементарного користувача мовець повинен мати стійкі мотиви до вивчення та 

користування мовою; автономність; бути здатним об’єктивно оцінити рівень 

своїх умінь; мати когнітивні та метакогнітивні уміння вивчення та 

користування мовою. 

На рівні незалежного користувача вимоги до діалогічного мовлення на 

рівні В1 є наступними: мовець може спілкуватись у більшості ситуацій під час 

перебування і подорожі у країні, мова якої вивчається, готовий вступити до 

розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов’язана з повсякденним 

життям (сім’я, хобі, робота, подорожі та поточні події / новини). Що стосується 

рівня В2: мовець готовий брати участь у діалозі з достатнім ступенем 

невимушеності й спонтанності таким чином, щоб відбулася природна 

інтеракція з носіями мови, може брати участь у дискусії, аргументувати. Щодо 

монологічного мовлення: на рівні В1 мовець продукує зв’язні висловлювання, 

описуючи події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання,  

стисло називає причини та пояснення щодо своїх поглядів і планів, може  

розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та описати своє 

ставлення. На рівні В2 мовець може представити чіткі, детальні висловлювання 

про широке коло питань, що стосуються сфер його інтересів, може висловити 

точку зору на запропоновану тему, наводячи аргументи «за» і «проти»  [55, 

с. 52-53]. На рівні незалежного користувача ми продовжуємо формувати мовні 
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знання та мовленнєві навички, уміння продукувати цілісні монологи та діалоги, 

досягаючи при цьому поставлених комунікативних цілей, зменшується 

використання компенсаторних тактик; формуються лінгвосоціокультурні 

знання та навички в межах відповідних тем та ситуацій спілкування; студенти 

вчаться продукувати, окрім опису та розповіді, монологи-роздуми; а також 

(окрім діалогу-розпитування, діалогу-домовленості, діалогу-обміну  думками) 

діалог-обговорення або дискусії. Продовжується розвиток мотивів, рефлексії, 

автономії когнітивних та метакогнітивних умінь. 

Аудіювання – активний розумовий процес, спрямований на сприйняття, 

впізнавання і розуміння щоразу нових повідомлень, що передбачає творче 

комбінування навичок і активне їх застосування відповідно до зміни ситуації й 

особливостей мовленнєвого потоку [132, с. 226]; активний і динамічний 

мовленнєво-мисленнєвий процес сприймання, розуміння та особистісно-

спрямованої інтерпретації почутої на слух інформації (інколи з візуальною 

опорою), в якому задіяні психолого-фізіологічні механізми уваги, сприймання, 

пам’яті та аналітико-синтетичні механізми мислення [58, с. 44]. 

Компетентність в аудіюванні (за останніми інтерпретаціями) 

розуміють як здатність слухати автентичні тексти різних жанрів і видів з різним 

рівнем розуміння змісту в умовах прямого й опосередкованого спілкування [17, 

с. 19; 126, с. 280]; систему мовних і соціокультурних знань, мовленнєвих 

навичок, соціокультурних, мовленнєвих, компенсаторних та навчальних умінь, 

а також досвіду здійснювати з ними дії для досягнення комунікативного 

результату, що виявляється в здатності й готовності реципієнта сприймати й 

адекватно розуміти іншомовне усне мовлення в межах соціокультурного 

контексту [75, с. 31]. Тож науковці в основному зосереджені на комунікативно-

прагматичному аспекті, тобто на повноті та глибині розуміння текстів різних 

жанрів та видів, вказуючи на потребу враховувати соціокультурний контекст. 

При цьому, як і в говорінні, залишаються поза увагою особистісні 

характеристики мовця, когнітивні та метакогнітивні процеси, які 

супроводжують процес аудіювання та навчання аудіювання. Тому ми 

пропонуємо авторське розуміння компетентності в аудіюванні японською 
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мовою, яку розуміємо як систему лінгвальних (фонетичних, лексичних, 

граматичних), екстралінгвальних та паралінгвальних знань, навичок, 

аудитивних стратегій, які зумовлюють здатність та готовність сприймати та 

розуміти на слух японське мовлення в різних ситуаціях фахової взаємодії та за 

різних умов; систему стійких мотивів до вивчення та використання мови; 

особистісних якостей майбутнього фахівця, когнітивних та метакогнітивних 

умінь, пов’язаних з вивченням та  використанням японської мови (в аспекті 

аудіювання). 

О. Задорожна, узагальнивши попередній досвід, визначила такі види 

аудіювання: а) контактне і дистанційне; б) аудіювання у процесі діалогу та в 

процесі монологу; в) аудіювання з метою розрізнення й диференціації 

елементів мови, аудіювання з метою розуміння повідомлення і письмового 

фіксування почутого для подальшого використання, аудіювання з метою 

критичного оцінювання інформації, аудіювання з метою відпочинку; г) пасивне 

та активне; д) інформаційно-пошукове, комунікативно-пошукове й 

культурознавчо-орієнтаційне аудіювання; е) аудіювання в побутовому, 

академічному чи професійному контексті [58, с. 45-46]. У процесі навчання 

японської мови відбувається формування умінь аудіювання усіх названих видів. 

Зміст навчання аудіювання науковці визначають по-різному: знання 

фонетичної, лексичної і граматичної підсистем мови; фонетичні, лексичні та 

граматичні мовленнєві навички; уміння, пов’язані з розвитком фонетичного 

слуху (розпізнавати окремі фонеми, голосні й ненаголошені склади, інтонаційні 

моделі); уміння, пов’язані з формуванням основних психологічних механізмів 

аудіювання (сприймати і запам’ятовувати окремі слова,  фрази, утримувати в 

пам’яті окремі речення і фрагменти мікротексту, опорні слова, смислові віхи; 

об’єднувати окремі факти в смислове ціле і цілісно сприймати повідомлення; 

визначати тему аудіотексту; усвідомлювати загальний логічний план 

повідомлення;  відокремлювати головну інформацію від другорядної; виходити 

зі скрутного становища за допомогою мовної та контекстуальної здогадки, 

прогнозування, зорової опори; передбачати кінець синтагми); уміння, пов’язані 

з подоланням основних труднощів аудіювання (зберігати концентровану увагу 
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до кінця викладу матеріалу; утримувати в пам’яті повідомлення, прослухане 

один раз; впізнавати на слух інформацію, що надходить з різних джерел) [179, 

с. 97-103]; уміння розуміти мету та тематику тексту; розуміти логіку викладу 

інформації або аргументації (послідовність фактів, подій); розуміти 

взаємозалежність між фактами, причинами, подіями; визначати ставлення 

мовця до предмету обговорення; прогнозувати розвиток подій; висловлювати 

свою думку про почуте [172, с. 14]; уміння виділяти в тексті основну 

інформацію й прогнозувати його зміст, уміння вибирати головні факти, не 

звертаючи увагу на другорядні, уміння вибірково розуміти необхідну 

інформацію, уміння ігнорувати невідомий мовний матеріал; а також 

інтелектуальні, навчальні, організаційні та компенсаційні уміння [126, с 280]; 

уміння розуміти текст на інформаційно-сюжетному рівні; уміння трактувати 

або інтерпретувати; уміння критично осмислювати [70, с. 15]. Узагальнюючи 

подану вище інформацію, констатуємо, що науковці обґрунтовують потребу 

навчання аудіювання на основі мовних знань та мовленнєвих навичок; 

урахування соціокультурного контексту; вміння спиратися на інтелектуальні 

здібності людини, враховувати комунікативну мету.     

Враховуючи різні погляди на зміст навчання аудіювання, а також 

спираючись на психологічні механізми, які відбуваються у процесі аудіювання 

(за С. Тіміною): механізми осмислення в єдності аналізу і синтезу, механізми 

пам’яті в єдності довготривалої пам’яті і короткотривалої (оперативної) 

пам’яті; механізм випереджаючого відображення (антиципації) [179, с. 29]; а 

також беручи до уваги етапи процесу аудіювання, а саме: мотиваційний етап 

аудіювання (визначає готовність реципієнта осмислити повідомлення); 

аналітично-синтетичний (робота слухача по прийому і декодуванню 

інформації: смислове прогнозування, зіставлення слів з еталонами які є у 

свідомості, установлення смислових зв’язків між словами і смисловими 

ланками, смислоформулювання) та виконавчий етап (розуміння повідомлення) 

[59], зробимо спробу окреслити зміст компетентності в аудіюванні 

японського мовлення: 
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- мовні (лексичні, граматичні, фонетичні) знання та відповідні мовленнєві 

аудитивні навички); 

- уміння розуміти основний контент тексту (уміння визначати тему 

повідомлення, його смислові відрізки, встановлювати логічні зв’язки між 

елементами тексту, виокремлювати головне, виділяти головну думку та 

комунікативний намір мовця, модальність повідомлення, усвідомлювати 

загальний логічний план повідомлення); 

- уміння та стратегії досягнення комунікативної мети аудіювання (уміння 

розуміти основну інформацію (про що йдеться з подальшим визначенням 

потреби в аудіюванні тексту); уміння зосереджувати увагу на потрібній 

інформації; уміння розуміти всі деталі повідомлення); 

- уміння обробляти почуту інформацію (уміння письмової фіксації 

почутої інформації; уміння критичного оцінювання інформації; уміння 

використовувати почуту інформацію в продуктивному мовленні); 

- лінгвосоціокультурні уміння (уміння сприймати та семантизувати 

культурно марковані елементи почутого тексту, розуміти інформацію 

культурного змісту); 

- компенсаторні уміння (уміння пропускати невідомі мовні одиниці, які 

не впливають на досягнення комунікативної мети; уміння звертатися за 

допомогою у разі нерозуміння інформації); 

- уміння, пов’язані з формуванням основних психологічних механізмів 

аудіювання (уміння сприймати і запам’ятовувати окремі слова,  фрази, 

утримувати в пам’яті окремі речення і фрагменти мікротексту, опорні слова, 

смислові віхи; прогнозувати зміст повідомлення); 

- стійкі мотиви, автономність, ініціативність до вивчення та використання 

мови;  

- самоаналіз та самооцінка рівня умінь аудіювання; 

- когнітивні та метакогнітивні уміння. 

Таким чином, у межах рівня елементарного користувача (А1) уміння 

аудіювання полягають у здатності впізнавати знайомі слова та 

найелементарніші фрази, що стосуються мовця, його родини, найближчого 
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конкретного оточення за умови, що диктор говорить повільно і чітко. Рівень А2 

передбачає, що слухач розуміє фрази та найуживанішу лексику, що належить 

до сфери побуту, розуміє основне з коротких чітких та простих повідомлень та 

оголошень. Рівень В1 передбачає, що слухач може розуміти основний зміст 

чіткого нормативного мовлення на знайомі теми, які регулярно зустрічаються 

на роботі, під час навчання, на дозвіллі тощо; може розуміти головний зміст 

багатьох радіо- або ТВ програм про поточні справи або теми з кола особистих 

чи професійних інтересів за умови, коли мовлення відносно повільне і чітке. 

Рівень В2 передбачає, що слухач розуміє об’ємні висловлювання та лекції і 

стежить за складною аргументацією на досить знайомі теми; розуміє більшість 

новин та програм ТБ про поточні події, більшість фільмів, озвучених 

літературною мовою [55, с. 52-53]. Таким чином, відповідно до вимог «ЗЄР» 

студенти повинні набути належних мовних знань та мовленнєвих навичок й 

умінь, достатніх для розуміння різнотематичних японських текстів, які 

відповідають особистим та професійним інтересам; які належать до 

функціональних типів – розповіді, опису, роздуму; які відображають специфіку 

комунікації японців. 

Упродовж усього навчання мовець повинен мати стійкі мотиви до 

вивчення та користування мовою; автономність; бути здатним об’єктивно 

оцінити рівень своїх умінь, мати когнітивні та метакогнітивні уміння вивчення 

та користування мовою, характеристика яких викладена в наступних 

підрозділах. 

Підводячи підсумок, варто зауважити, що формування компетентності в 

говорінні та аудіюванні у складі мовних знань, мовленнєвих умінь та стратегій, 

формування стійких мотивів, навчальної автономності; рефлексії, когнітивних 

та метакогнітивних умінь вивчення та користування мовою може реалізуватися 

лише в умовах змішаного навчання, яке поєднує очні та дистанційні форм 

роботи.  
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1.3. Лінгвістичні засади навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів 

 

Навчання іноземної мови у юнацькому віці відбувається через призму 

рідної мови: студенти свідомо чи несвідомо намагаються відшукати 

еквіваленти іншомовних одиниць в рідній мові. Такий процес зумовлює 

перенесення, яке буває негативним – інтерференція (яка полягає у взаємодії 

мовних систем, що вивчаються, та в відхиленнях від норм системи виучуваної 

мови [3, с. 87]) та позитивним – яке охоплює перенесення еквівалентних 

одиниць в обох мовах, що сприяє полегшенню та оптимізації процесу навчання 

[3, с. 195]. Таким чином, навчання японської мови передбачає усвідомлення її 

системи, виділення типологічних відмінностей, які, власне, і мають стати 

предметом навчання. 

Японська мова має статус державної мови Японії (хоча конкретного 

закону, який би це визначав, наразі немає), нею розмовляють близько 130 

мільйонів людей. При цьому вона посідає 9 місце у світі за кількістю носіїв. 

Генеалогічна спорідненість японської мови наразі лишається дискусійною: одні 

вчені виділяють японську мову поза будь-якою мовною родиною, інші 

вважають, що японська мова утворилася внаслідок змішання тунгуських і 

австронезійських мов, а деякі науковці вбачають спорідненість японської мови 

з дравідськими (зокрема, тамільською) та малайсько-полінезійськими мовами 

[157, с. 33-34]. Через це японська мова має надзвичайно багато типологічних 

відмінностей від української, що викликає значні труднощі під час її вивчення. 

Відповідно, саме ці типологічні відмінності повинні потрапити в поле зору 

викладача і студентів під час навчання. 

На основі праць М. Акімото (Akimoto) [281], В. Алпатова [5; 6], 

С. Бикової [29],  С. Кайзера (Kaiser) [247], Т. Комарницької [76; 77], Т. Кіма 

(Kim) [249], К. Комісарова [78; 79], В. Рибіна [157], Л. Такеучі (Takeuchi) [276] 

та А. Ямаґучі (Yamaguchi) [281] було зроблено спробу виділити основні 

типологічні відмінності японської мови, які відрізняють її від української мови. 
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Серед фонетичних особливостей варто відзначити: 

- японська мова має 5 голосних звуків (a, i, u, е, о), два напівголосні (y, w) 

і 15 приголосних (k, g; p, b; t, d; ts, z; r; s, h; m; n; j, dz); деякі з цих звуків не 

мають аналогів в українській мові (наприклад, /r/ за МФА позначається як [ɾ], 

це апікальний постальвеолярний удар з тенденцією до латералізації, який 

звучить як щось середнє між «р» та «л»; /w/, який є округленим велярним і, на 

відміну від [w], типового для МФА, вимовляється більше з компресією губ, а не 

з їх округленням); а деякі можуть викликати складнощі у студентів при вимові, 

так як вони орієнтуються на звук, що є більш поширеним і природнім для 

української мови (наприклад, звук /g/ в японській мові скоріше подібний до 

звука [ґ], тоді як попервах студенти часто вимовляють його як [г]); 

- в японській мові існує так званий варіабельний приголосний звук [N], 

який приймає положення язика наступного змичного приголосного, але перед 

фрикативними приголосними і між голосними не досягає повного змикання, що 

робить його схожим на носовий голосний. Відповідно, у словах zannen (残念 – 

на жаль), tenki (天気  – погода), shinbun (新聞  – газета) цей звук буде 

вимовлятися по-різному: як /n/, /ɳ/ та /m/ відповідно; 

- голосні в японській мові мають категорію довготи та короткості. Якщо її 

не дотримуватися, щонайменше слово звучатиме як помилкове і може навіть 

бути незрозумілим для носія мови, а щонайбільше, може бути сприйняте ним як 

зовсім інше слово (наприклад, ojisan (伯父さん – дядько) та oji:san (お爺さん – 

дідусь). Така сама ситуація може виникнути при помилковій вимові подвоєних 

приголосних (наприклад, oto (音 – звук) та otto (夫 – чоловік); або ite kudsai (い

てください – будь [тут], будь ласка) та itte kudasai (行ってください – йди 

[геть], будь ласка). Крім того, голосні «i» та «u» в деяких випадках можуть 

редукуватися, і це слід враховувати при вимові слів; 

- палателізовані приголосні, комбінуючись із голосними «a», «u» та «o», 

утворюють йотовані склади. Для студентів важливо навчитись розрізняти при 

вимові комбінації палателізованих приголосних із голосними «a», «u» та «o» – з 

одного боку, та простої комбінації складів, утворених сполученням 
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палателізованих приголосних із голосною «і», та складів «ya», «yu», «yo» – з 

іншого (наприклад, byouin (病院 – лікарня) та biyouin (美容院 – салон краси); 

- основною одиницею сегментації мовлення є не фонема, а мора (яких 

нараховують 111) – склад з коротким голосним або один короткий голосний, 

мінімальна важлива одиниця в японській мові, що відчувається психологічно і 

фонологічно. Переважна більшість складів – відкриті, і при цьому прикриті 

(мають структуру «приголосний+голосний»); єдиним способом закриття складу 

є складотворний носовий приголосний «N», а відкритими і при цьому 

неприкритими є лише п’ять складів: «a», «i», «u», «e», «o». Ця особливість 

може викликати складнощі у студентів, наприклад, при вимові власних імен на 

японський манер (наприклад, ім’я Олександр японською мовою звучатиме як 

オレクサンドル /orekusandoru/), або ж при незвичній для них вимові слів, 

запозичених з інших мов (наприклад, コントロール/kontoro:ru/ – контроль, カ

ウンターカルチャー /kaunta:karucha:/ – контркультура); 

- японська мова має музичний наголос, який представлений опозицією 

високих і низьких звуків у слові. Залежно від того, високою чи низькою є 

тональність тієї чи іншої мори, наголос буває монотонним та хвилеподібним, 

який, в свою чергу, поділяється на передній високий, середній високий, задній 

високий підтипи. Відповідно, у японській мові існують омоніми, які у вимові 

відрізняються лише ядром наголосу, але при цьому позначають зовсім різні 

слова (наприклад, у словах 端  /hashi/, 橋  /hashí/ та 箸  /háshi/ наголос є 

монотонним, хвилеподібним заднього високого типу та хвилеподібним 

переднього високого типу відповідно);  

- що стосується інтонації, висхідна чи низхідна інтонація у кінці речення 

може виражати різні почуття, емоції та волевиявлення мовця. Тоді як на 

початковому етапі вивчення мови насамперед важливим є розрізнення 

стверджувального та питального типу інтонації, надалі до них додаються ще 

окличний та тривалий типи інтонації, а також інтонація уточнення. Оскільки 

японська мова схильна до змістових опущень та недомовлянь, які мають бути 

зрозумілі з контексту, подекуди інтонація може відігравати дуже важливу роль 
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для розуміння змісту неповного речення [66, c. 8-39; 76, с. 57-71; 157, с. 72-78; 

249, c. 15-24; 282]. 

Типологічні особливості лексики японської мови: 

- лексика японської мови за походженням поділяється на три групи: 

лексичний шар ваґо (питомі японські лексеми, їх частка складає близько 

47,5%); лексичний прошарок канґо (слова, запозичені з китайської, їх частка 

складає 36,7%); лексичний шар ґайрайґо (запозичення з європейських мов, їх 

близько 9,8%); мішані слова (утворені поєднанням основ різних груп, їх 

близько 6%). Оскільки у мові часто зустрічаються слова-синоніми ваґо та канґо 

(наприклад, 車  /kuruma/ та 自動車  /jido:sha/, які обидва мають значення 

машина), або ж слова канґо зі схожими значеннями, у вживанні яких водночас є 

певні нюанси (наприклад, всі три слова 救援 /kyu:en/, 救助 /kyu:jo/ та 救済 

/kyu:sai/ мають значення допомога, але в першому випадку це скоріше спасіння, 

підтримка, у другому – сприяння, а в третьому – фінансова допомога), студенти 

часто потребують додаткових пояснень щодо цього аспекту японської мови. 

Проблемним для студентів моментом при засвоєнні ґайрайґо  може бути те, що 

здебільшого вони є кальками, які адаптувалися під особливості японської 

фонетики (а саме, склади іноземних запозичень набули відкритості, наприклад, 

ネットワーク /nettowa:ku/ – мережа, パインアップル /painappuru/ – ананас), і, 

відповідно, їх завчанню може заважати явище мовної інтерференції, а також те, 

що деякі ґайрайґо зазнали семантичних трансформацій: набули нових значень 

(アルバイト /arubaito/, слово, запозичене з німецької, де воно означає «робота» 

(Arbeit), вживається у значенні підробіток), зазнали семантичного звуження 

(слово スマート /suma:to/ в японській вживається для позначення ошатно 

вбраної людини, тоді як в англійській мові smart позначає ще людину розумну) 

або розширення (на відміну від англійського слова apartment, アパート /apa:to/ 

в мові японській позначає не лише квартиру, а і дім, у якому здаються 

квартири), або, у випадку васейейґо (псевдоангліцизмів), загалом були створені 

із наявних у англійській мові слів із повною зміною значення (наприклад, コン
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セント /konsento/, що походить від слова «concentric plug» і позначає слово 

розетка («power outlet» у сучасній англійській мові); 

- в японській мові дуже виразно спостерігається стилістична 

диференціація лексики: поділ лексики на таку, що переважає у письмовому 

варіанті мови, та таку, що функціонує в усному (наприклад, слова 色々/iroiro/ та 

様々/samazama/ обидва означають різноманітний, але перше тяжіє до усного 

варіанта мови, а друге – до письмового); виділення книжної лексики (яка 

переважає у книжному варіанті мови: 縁家 /enka/ – рідня, аналогом якого є親類 

/shinrui/ в розмовній мові), розмовної лексики (яка може включати в себе 

просторічну лексику, вульгарні слова та жаргонізми, молодіжний сленг, 

діалектизми тощо), а також лексики, що є ґендерно забарвленою (наприклад, 

для позначення живота чоловіки скоріше вживатимуть слово はら /hara/, а 

жінки – おなか /onaka/). Таке розмаїття лексики та нюансів її використання 

відповідно до експресивних та функціональних стилів неможливо охопити 

лише на парах та за допомогою одного лише підручника, тому проблему 

представляє надання студентам додаткових аутентичних аудитивних матеріалів 

для самостійної роботи з лексикою, що належить до різних стилів; 

- через фонетичну бідність японської мови складнощі у студентів може 

викликати явище омонімії (наприклад, шукаючи слово しょうか  /shouka/ у 

словнику, можна знайти 9 омонімів, серед яких 消化  – травлення, 消火  – 

тушіння, 唱歌 – співи, 漿果 – ягода, 昇華 – сублімація, 晶化 – кристалізація, 商

家  – купець, 商科  – комерційний курс, 硝化  – нітріфікація) та паронімії 

(стосується слів, що близькі за своїм звуковим складом, але різні за значенням, 

наприклад, だんだん /dandan/ – поступово та どんどん /dondon/ – швидко), а 

також наявність у мові цілого пласту ономатопоетичної лексики, серед якої, по-

перше, паронімів надзвичайно багато (наприклад, くしゃくしゃ /kushakusha/ – 

скуйовджений, м’ятий та ぐしゃぐしゃ /gushagusha/ – розбитий), а по-друге, 

вони використовуються не лише для звуконаслідування, яке має аналоги в 

українській мові, а і для позначення почуттів (いらいら  /iraira/ – почуття 
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роздратування), якостей предметів (たっぷり /tappuri/ – вдосталь), емоцій (わ

くわくする  /wakuwakusuru/ – емоція схвильованості, радісного очікування 

чогось) чи дій (ぐっすり[眠る] /gussuri [nemuru]/ – спати міцно) [66, с. 105-116; 

76, с. 120-190; 247, c. 4-7];  

- говорячи про омонімію в японській мові, зокрема, омофони та омографи, 

не можна оминути увагою наявність ієрогліфіки та виклики, які вона ставить 

перед студентами. По-перше, як вже було сказано, омофони, записані різними 

ієрогліфами, матимуть абсолютно різне значення (両親 /ryo:shin/ – батьки та良

心 /ryo:shin/ – совість) або, принаймні, відрізнятимуться його відтінками (目 

/me/ – око та眼 /me/ – око як орган зору); по-друге, слова, написані одними і 

тими самими ієрогліфами, можуть мати різні варіанти читання, або  

позначаючи при цьому різні слова (十分 /ju:bun/ – достатньо та 十分 /juppun/ – 

десять хвилин), або виділяючи певне стилістичне забарвлення чи лексичне 

значення (昨日/kinou/ та 昨日/sakujitsu/ обидва позначають вчора, але друге 

призначене скоріше для ділової мови; 市場 /ichiba/ – базар та 市場 /shijo:/ – 

ринок (як економічний термін), або ж являючись омографо-синонімами (日/hi/ 

та 日/nichi/, які обидва означають день) [76, с. 85-150]. До того ж, варто згадати, 

що вже сама необхідність засвоїти за час навчання в університеті близько 2200 

ієрогліфів, кожний з яких має щонайменше два читання, та необхідність 

запам’ятовувати разом із звучанням слова та перекладом його графічне 

зображення вимагає продуманого та структурованого підходу до навчання 

лексики загалом;   

- фразеологізми японської мови відображають низку елементів 

матеріальних і духовних культурних цінностей японців (поняттєвий та 

емотивно-оцінний компоненти мовної картини світу), які можуть бути 

незрозумілі для студентів іншої культури без додаткового пояснення. 

Наприклад, вираз 古保も筆に誤り /kobo mo fude ni ayamari/ – помилки 

трапляються (букв. Кобо також помилявся пензлем) вимагає знання про те, 

хто такий Кобо Дайші та яка його роль для японської культури. Фразеологізм 

閻魔の色事 /emma no irogoto/ – неприйнятно, недоречно (букв. кохання Емма 
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(повелителя пекла)) спирається на лінгвокраїнознавчі відомості про вірування 

японців. З іншого боку, відоме японське прислів’я 出る杭は打たれる /deru kui 

wa utareru/ – цвях, який стирчить, забивають неможливо осягнути без 

розуміння японського менталітету та норм японського суспільства, в якому 

традиційним є прагнення не виділятися, бути як усі. [29; 76, с. 212-213]. Також 

слід згадати такий пласт японської фразеології як йоджіджюкуґо – 

фразеологічні одиниці, утворені поєднанням чотирьох ієрогліфів, що можуть 

виражати як повчання подібно до прислів’їв (一石二鳥 /issekinicho:/ – вбити 

двох зайців одним каменем), так і фразеологічне поняття чи стійкий вираз (不許

複 製  /fukyofukusei/ – усі права збережені, ©), або ж складені поняття 

неідіоматичного характеру (一杯機嫌  /ippaikigen/ – трохи напідпитку), або 

навіть одне слово (両面価値 /ryo:menkachi/ – амбівалентність)  [66, с. 193-194; 

76, с. 107-108; 283]; 

Типологічні особливості словотвірних елементів. Cловотвірні елементи 

японської мови мають ряд особливостей, які відображають логіку будови мови 

та віддзеркалення в ній навколишнього світу. Існує проблема розрізнення 

афіксальних морфем, оскільки через особливості японської мови деякі 

словотвірні морфеми можуть вживатися і як повнозначні слова, і як афікси, а 

критерії віднесення їх до класу префіксів чи суфіксів взагалі є надзвичайно 

розмитими. Серед елементів словотвору, що могли б викликати складнощі в 

українських студентів, які вивчають японську мову,  варто відзначити наступні: 

- лічильні суфікси, що приєднуються до числівників і вказують на те, які 

саме предмети рахувалися (наприклад, пласкі предмети рахуватимуться у 

суфіксах 枚 /mai /, люди – за допомогою суфікса 人 /nin/; для дрібних тварин 

існує суфікс 匹 /hiki/, для худоби та великих тварин – суфікс 頭 /to:/, а от щоб 

порахувати птахів або зайців слід вжити суфікс 羽 /wa/);  

- гоноративні префікси お та ご , які вказують на шанобливість або 

підвищують ввічливість мовлення. Здебільшого за правилом префікс お 

приєднується до ваґо (お茶 /ocha/ – зелений чай, お金 /okane/ – гроші), а префікс 

ご – до канґо (ご家族 /gokazoku/ – (Ваша) сім’я; ご意見 /goiken/ – (Ваша) 
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думка), але існує ряд винятків, плюс існують окремі правила стосовно груп слів, 

до яких такі префікси краще не вживати; 

- у певних ситуаціях при утворенні слів треба обирати між словотворчими 

елементами, роль яких є ідентичною або майже ідентичною, а вибір 

ґрунтується лише на поєднуваності з даним конкретним словом. Наприклад, 

для творення іменників від прикметників використовуються суфікси さ (新鮮さ

/shinsensa/ – свіжість (продуктів)) та み (新鮮味/shinsenmi/ – свіжість, новизна 

(ідеї)), а на позначення особи чи професії можуть використовуватися суфікси 

者 (科学者 /kagakusha/ – вчений, або怠け者 /namakemono/ – нероба), 屋 (殺し屋 

/koroshiya/ – кілер), 家 (専門家 /senmonka/ – фахівець), 手 (運転手 /untenshu/ – 

водій), 師 (教師 /kyo:shi/ – викладач) тощо; 

- при утворенні складених дієслів від кінцевої складової частини залежать 

тонкі нюанси значень ( 駆け出す /kakedasu/ – кинутися бігом, 囲い込む

/kakoikomu/ – відрізати шлях до відступу, 語りかける /katarikakeru/  – почати 

промову, 勝ち抜く/kachinuku/  – домогтися перемоги, 食べきる  /tabekiru/ – 

з’їсти тощо); 

- слова, утворені складанням слів пласту ґайрайґо з канґо або ваґо (ウルト

ラ左翼 /urutorasayoku/   – ультраправий), або ж навіть з іншими ґайрайґо (ノー

マイカーデー /no:mai:ka:de:/  – день, коли рекомендують не користуватися 

приватним автомобілем) можуть не одразу бути правильно сприйнятими 

студентами, особливо якщо значення оригінального слова було змінене або 

адаптоване (プラチナ嬉しい  /purachina ureshii/  – «платиново» радий (у 

значенні «дуже», сленг)), або ж саме слово ґайрайґо було абревійовано (レジ 

/reji/ від キャッシュレジスター  /kyasshurejisuta:/  – контрольно-касова 

машина); 

- при утворенні шляхом основоскладання слів, що містять подібний 

елемент (основу), у певних випадках одзвінчення на стику слів відбувається, а у 

певних  –  ні (наприклад, 首切り /kubikiri/  – звільнення з роботи, але 裏切り

/uragiri/  – зрада) [76, с. 216-258; 247, c. 7-38]. 
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Типологічні особливості граматики та синтаксису японської мови: 

- граматичні категорії субстантивів суттєво відрізняються від 

українського: японські іменники не мають категорії роду та числа (кількість 

більша за один виражається або за допомогою редуплікації, як-от:人々 /hitobito/   

– люди; або спеціальних префіксів / суфіксів, як-от: 僕ら/bokura/ – ми (чолов.). 

Натомість іменники мають категорії заперечення та часу, а також особливу 

систему відмінків (так, наприклад, номінатив має три формально-змістові 

способи вираження – тематичний, рематичний, загальний; наявний 

спрямувальний, спільний, вихідний (аблатив), вихідно-порівняльний та 

граничний відмінки), які виражаються за допомогою поєднання іменників із 

часткамиの, に, で, を тощо. Також наявні формальні іменники, які вживаються 

в усталених граматичних конструкціях і мають особливий функціонально-

семантичний діапазон (もの, わけ); 

- з лексичного класу іменників на підставі перетину меж класу 

вилучається такий підклас як займеннник з наступним позиціонуванням його 

або як окремої частини мови у складі надкласу субстантивів, або як підкласу у 

класі непредикативних прикметників чи числівників. З огляду на синтаксичну 

функцію означення чи обставини (а не підмета чи додатка), в японській мові 

іменниками також не вважаються числівники [77, с.25-26]; 

- прикметники японської мови суттєво відрізняються від українських: 

японські прикметники не мають категорій роду, числа та відмінка, а також не  

узгоджуються з іменниками, проте поділяються на предикативні (短い /mijikai/ 

– короткий), змінювані непредикативні ( 親切な  /shinsetsuna/ – добрий), 

незмінювані непредикативні (変わった /kawatta/ – дивний), мають категорію 

часу та ствердження / заперечення. Також існують службові прикметники 

(наприклад, にくい або がたい у складі граматичних конструкцій); 

- особливої уваги заслуговують японські модальні прислівники 

(заперечення (絶対に /zettaini/ – ні в якому разі), припущення (多分 /tabun/ – 

мабуть), категоричності (きっと  /kitto/ – обов’язково), питання (どうして 
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/do:shite/ – чому?), уподібнення (まるで /marude/ – немов) тощо), які не мають 

аналогів в українській мові; 

- у системі дієслова японської мови наявні тривалий та нетривалий вид, 

перехідність,  активний, пасивний та спонукальний стани (買わせる /kawaseru/ 

–змусити когось щось купити або дозволити комусь щось купити), категорія 

директиву (買ってくれる – люб’язно купити (для мене) щось), категорія 

соціально-особистісних відносин (гоноративні форми); 

- на синтаксичному рівні і японська й українська мови мають 

номінативну будову. Проте японська мова вимагає фіксованої постановки 

предиката наприкінці речення, тому вільний порядок слів в українській мові 

може заважати правильному засвоєнню студентами японських синтаксичних 

конструкцій; 

- в основі граматики японської мови лежать стійкі граматичні 

конструкції, що в свою чергу розподіляються на типи, і кожен з цих типів має 

свої особливості і свою специфічну структуру. Найчастіше вони виражають 

модальні значення, а їх  складові мають допоміжне значення і не 

перекладаються дослівно. Наявність такого явища, нехарактерного для 

української мови, а також те, що значна кількість цих конструкцій є 

синонімічними (наприклад, ～わけがない, ～はずがない та ～っこない, що 

означають не може такого бути, або ～てたまらない ～てならない  із 

значенням не можу стриматися, щоб не...) може заплутати студентів; 

- в японській мові, на відміну від європейських мов, існує не лише 

поняття підмета речення, але також фіксується поняття теми та реми речення, 

тобто темо-ремної прогресії, що відображається різними відмінковими 

показниками; тема – оформлюється часткою は /wa/, а рема – часткою が /ga/. 

Водночас, відмінковим показником підмета може бути як і частка は , так і 

частка が. Відповідно, працюючи із реченням, студентам буває важко зрозуміти 

де тема, а де рема, і що з них є підметом речення [6; 76; 77; 78; 87]. 

Отже, японська мова має низку типологічних особливостей, які значно 

відрізняють її від української мови на рівні фонетики, лексикології, морфеміки 

69



та словотвору, морфології та синтаксису. Варто зазначити, що обидві мови не 

мають генетично споріднених кореневих морфем (спільними є хіба що певні 

лексеми групи ґайрайґо, які здебільшого є інтернаціоналізмами, або слова, що 

були запозичені до японської мови з мов індоєвропейських, такі як イクラ

/ikura/ – ікра, або ノルマ  /noruma/ – норма, квота), які б викликали певні 

асоціації та полегшували вивчення мови, а граматичні категорії японської мови 

не мають аналогів в українській. Такі розбіжності значно ускладнюють процес 

навчання японської мови українських студентів, який потребує значних затрат 

часу, виконання великої кількості вправ, з тим щоб сформувати належні 

навички та вміння, створення індивідуальних траєкторій навчання, які 

відповідають здібностям, темпу роботи, працездатності студентів. Тому 

навчання мовної системи, на основі знань якої формуються мовленнєві навички 

та вміння, потребує різних форм – очних, дистанційних, онлайн, інтерактивних. 

І співвідношення цих форм має бути максимально поміркованим: в аудиторії 

викладач допомагає студентам зрозуміти зміст і функції мовних одиниць, 

контролює процес набуття мовленнєвих навичок, коригує навченість студентів; 

дистанційно студент виконує різноманітні завдання, які сприяють зміцненню 

мовленнєвих навичок, з наступною перевіркою викладачем; онлайн студенти 

можуть самостійно виконувати вправи з відповідним онлайн-ключем, що 

дозволяє забезпечити максимальну автономію; інтерактивні форми роботи 

дозволяють створити середовище взаємодопомоги під час навчання, а також 

сприяти формуванню відповідних навичок в рецептивно-продуктивному 

мовленні. 

Навчання іноземної мови не обмежується лише формуванням 

мовленнєвих навичок, а є процесом інтеграції особистості в іншомовну 

культуру, що передбачає формування вторинної мовної особистості, яка 

володіє лексиконом (словниковим запасом), тезаурусом (системою знань, 

понять та ідей, які репрезентуються через мову) та прагматиконом (здатністю 

формувати мережу комунікативних потреб, висловлювати та розуміти інтенції 

мовця) іноземної мови. Ми поділяємо думку Н. Сем’ян і вважаємо, що 

«майбутній філолог має стати, по суті, суб’єктом іншомовного культурного та 
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когнітивного простору, продукувати мовлення, яке за лексиконом, тезаурусом 

та прагматиконом релевантне носіям мови і буде адекватно ними сприйматися 

та інтерпретуватися; а також розуміти та інтерпретувати мовлення носіїв 

іноземної мови, визначати в ньому той зміст та смисл, який був закладений 

автором» [165, с. 31-32]. Особливе місце в навчанні усного японського 

мовлення складають невербальні засоби комунікації, які визначаємо 

невід’ємним компонентом комунікативної діяльності, адже мовленнєва 

культура народу, її національно-культурна специфіка як об’єкт вивчення 

охоплює такі компоненти: елементи етнографії, етикет спілкування, систему 

соціальних відносин, невербальні засоби спілкування, їх взаємодію і конкретне 

відображення в системі мови [149].  

Острівне розташування Японії, монолітність культури японського народу, 

однорідний національний склад, єдність мови при всій різноманітності 

діалектів, єдність культури спілкування – це фактори, які впнули на розвиток  

особливого етикету (чи навіть ритуалу) спілкування, який, у свою чергу, тісно 

пов’язаний з формуванням системи соціальних відносин і накладає відбиток на 

форми спілкування [149]. Етикет японців є системою національно специфічних, 

соціально, культурно й етнічно зумовлених правил поведінки на тлі 

формування японської літературної мови [77, с. 154]. Етикет (ритуали) японців 

вимагає використання у процесі спілкування невербальних засобів комунікації. 

До того ж, особливістю японської культури стало досконале поєднання 

вербальних засобів з невербальними, так що часто одні не можуть бути 

використані без інших [86, с. 217-218].  

Специфікою японського мовленнєвого етикету є обмеженість тактильних 

контактів під час спілкування, імпліцитність негативних емоцій, 

завуальованість вираження, надання особливого значення контексту 

спілкування і позамовним факторам, які лежать за межами словесного 

висловлювання, врахування соціального та вікового статусу партнера по 

спілкуванню, надання абсолютного пріоритету тому, хто говорить. Той, хто 

слухає, має докласти максимум зусиль, щоб зрозуміти думку та мету 

висловлення. В європейській традиції важливо те, що говорять, а в японській – 
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як це робиться [149]. Таким чином, повноцінне спілкування з японцями 

можливе лише за умови володіння іноземцем-співрозмовником уміннями 

невербальної поведінки, які складають особливу частку мовленнєвого етикету і 

є запорукою взаєморозуміння та співпраці.  

Користуючись висновками Т. Горохової [39], І. Ковалинської [74], 

Н. Костевич [86],  Т. Радзивілюк [147], О. Раздорського [149], спробуємо 

окреслити невербальні засоби, якими, на нашу думку, мають оволодіти 

студенти у процесі навчання усного японського мовлення: 

- поклон є ознакою стриманості, витонченості, природності та поваги до 

іншої людини. У побутовому спілкуванні з японцями часто можна зустріти так 

званий наттоку – діалогічний жест, який за правилами ведення діалогу 

виконується неодноразово протягом розмови. У бізнес-спілкування 

розрізняють також поклони ешяку – легкий уклін під кутом близько 15°, 

доволі казуальний жест привітання між колегами, рівними за статусом; кейрей 

– найхарактерніший для ділової сфери уклін під кутом близько 30°, що 

вживається для привітання клієнтів, на ділових зустрічах та для вираження 

подяки старшим за рангом; а також сайкейрей, що виконується під кутом 45° і 

нижче і використовується для вибачень при значних промахах або для 

виявлення надзвичайної пошани та вдячності. В Японії поклон заміняє звичне 

нам рукостискання, і тому не слід простягати руку японцеві, якщо він / вона не 

зробив цього першим; 

- з попереднього пункту випливає, що студент має пам’ятати про 

обмеженість фізичних контактів, оскільки вони є неприйнятними між 

незнайомими людьми в Японії. До того ж, японці є неконтактною нацією: під 

час спілкування у них не прийнято дивитися в очі співрозмовника, вони 

дивляться на людину в ділянці шиї; 

- важливим є явище «айдзучі»; це фрази, що не мають суттєвого 

смислового навантаження, а, використовуючись у спілкуванні, скоріше 

подають сигнал мовцеві про те, що його уважно слухають та розуміють; 

«айдзучі-фрази» супроводжуються численними кивками, відхиляннями назад 
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голови та зміною міміки обличчя. Найчастіше вживаються такі фрази як そうで

すね /so:desune/, そうですか /so:desuka/, 本当ですか /honto:desuka/; 

- значна увага в японській традиції приділяється правильності 

використання невербальних компонентів та правильному добору фрази 

відповідно до ситуації та соціального статусу чи віку співрозмовника; 

- японській мові властива так звана «ішін деншін», тобто «традиційна 

уявна телепатія», розуміння без слів: у японців високо цінується імплицитна 

або мовчазна комунікація; 

- замість слова «ні» японці часто дають ухильні відповіді, найпоширеніша 

з них – «це складно», іноді, щоб відмовити, вони виголошують довжелезну 

промову, складену з туманних фраз, надзвичайно ввічливих зворотів, пояснень, 

вибачень; 

- в Японії існує контекстна заборона на прояв почуттів (японець має 

посміхатися, щоб замаскувати свою печаль, відразу чи огиду); 

- ранги дуже важливі, і так само важливим є дотримання субординації: до 

людини, старшої за рангом чи віком слід ставитися із підкресленою повагою, і 

це виразно простежується у всіх сферах життя японців; 

- іноземцеві слід бути обережним, використовуючи жести, адже деякі з 

них можуть мати в Японії відмінне значення. Популярний жест «коло», 

утворене пальцями руки означає в Японії «дайте трохи грошей»; якщо провести 

ребром долоні біля горла (вказуючи на ситість),  японець інтерпретує це як 

обезголовлювання або звільнення з роботи; потирання брови означає 

шахрайство; вказівний жест у японців – це рука, простягнута долонею вгору в 

напрямку того, на що вказують, а підзивають вони до себе не згинанням 

вказівного пальцю, а жестом «теманекі», який іноземець легко може сплутати із 

жестом прощання  [39; 74; 86; 147; 149; 238; 255; 262].   

Ми погоджуємось з висновком О. Раздорського про те, що вивчення всіх 

цих елементів пов’язане з дуже великими труднощами і навіть є неможливим 

через відсутність необхідних технічних засобів навчання; тому особливо 

важливим у процесі навчання є залучення технічних засобів і особливо 

відеозасобів (телебачення, відеозапису, кіно, аніме), що уможливлює 
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фіксування елементів усного спілкування, розвиває уміння комплексного 

синхронного сприйняття і розуміння усних повідомлень японською мовою, 

дозволяє вивчати мову не тільки як потік мовних одиниць, а перш за все як 

форму спілкування разом з усіма її комунікативними засобами, які беруть 

участь в спілкуванні [149]. Тому ми вважаємо, що змішане навчання є 

найбільш відповідною технологією формування усномовленнєвих 

компетентностей, які охоплюють уміння вербального та невербального 

спілкування. Змішане навчання, яке поєднує очні, дистанційні, онлайн та 

інтерактивні форми роботи, дозволяє унаочнити та проаналізувати невербальні 

засоби спілкування (інтегровано або не інтегровано з вербальними), а також 

імітувати ці засоби у процесі діалогу під час інтерактивної взаємодії. 

Процес аудіювання (сприйняття та розуміння мовлення) проходить 

стадію інтерпретації, яка є процесом надання змісту та смислу повідомленню. 

Для інтерпретації важливим є кожен знак мовлення – вербальний і 

невербальний. Тому у процесі навчання усного японського мовлення 

важливим, а часто і визначальним, є використання відеоматеріалів, які 

відображають особливості невербальної поведінки носіїв японської мови, що 

має супроводжуватися кількаразовими переглядами, дослідженням деталей 

невербальної поведінки. 

Інтерпретація усного японського мовлення має ґрунтуватися на 

раціоналістичній концепції розуміння, відповідно до якої сприйняття повноти 

змісту та глибини  смислу залежать насамперед від рівня знань та 

попереднього досвіду суб’єкта сприйняття. Значення, яке надається стимулу, 

залежить від того, як цей стимул класифікований і осмислений із погляду 

існуючих у споживача інформації знань [156, c. 168], відповідно, чим більшу 

систему лінгвістичних та екстралінгвістичних знань мають студенти, тим 

глибше й точніше вони можуть розуміти комунікативну спрямованість тексту, 

давати власну інтерпретацію почутому [197, с. 28].  

На основі висновків В. Шовкового [197, с. 32], який визначає лінгвальні 

та екстралінгвальні фактори інтерпретації та розуміння, спробуємо 

конкретизувати основні передумови розуміння усного японського мовлення: 
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- лінгвальні: мовні знання та мовленнєві навички (лексичні, граматичні, 

фонетичні); правильне розуміння анафоричних, дейктичних, каузальних, 

локативних, темпоральних, кондиціональних, консесивних та інших зв’язків у 

тексті; уявлення про специфіку концептуалізації дійсності мовними засобами, 

навички розуміння культурно маркованих мовних одиниць; 

- екстралінгвальні: знання матеріальної та духовної культури японців, 

знання їхніх невербальних засобів комунікації, врахування пресупозиційних 

знань, ідентифікація дискурсу в певному хронолого-культурному контексті, 

врахування умов комунікативної ситуації (адресат, адресант та їхні відносини, 

тональність спілкування, мета, засоби, спосіб та місце спілкування) та 

обумовленість кінетичних невербальних засобів;  

Лінгвальні та екстралінгвальні засоби у процесі комунікації японською 

мовою, яка має ознаки ритуальності, перебувають у тісному взаємозв’язку: 

витлумачення сказаного часто залежить від позамовних факторів. Тому 

інтерпретація японського мовлення є складним аналітико-синтетичним процесом, 

що призводить до взаєморозуміння та позитивних перлокутивних ефектів.   

Навчання говоріння охоплює формування умінь монологічного та 

діалогічного мовлення. 

Іншомовне монологічне мовлення – це сплановано організована форма 

усного мовлення, котра вимагає спеціального відбору різноманітних мовних 

засобів для правильного і точного вираження думок іноземною мовою з метою 

необхідного впливу на слухачів [125, с. 175]. Монолог – багатогранне явище, він є 

зв’язним, послідовним, композиційно завершеним та мотивованим стимулами 

(ситуацією, наочністю, контекстом) висловлюванням особи, яке звернене до 

одного або кількох слухачів. Монолог має такі риси: наявність комунікативної 

мети, тематичність, неперервний характер, логічність, смислова завершеність, 

самостійність, виразність [97, с. 25; 131, с. 178; 184, с. 171]. Навчання японського 

монологічного мовлення майбутніх філологів вважаємо доцільним здійснювати в 

межах продукування підготовлених та непідготовлених повідомлень, які мають 

композиційні та лінгвальні ознаки функціональних типів мовлення, а також 

лінгвостилістичні ознаки стилів мовлення. 
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Відповідно, виділяємо монолог-розповідь, монолог-опис, монолог-роздум 

(обґрунтування, спростування, полеміка), контамінативні види монологів 

(монолог-розповідь з елементами опису, монолог-опис з елементами розповіді, 

монолог-розповідь з елементами роздуму, монолог-опис з елементами роздуму). 

На початковому етапі навчання (рівні А1-А2) студенти повинні оволодіти 

монологом-розповіддю та монологом-описом (а також контамінаціями в межах 

цих двох монологів), які належать до розмовного стилю мовлення; на рівні 

незалежного користувача – окрім двох попередніх монологів, у студентів 

формуємо уміння складати монологи-роздуми (та контамінативні монологи, які 

мають елементи роздуму) розмовного, науково-навчального та публіцистичного 

стилів. 

Кожен з описаних монологів має комунікативну мету, структурно-

композиційні частини, відповідні мовні засоби.  

Спираючись на характеристики різних видів монологу [30; 52, с. 129-130; 

80; 97; 100, 230, 284], у таблиці 1.2.1 подаємо ті характеристики, на які будемо 

спиратися у процесі навчання студентів японського діалогічного мовлення. 

Таблиця 1.2.1 

Характеристика усного японського монологічного мовлення 

Вид монологу Комунікативна мета Структурно-

композиційні частини 

Мовні особливості 

Монолог-

розповідь 

Інформування; 

вираження думок 

Фон та історія події; час 

та місце подій; основні 

дійові  

особи; сюжетна  

розповідь, коментарі та 

оцінки автора; висновок. 

Мовні засоби 

(лексичні та 

граматичні), які  

виражають  

послідовність 

викладення подій, 

тематична лексика  

  

Монолог-опис Інформування; 

вираження думок 

(всебічна 

характеристика 

предмету мовлення: 

окреслення його  

кількісних, якісних, 

структурних, 

функціональних 

тощо ознак) 

Вступ, основна частини: 

опис, фонова інформація, 

уточнення, наведення 

прикладів; висновок 

Вживання лексичних 

одиниць, які якомога 

точно відображають 

ознаки предмета 

мовлення, граматично 

розгорнуті прості та 

складні речення, 

вживання дійсного 

способу дієслів 
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Продовж. табл. 1.2.1 

Монолог-

роздум 

 

 

Доведення своєї 

думки (позиції), 

переконання 

слухачів 

 

Обґрунтування: теза, 

аргументи, приклади, 

висновки 

Мовні референти, які 

слугують для введення 

композиційних частин, 

широкий спектр 

засобів об’єктивної та 

суб’єктивної 

модальності, вставні 

слова, що зв'язують 

абзаци; питальні 

речення, мовні  

кліше, прості 

ускладнені та складні 

речення (особливо 

складнопідрядні), 

засоби зв’язку 

композиційних частин 

Спростування: антитеза, 

контраргументи, 

приклади, висновок-теза 

Полеміка: теза, аргумент, 

приклад, контраргумент,  

приклад, висновок-власне 

бачення  

 

Діалогічне мовлення, услід за Ма Мінь, визначаємо як комунікативну 

здатність мовної особистості створювати і зберігати діалогічну взаємодію з 

мовцем-партнером у ситуації, реалізуючи усномовленнєві компетентності 

слухання, говоріння та інтеракції іноземною мовою з урахуванням 

культурного контексту. Діалогічне мовлення виконує низку функцій: 

інформативну, стимулювальну, кооперативну і дискутивної взаємодії, з 

комунікативними цілями довідатися, повідомити, уточнити, узгодити, прохати, 

наказувати, радити, спонукати, домовлятися, розділити враження, поділитися 

думками, судженнями, переконувати, не погоджуватися, обстоювати думку 

[104, с. 173-174]. Особливу роль в діалогічному мовленні японців відіграють 

невербальні засоби комунікації, які часто несуть більш вагому і змістовну 

інформацію, ніж вербальні. Тому культурному аспектові невербальної 

комунікації слід приділяти особливу увагу. 

Основними ознаками діалогу визначаємо (услід за Л. Крисак): 

вмотивованість (задовольняє потреби поінформувати, запросити або уточнити 

інформацію, погодитися або не погодитися, заперечити, дати оцінку), 

зверненість (проходить у безпосередньому контакті мовців), емоційне 
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забарвлення, спонтанність (хід діалогу не можна спланувати наперед), 

реактивність (мовленнєва реакція співрозмовника на репліки), двосторонній 

характер (у ході розмови кожен співрозмовник виступає то мовцем, то 

слухачем) [90, с. 31-35]. Відповідно, контент діалогу містить ситуацію, 

ініціативні репліки, реактивні репліки; мовні засоби; просодичні засоби; 

успішність порозуміння [104, с. 174]. Проаналізувавши праці Т. Горохової [39], 

Л. Крисак [90], Ма Мінь [104], С. Ніколаєвої [115], О. Пономарiва [139], Дж. 

Браун (Brown) [215], Г. Фулчера (Fulcher) [231], Дж. Хоріґучі (Horiguchi) [285 а 

також рекомендації стосовно навчання мовлення, розроблені Японською 

фундацією [284], нам вдалося подати системну характеристику усного 

японського діалогічного мовлення, яке має стати предметом навчання 

майбутніх філологів (табл. 1.2.2). 

Таблиця 1.2.2 

Характеристика усного японського діалогічного мовлення 

Вид діалогу Комунікативна 

мета 

Структурно-композиційні 

частини 

Мовні особливості 

Діалог-

розпитування 

(односторонні

й, 

двосторонній) 

Інформування 

(запит 

інформації, 

повідомлення 

інформації) 

Запитання - відповіді; 

повідомлення - запитання / 

відповідь; повідомлення-

повідомлення; повідомлння-

повідомлення у відповідь + 

додаткове повідомлення 

[115, с. 317] 

Питальні речення, 

стверджувальні речення, 

звертання, вставлені 

конструкції,  засоби зв’язку 

діалогічних реплік, 

використання еліптичних 

конструкцій, заміна 

вербальних засобів 

спілкування невербальними 

(міміка, жести, інтонація, 

рухи тіла тощо), клішовані 

фрази (контактні кліше, 

кліше запитання, 

спонукання, настанови, 

згоди, підтримання 

розмови), лексичні засоби 

вираження  
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Продовж. табл. 1.2.2 

Діалог-

домовленість 

Інформування 

(запит 

інформації, 

повідомлення 

інформації), 

стимулювання, 

кооперація 

Запитання - відповідь + 

повідомлення; повідомлення - 

повідомлення у відповідь + 

додаткове повідомлення; 

повідомлення - повідомлення у 

відповідь + запитання; 

спонукання - згода/відмова, 

запитання - відповідь, 

повідомлення - запитання 

[115, с. 317] 

суб’єктивної  

модальності, засоби 

вираження емотивно-

оцінної інформації, 

евфемізми, 

пом’якшені 

директиви 

Діалог-обмін 

думками 

 

 

 

 

 

 

 

Інформування 

(запит 

інформації, 

повідомлення 

інформації), 

переконання 

 

 

Повідомлення - повідомлення; 

запитання - відповідь + 

повідомлення; повідомлення 

- запитання; повідомлення 

 

 - повідомлення у відповідь + 

запитання; запитання - 

відповідь [115, с. 317] 

Діалог-дискусія Інформування, 

доведення своєї 

думки/позиції, 

обґрунтування, 

переконання  

Повідомлення - повідомлення; 

запитання - відповідь; 

повідомлення - відповідь; 

повідомлення - повідомлення у 

відповідь + додаткове 

повідомлення [115, с. 317] 

Етикетний 

діалог 

Соціально-

поведінкова 

Повідомлення - повідомлення; 

повідомлення - відповідь; 

повідомлення - згода/незгода, 

запитання - відповідь; 

запитання - відповідь + 

повідомлення [115, с. 317] 

 

Навчання японського монологічного та діалогічного мовлення на рівнях 

А1-В2 відбувається у межах розмовного, публіцистичного та навчально-

наукового стилів. 

Монологи розмовного стилю є здебільшого непідготовлені, це монологи 

розповіді та описи (та їхні контамінативні типи), тематика яких – сфера «Я», 

тобто особа студента і все, з чим він безпосередньо взаємодіє (родина, 
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професія, місце проживання, дозвілля, хобі, подорожі тощо), а також сфера 

культури (української та японської). Діалоги розмовного стилю так само 

стосуються побутової сфери (це здебільшого діалоги-розпитування, діалоги-

домовленості, діалоги-обміни думками та етикетні діалоги як зі студентами, 

так і з викладачем). Для монологів та діалогів розмовного стилю властиве 

використання (на основі висновків П. Дудика [49], К. Климової [72], 

Л. Мацько [113], О. Пономарiва [139], а також рекомендацій Японської 

фундації стосовно навчання усного мовлення [284]) побутової лексики (猫 

/neko/ – кіт; 部屋 /heya/ – кімната), слів, що позначають культурно специфічні 

поняття та реалії (お花見 /ohanami/ – свято милування сакурою; 盆踊り /bon 

odori/ – ритуальний танець на честь свята Бон), фразеологізмів (足を延ばす 

– пройти трохи далі (букв. витягнути ноги)), слів в переносному значенні (成

功の味 /seiko: no aji/ – смак успіху), простих та складних речень, етикетних 

кліше (привітання: オッス /ossu/ – йоу! (чолов.); знайомство: よろしくね 

/yoroshikune/ – радий знайомству!; запрошення: 映画でも見ないか /eiga demo 

minaika/ – глянемо кіно?; згода / відмова: いいね /iine/– ну ок!, あしたはちょっ

と /ashita wa chotto/ – завтра не вийде тощо), еліптичних конструкцій（行かない

と /ikanaito/ – треба піти (букв. якщо не піду…)), заміна вербальних засобів 

спілкування невербальними (поклон замість привітання), лексичні засоби 

вираження суб’єктивної модальності (もちろん /mochiron/ – звісно、絶対に /zettai 

ni/ – ні в якому разі), засоби вираження емотивно-оцінної інформації ( スゲー！

/suge:!/ – круть!; それはいけません /sore wa ikemasen/ – це погано), евфемізми (空

に召された /sora ni mesareta/ – його забрали небеса). 

Монологи навчально-наукового стилю є в основному підготовленими. Це 

монологи усіх трьох типів (та їхні контамінативні типи), тематика яких – 

навчальна (інформація лінгвістичного та соціокультурного змісту): розповіді 

соціокультурного характеру про події з динамічним сюжетом, описи культурно 

маркованих понять та реалій, а також лінгвістичних явищ японської мови; 

роздуми (обґрунтування, спростування та полеміка), які стосуються сфери 
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міжкультурної комунікації. Основна мета таких монологів – інформувати 

однокурсників, висловлювати свої думки щодо певних реалій. Діалоги 

навчально-наукового стилю орієнтовані на одержання нової інформації, 

обстоювання власної позиції в межах навчального матеріалу (це здебільшого 

діалоги-розпитування, діалоги-обміни думками та діалоги-дискусії як зі 

студентами, так і з викладачем) – розпитування та обговорення важливої 

лінгвістичної та соціокультурної інформації, яка є предметом навчання. Тому 

ключовою метою таких діалогів є пізнавальна (запит інформації та її 

одержання) та переконувальна. На основі висновків Дж. Браун (Brown) [215], 

П. Дудика [49], К. Климової [72], Л. Мацько [113], О. Пономаріва [139], С. 

Фармер (Farmer) [230], Г. Фулчера (Fulcher) [231], Дж. Хоріґучі (Horiguchi) 

[285], окреслено мовні особливості японських монологів та діалогів навчально-

наукового стилю: використання термінів (体脂肪計 /taishiboukei/ – вимірювач 

частки жиру в організмі), культурно маркованої лексики (過労死 /karoushi/ – 

смерть від перепрацювання), слів на позначення абстрактних понять (香り 

/kaori/ – аромат), кліше (зокрема тих, які виражають суб’єктивну та об’єктивну 

модальність (確かに /tashika ni/ безсумнівно; かもしれません /kamoshiremasen/ 

можливо), а також  лексичних одиниць, які слугують засобами змістового 

зв’язку (まず /mazu/ – перш за все; 一方で /ippo: de/ – з іншого боку), складних 

та ускладнених речень, питальних реченнь, стверджувальних речень, 

пом’якшених директивів (みたいです /mitai desu/ – схоже, що; おそれがある 

/osore ga aru/ – є небезпека, що). 

Монологи публіцистичного стилю. До основних ознак публіцистичного 

стилю належать: спрямованість на новизну; динамічність; актуалізація 

сучасності; інформаційність; політична, суспільна, морально-етична оцінка 

того, про що пишеться або мовиться; синтез логізації та образності мовного 

вираження [113]. Монологи публіцистичного стилю можуть бути як 

підготовлені, так і не підготовлені. Це монологи-роздуми, основна мета яких 

полягає в тому, щоб вплинути на думки слухача, переконати його, зміни його 

думку [112, с. 27]. Навчання діалогічного мовлення у межах публіцистичного 
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стилю здійснюємо на основі діалогу-обміну думками та діалогу-дискусії. 

Ключовою категорією монологу-роздуму та означених видів діалогів 

визначаємо аргументацію, основними засобами якої є причиново-наслідкові 

відношення між поняттями, подіями, діями; приклади, факти, статистика, 

цитування; наявність логіко-семантичної схеми, яка охоплює суб’єкт 

аргументації; конкретизувальні та узагальнювальні предикати; імпліцитний 

(ланцюговий і паралельний) зв’язок тези й аргументів; експліцитні засоби 

текстової когерентності (у вигляді логічних маркерів) [8, c. 11]. Тематика 

монологів та діалогів цього типу стосується сфери суспільно-політичного 

життя України та Японії. Основна мета монологів та діалогів публіцистичного 

стилю полягає в тому, щоб проінформувати про певні події (наявність 

елементів розповіді та опису), а також дати їм оцінку й переконати слухачів, 

змінити їхнє ставлення до предмету повідомлення. Для монологів та діалогів 

публіцистичного стилю характерним є (за П. Дудиком [49], К. Климовою [72], 

Л. Мацько [113], О. Пономарiвим [139], С. Фармер (Farmer) [230], а також 

рекомендаціями Японської фундації стосовно навчання усного мовлення [284]) 

використання суспільно-політичної лексики (社会人になる /shakaijin ni naru/ – 

починати працювати, букв. ставати працюючим членом суспільства), термінів 

(ながら運転  /nagaraunten/ – водіння машини, займаючись водночас іншими 

справами), фразеологізмів (ぶらりマ /burariman/ – офісний працівник, що після 

роботи тиняється вулицями, аби лише не повертатися додому до дружини), 

використання питальних та окличних речень (落語について聞いたことがあり

ますか /rakugo ni tsuite kiita koto ga arimasuka/ – чи доводилось вам чути про 

ракуґо?), простих ускладнених та складних речень, Що стосується експресивної 

лексики та лексичних засобів вираження суб’єктивної модальності, у випадку 

японської мови  навіть у межах монологу публіцистичного стилю не прийнято 

висловлювати категоричні твердження, тут також використовуються частіше 

пом’якшені директиви  (残酷すぎるではないかと思います  /zankokusugiru 

dewanaika to omoimasu/ – я думаю, чи не є це занадто жорстоким). 
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Отже, японська мова та культура мають суттєві розбіжності з українською, 

що викликає низку мовних та культурних бар’єрів у вербальній та невербальній 

комунікативній поведінці, на подолання яких і має бути зорієнтований процес 

навчання японської мови. Формування умінь аудіювання здійснюємо на основі 

раціоналістичної концепції розуміння – повнота і глибина розуміння залежать від 

рівня попередніх знань. Під час навчання монологічного та діалогічного мовлення 

спираємося на прагматичні, структурно-композиційні, мовностилістичні та 

паралінгвістичні особливості монологів та діалогів. 

 

1.4. Психологічні засади змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів 

 

Змішане навчання японської мови, що поєднує очні, дистанційні, онлайн 

та інтерактивні форми роботи, потребує визначення психологічних засад 

організації процесу формування  компетентностей в говорінні та аудіюванні. 

Спираючись на зміст означених компетентностей, перед нами постає завдання 

окреслити психологічні особливості мотивації, навчальної автономії та 

рефлексії, а також екстраполювати їх в процес навчання усного японського 

мовлення. 

Мотивацію розуміємо як спонукання до активності й діяльності суб’єкта 

(особистості, соціальної групи, спільноти людей), пов’язане з прагненням 

задовольнити певні потреби [122]. Загальновідомо, що мотивація є 

визначальною у процесі навчання: якість і результативність навчання залежать 

повною мірою від мотивації. Чим сильніша мотивація, тим вища результативність 

навчальної діяльності [134, c. 125]. Особливе місце мотивація займає в умовах 

змішаного навчання, коли від студента вимагається самоорганізація, 

самостійний пошук, самонавчання.   

Ключовим поняттям мотивації є мотив – спонукання до дії, спрямоване 

на досягнення конкретної мети, яка слугує задоволенню конкретної потреби. В 

основі мотивів лежать інтереси й схильності індивіда, його моральні принципи, 

установки і самооцінка [35, с. 291]. Наразі не існує єдиної класифікації мотивів. 
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Проте в методиці навчання іноземних мов вчені все частіше виділяють мотиви 

досягнення (успіху) / страху (уникнення) невдачі; зовнішні / внутрішні мотиви 

[135, с. 49-50; 180, с. 6-8; 197, с. 65]. 

Мотивацію досягнення (успіху) розглядаємо як інтегративну 

характеристику орієнтації особистості студента на досягнення успіхів у 

навчальній діяльності, на вироблення професійних намірів і життєвих цілей, на 

формування перспективних планів їх досягнення, – усе це є фактором 

професійного зростання фахівця [166, с. 355]. Мотив досягнення зумовлений 

схильністю особистості до переживання задоволення й гордості при досягненні 

результату. Мотив уникнення невдачі зумовлений схильністю відповідати 

переживанням сорому й приниження за невдачу [61, с. 179]. Мотивація 

уникнення невдачі передбачає поведінку людини: пасивність, острах помилок і 

невдач, уникнення прийняття відповідальних рішень, страх ризику [105, с. 317]. 

Студентам з мотивом уникнення невдачі здаються постійними, виявляються і в 

інших подіях їхнього життя, викликані браком здібностей або інших 

особистісних якостей, натомість успіхи вважаються випадковістю [166, с. 356].  

Поділяючи висновки Т. Переломи, вважаємо, що «лише студенти, 

навчальна мотивація яких спрямована на досягнення успіху, здатні досягати 

високих результатів у навчанні, ставити перед собою складні завдання 

пошукового характеру і знаходити шляхи до їх вирішення, знаходити нову та 

важливу інформацію, перманентно займатися самоосвітою та саморозвитком у 

фаховому плані» [135, с. 49]. «Для високого рівня мотивації досягнення успіху 

характерне глибоке усвідомлення залежності свого професійного успіху від 

самопізнання, самоконтролю й самовдосконалення. Тут яскраво виявлені 

потреби, пов’язані з особистісним зростанням: підвищувати рівень 

майстерності й компетентності, забезпечувати собі матеріальний комфорт, 

розвивати свої сили й здібності. Для них характерна наявність сили волі, 

самовладання, самоконтролю й відповідальності за свої дії, що неодмінно 

підвищує їхню успішність під час вирішення пізнавальних і професійних 

завдань» [105, с. 319]. Таким чином, процес навчання японської мови, взаємодія 

викладача і студентів повинні бути спрямовані на формування у студентів 
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стійких мотивів досягнення. Мотивацію досягнення успіху розглядаємо як 

рушійний фактор навчальної автономії, формування навчальних стратегій, 

когнітивних та метакогнітивних процесів набуття знань, навичок та вмінь, які є 

головною передумовою змішаного навчання. 

Зовнішні мотиви характеризуються тим, що оволодіння змістом 

навчального предмета не є метою, а виступає засобом досягнення інших цілей 

[124, с. 118]. Зовнішні мотиви навчальної діяльності відображають найбільш 

широке ставлення особистості до навколишнього світу – почуття обов’язку, 

усвідомлення соціальної значущості навчання, соціальна співпраця, бажання 

одержати хороші оцінки [127, с. 139]. Зовнішніми мотивами у навчанні 

японської мови можуть бути мотиви досягнення соціального статусу 

(одержання хорошої роботи, фінансове забезпечення родини в майбутньому, 

робота над спільними проєктами, подорожі, здобуття вищої освіти, 

відповідальність перед суспільством, яке потребує співпраці з Японією). 

Внутрішні мотиви носять особистісно значущий характер, обумовлені 

пізнавальною потребою суб’єкта, задоволенням, яке він отримує від процесу 

пізнання й реалізації свого особистісного попотенціалу. Домінування 

внутрішньої мотивації характеризується проявом високої пізнавальної 

активності студента в процесі навчальної діяльності [124, с. 118]. Джерелом 

внутрішньої мотивації є базові людські потреби в пізнанні та розумінні, а також 

в досягненні компетентності [38, с. 35-36]. Внутрішні мотиви зумовлюються 

інтересом до японської мови та культури, бажанням їх пізнавати, відкривати 

для себе нову культуру. У процесі навчання японської мови вважаємо, що і 

зовнішні, і внутрішні мотиви повинні бути взаємообумовленими, доповнювати 

одні одних, створюючи стійку мотивацію упродовж усього періоду навчання. 

Спираючись на чинники, які впливають на формування позитивної 

мотивації до навчання, виділені А. Гебосом (усвідомлення теоретичної і 

практичної значущості знань, професійна спрямованість навчальної діяльності, 

вибір завдань, які створюють проблемні ситуації в навчальній діяльності,  

усвідомлення найближчих і кінцевих цілей навчання, наявність пізнавального 

клімату в аудиторії [34, с. 28]); на фактори розвитку позитивної мотивації до 
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вивчення східних мов, виділені Т. Переломою (оптимальний рівень складності, 

забезпечення розуміння та усвідомлення матеріалу, створення умов та ситуацій 

результативності діяльності, підняття престижу обраної професії, створення 

атмосфери доброзичливості та взаємопідтримки, підвищення активності 

студентів); а також на причини недостатньої мотивації, виділені 

А. Преображенських (нерозуміння студентом потреби в знаннях, відсутність 

контакту між студентом і викладачем (студент повинен бачити в особі 

викладача помічника); нерозуміння навчального матеріалу та відсутність 

допомоги викладача [144; с. 187], – зробимо спробу окреслити основні фактори 

розвитку внутрішніх та зовнішніх мотивів досягнення успіху у процесі 

навчання усного японського мовлення: 

- формування компетентностей в аудіюванні та говорінні необхідно  

здійснювати на оптимальному рівні складності: тексти для аудіювання повинні 

відповідати рівню навченості студентів (більшість інформації має бути 

зрозумілою, обсяг аудитивних текстів не повинен викликати у студентів втоми 

під час аудіювання), так само вимоги до  текстів для говоріння повинні 

враховувати словниковий та граматичний запас студентів, рівень лінгвістичної 

обізнаності, рівень сформованості мовленнєвих навичок; завдання і вимоги до 

аудіювання та говоріння повинні бути посильними для студентів, а кількість 

затребуваного часу для їх виконання має відповідати кількості, передбаченій 

навчальним планом; 

- студенти повинні розуміти та усвідомлювати особливості структури 

японської мови (фонетичні, лексичні, граматичні одиниці), специфіку 

вербальної та невербальної комунікації, лінгвосоціокультурні параметри 

комунікативної взаємодії; структурно-композиційні та лінгвостилістичні 

особливості японського мовлення; 

- чітке окреслення цілей навчання (кожного заняття чи самостійної 

роботи, кожного завдання, а також  кожного виду мовленнєвої діяльності, курсу 

японської мови в цілому); 
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- постійна співпраця студента з викладачем: викладач є консультантом та 

координатором, особливо під час дистанційних форм роботи, студент може 

ставити викладачеві питання, надсилати виконані завдання;   

- створення ситуацій, вирішення яких потребує слухання автентичних 

текстів, а також спілкування японською мовою; 

- результативність навчальної діяльності студента, який повинен 

відчувати власний прогрес в знаннях, навичках та вміннях, правильність 

виконання завдань, наявність системи знань; 

- усвідомлення затребуваності філолога-японіста на ринку праці, 

професійних можливостей та перспектив фахового зростання; 

- набуття студентами стратегій та тактик автономного навчання, 

спонукання студентів до їх використання у процесі самостійної роботи; 

переконання студентів у недостатності очних видів навчання та в потребі 

перманентного вивчення мови;  

- створення атмосфери взаємодопомоги та взаємопідтримки, коли кожен 

студент не відчуватиме морального дискомфорту під час комунікації 

японською мовою; створення позитивного мікроклімату та позитивних емоцій 

від спілкування японською мовою; 

- ознайомлення студентів з матеріальною та духовною культурою японців. 

Повноцінний розвиток стійкої мотивації до навчання говоріння та 

аудіювання японською мовою, на наше переконання, потребує змішаного 

навчання, поєднання форм очної та дистанційної роботи. Саме дистанційне 

виконання завдань допоможе студентові глибше засвоїти структуру японської 

мови та особливості мовлення, виконувати завдання відповідно до свого темпу, 

набувати умінь співпраці з однокурсниками та викладачем, набути стратегій та 

тактик автономного навчання, здійснювати комунікацію за межами формату 

студент – викладач – однокурсники, а знаходити нові можливості усного 

спілкування. 

Отже, змішане навчання усного японського мовлення майбутніх 

філологів потребує стійких позитивних зовнішніх і внутрішніх мотивів до 
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навчання, які реалізуються в усвідомленості соціальної значущості японської 

мови; використанні педагогічних прийомів, які розвивають інтерес до навчання.  

Рефлексія – це самостійний аналіз роботи і її підсумок, уміння 

осмислювати свою діяльність, а також її підсумки і шляхи, які стали причиною 

одержаних результатів: уміння аналізувати особисті пізнавальні засоби [129, 

с. 71]. Рефлексія є переосмисленням своєї діяльності, усвідомлення своїх дій і 

свого «Я» [36, с. 53]; оволодіння власним пізнанням; основа самостійної 

діяльності в процесі навчання; здатність встановлювати межі власних знань та 

вмінь; самоаналіз та самооцінка, на основі яких встановлюється власний досвід 

та перспективи його набуття; механізм самопізнання, самоорганізації, 

самовизначення [155, с. 101; 171, с. 30; 190, с. 21-22]; механізм переведення 

навчальної проблеми (завдання) з зовнішньої площини відносно того, хто 

навчається, у внутрішню, в якій дана проблема набуває особистісного сенсу для 

того, хто її вирішує [190, с. 22]; усвідомлення й переосмислення своїх дій, які 

складають основу інтелектуальної діяльності [161, с. 67]. Рефлексія – 

професійно важлива риса, яка полягає в оцінному осмислені студентом себе як 

майбутнього фахівця; рефлексія дозволяє йому співвідносити свої можливості з 

вимогами професії, долати психологічні бар’єри, оцінювати ризики, 

усвідомлювати особистісний потенціал, виявляти зони професійного росту [36, 

с. 10]. Отже, проаналізувавши різні дефініції рефлексії, констатуємо, що 

рефлексія є вкрай важливим компонентом процесу навчання та складовою 

компетентності. Рефлексія полягає, головним чином, у самооцінці власних 

знань та можливостей, в осмисленні процесу навчальної діяльності та 

співвіднесення з потребами професії, в усвідомленні потреби фахового 

розвитку, в розумінні перспектив набуття нових знань та вмінь. 

Ступінь сформованості рефлексії виявляється в тому, наскільки 

особистість може координувати та регулювати свої дії, вчинки, професійно 

важливі якості, поведінку в цілому [36, с. 3]. Завдяки сформованості рефлексії 

особистість здатна до саморозвитку, до самоосвіти упродовж усього життя. 

Спираючись на компонентний склад рефлексії за О. Головіним (рефлексія 

особистісної відповідності (особистості її професійним обов’язкам), рефлексія 
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психолого-педагогічного бар’єру (осмислення перешкод у ході навчання), 

професійного росту (усвідомлення механізмів становлення себе як фахівця), 

особистісного ресурсу (усвідомлення свого навчального потенціалу), 

педагогічного ризику (усвідомлення невдач, втрат у процесі навчання)) [36, с. 

12-13], і на компоненти рефлексії у навчанні китайської мови за Т. Переломою  

(самоаналіз та самооцінка рівня сформованості компетентності; потреба в 

удосконаленні відповідної компетентності) [135, с. 52], визначимо способи 

вияву рефлексії у процесі навчання японської мови майбутніх філологів: 

- усвідомлення постійного розвитку японської мови, змін, які 

відбуваються в різних її системах, жанрової та стилістичної варіативності та 

розмаїття мови, адже вивчення мови певної галузі вимагає опанування нової 

лексики, граматичних структур, стилістичних особливостей, тоді як навчальний 

курс мови в університеті не охоплює усіх виявів її функціонування; студенти 

мають усвідомити, що мову доведеться вчити упродовж усього життя; 

- розуміння видів фахової діяльності філолога-японіста, усвідомлення 

того, яким має бути рівень комунікативної компетентності  японіста для 

здійснення своїх професійних обов’язків; 

- усвідомлення та оцінка рівня своїх комунікативних умінь; 

- усвідомлення помилок та прогалин у знаннях, мовленнєвих навичках та 

вміннях; 

- усвідомлення власного потенціалу щодо вивчення японської мови; 

- усвідомлення потреби у вдосконаленні комунікативних умінь (зокрема в 

аудіюванні та говорінні);  потреби в самостійній роботі, у виконанні додаткових 

завдань – як складених викладачем, так і вибраних самостійно; 

- усвідомлення та застосування алгоритму навчальних дій, необхідних 

для досягнення належних результатів; 

- здатність оцінювати якість навчальних матеріалів, усвідомлення 

потреби в належних засобах навчання (друкованих та електронних); 

- усвідомлення потреби в різних видах роботи – аудиторної, дистанційної, 

інтерактивної, адже, з одного боку, деякі цілі навчання (як, наприклад, 

формування умінь діалогічного мовлення) досягаються винятково завдяки 

89



інтерактивним видам роботи; а з іншого боку, для розвитку рефлексії потрібне 

поєднання як індивідуальних форм роботи, так і колективних, коли рефлексія 

формується в ситуаціях взаємодії з іншими, рівними або нерівними за знаннями 

та вміннями [137, с. 169]. 

Змішане навчання, на наше переконання, є оптимальним середовищем 

формування рефлексії, адже очні, дистанційні, онлайн та інтерактивні форми 

роботи здатні спонукати особистість до усвідомлення рівня своїх іншомовних 

знань та вмінь, до усвідомлення здатності та готовності спілкуватися 

японською мовою на різних рівнях та в різних сферах фахової та соціальної 

взаємодії. В умовах змішаного навчання студенти, з одного боку, мають 

можливість зіставляти свої знання та навички з результатами навченості інших 

студентів, а з іншого – рефлексувати самостійно, виконуючи певні вправи і 

завдання, тестові завдання, аналізуючи проведений викладачем контроль їх 

роботи, тим самим замислюючись над рівнем комунікативних умінь, над 

помилками та причинами їх виникнення. 

Наш педагогічний досвід показує, що рівень рефлексії у всіх студентів 

різний – від низького (коли студент не може адекватно аналізувати навчальні 

ситуації, а також свої помилки та причини їх виникнення, причини своїх невдач, 

що супроводжується втратою мотивації до навчання) до високого (коли студент 

адекватно оцінює свій рівень і готовий до розвитку та самовдосконалення). 

Тому перед  викладачем постає завдання розвитку рефлексії у студентів, 

спонукання їх до обмірковування рівня навченості, а також внутрішніх і 

зовнішніх факторів,  що спричиняють проблеми в навчанні.   

Важливим компонентом компетентності в японському усному мовленні є 

навчальна автономія, яку розуміємо, услід за Н. Коряковцевою, як «здатність 

особистості свідомо здійснювати продуктивну освітню діяльність, спрямовану 

на створення особистісного освітнього продукту, рефлексувати й оцінювати цю 

діяльність, накопичуючи ефективний досвід, конструктивно й творчо 

взаємодіяти з освітнім середовищем і суб’єктами освітньої діяльності, 

приймаючи на себе відповідальність за процес і продукт цієї діяльності як 

результат самовизначення і саморозвитку особистості» [85, с. 16-17]. Навчальна 
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автономія – це здатність студента здійснювати свою навчальну діяльність [201, 

с. 121]. Автономний студент виявляє здатність навчатися самостійно, ставити 

цілі навчання, планувати свої дії, обирати способи та форми роботи, 

здійснювати рефлексію, самоконтроль та самокорекцію, нести відповідальність 

за результати навчання, що створює майбутньому фахівцю передумови для 

самоосвіти та саморозвитку упродовж усього життя [7, с. 151; 183]. 

Автономний студент систематично здійснює самоконтроль за результатами 

своєї роботи, коригує її, використовуючи навчальні стратегії [201, с. 121]. 

Навчальна автономія є невід’ємним компонентом в іншомовній освіті, адже 

динамічні процеси розвитку мови та культури, цивілізаційні зміни, які 

віддзеркалюються у мовних засобах, вимагають готовності від філолога до 

перманентного підвищення іншомовної комунікативної компетентності.  

Навчальна автономія передбачає наявність навчальних стратегій [56; 57; 

58; 196; 201; 216], які дозволяють ефективно організовувати та управляти 

навчальним процесом, а також здійснювати рефлексивну самооцінку. На основі 

аналізу наукових праць [19; 56; 57; 58; 119; 216; 229], виділяємо такі групи 

навчальних стратегій: метакогнітивні, когнітивні, мнемічні, соціальні.  

Метакогнітивні стратегії спрямовані на управління навчальним 

процесом (цілепокладання, планування та регулювання процесу навчання, 

самоконтроль, самооцінювання кінцевого результату) [13, с. 37]. 

На основі висновків Ж. Анікіної [7], Ю. Беленкової [14], І. Бурень [27], 

О. Задорожної [58], визначаємо метакогнітивні стратегії автономного навчання 

аудіювання та говоріння японською мовою: 

- цілепокладання: постановка комунікативного завдання (з якою метою 

студент слухає і в якому обсязі має зрозуміти інформацію; а також що саме і в 

якій формі хоче сказати, до якої розмови підготуватися); окреслення 

навчальних завдань (яких знань, яких навичок та вмінь студент хоче набути) та 

прогнозування результату; 

-  планування процесу навчання: визначення етапності (алгоритму) у 

виконанні навчальних дій; визначення навчальних ресурсів (джерел інформації) 

та прогнозування їх ефективності;  
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- регулювання процесу навчання: стратегія концентрації уваги на 

завданнях; стратегія зміни алгоритму дій та навчальних ресурсів на більш 

ефективні; стратегія пошуку помилок, які не дозволяють досягнути очікуваного 

результату; дотримання методичних вказівок під час виконання завдань;  

- самоконтроль, самооцінювання кінцевого результату: співвіднесення 

досягнутого результату з поставленими цілями; аналіз власних помилок; 

перевірка за ключем.  

Когнітивні стратегії пов’язані з набуттям конкретних знань. Мнемічні 

стратегії полягають у введенні нової інформації в пам’яті і її активізації за 

необхідністю [81, с 116];  застосуванні логічних операцій, асоціацій, логічного 

мислення, активізації уваги, уяви [117, с. 23]. У навчанні іноземної мови в 

умовах комунікативного підходу ми вбачаємо органічний зв’язок цих двох груп 

стратегій. Так, під час формування лексичних, граматичних, фонетичних знань 

та навичок студент повинен спочатку зрозуміти та усвідомити зміст та функції 

форми, конструкції чи моделі (когнітивні стратегії), після чого – запам’ятати 

(мнемічні стратегії), а потім – формуються відповідні навички, які 

комбінуються в уміння (і мнемічні, і когнітивні стратегії). Конкретизуємо 

мнемічні і когнітивні стратегії навчання усного японського мовлення, які 

ґрунтуються на етапності формування мовленнєвих навичок [132, с. 135-137, с. 

157, с. 163-165], на принципи свідомості навчання, активності студентів, 

домінантної ролі мовленнєво-рухового аналізатора в навчанні мови: 

- когнітивні стратегії розуміння та усвідомлення змісту та функції форми, 

конструкції чи моделі: аналіз контексту та концентрація уваги на контекстних 

значеннях мовних одиниць, аналіз словникової статті, аналіз підручникової 

статті, зіставлення інваріантів мовного явища (наприклад, варіантів 

граматичної структури) та виокремлення диференційних ознак, пошук 

еквівалента або аналога в рідній мові; пошук додаткових джерел, у яких більш 

повно і зрозуміло описані особливості  мовних одиниць; пошук унаочнення 

культурних реалій (для лінгвосоціокультурної інформації). 

- мнемічні стратегії запам’ятовування лексичних одиниць та граматичних 

форм (пошук асоціацій, застосування різних аналізаторів під час 
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запам’ятовування – зорового, слухового, мовленнєворухового, моторного, 

застосування повторень з дотриманням певного інтервалу часу, обов’язкове 

репродуктивне відтворення); для запам’ятовування граматичних конструкцій та 

фонетичних моделей, окрім перелічених, виділяємо стратегію використання 

мовленнєвого зразка (яка полягає в тому, що студент запам’ятовує по одному 

реченню на кожен інваріант конструкції, який потім слугує еталоном для 

конструювання та розпізнавання аналогічних конструкцій); 

- стратегії набуття навичок та вмінь: кількаразове відтворення та 

розпізнавання мовних одиниць в різних контекстах; поєднання рецепції з 

репродукцією мовних одиниць; отримання етапності в формуванні фонетичних, 

лексичних та граматичних навичок; використання вербальних та невербальних 

опор під час продукування мовлення, аудіювання автентичних текстів. 

Соціальні стратегії – стратегії, орієнтовані на співробітництво учасників 

навчального процесу [57, с. 97–99; 58, с. 41]. У навчанні усного японського 

мовлення виділяємо такі соціальні стратегії: 

- звернення до викладача за консультацією (для всіх видів завдань);  

- розподіл обов’язків чи ролей одногрупників під час виконання завдань 

та складання алгоритму колективних дій (для продуктивного мовлення); 

- стратегія пошуку співрозмовників з метою набуття практики 

спілкування (для діалогічного мовлення). 

Окрім метакогнітивних, когнітивних, мнемічних, соціальних стратегій, 

вважаємо доцільним виділити ще одну групу – стратегії самодіагностики. 

Означені стратегії зорієнтовані на виявлення студентами свого рівня навченості. 

Вони складають важливу передумову для подальшого планування й організації 

процесу навчання мови. У процесі навчання усного японського мовлення 

студенти повинні оволодіти такими стратегіями самодіагностики: 

- проходження тестів (зокрема, з лексики, граматики та тестів на 

аудіювання) на виявлення рівня володіння іноземною мовою; 

- самостійне аудіювання текстів з подальшим самоаналізом повноти 

розуміння; 

- спілкування японською мовою з викладачем, з носіями мови; 
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- аналіз навчальних програм з японської мови та визначення частки 

вивченого матеріалу. 

У формуванні навчальних стратегій спираємося на технологію, 

запропоновану М. Бовіною: 1) визначення уже наявних навчальних стратегій; 

2) презентація навчальних стратегій (вербалізація окремих етапів планування, 

проведення та контролю навчання; рефлексія з приводу навчальних стратегій; 

покроковий опис стратегій); 3) використання навчальних стратегій 

(застосування видів діяльності, що вимагають використання певних навчальних 

стратегій; повторюване тренування використання окремих стратегій; складання 

плану навчання і вибір відповідних навчальних стратегій); 4) оцінка 

використаних навчальних стратегій [22, с. 129]. Виходячи з технології 

М. Бовіної, визначаємо, що формування навчальних стратегій має 

здійснюватися шляхом усвідомлення студентами алгоритмів конкретних дій, 

які сприяють ефективній організації навчального процесу. Студенти повинні 

«відпрацювати» кожну стратегію, переконатися в її ефективності. Сформовані 

стратегії мають стати міцною основою для автономного навчання японської 

мови, а також сприяти самопізнанню особистості, пошуку нових когнітивних та 

мнемічних стратегій, які відповідають психофізіологічним особливостям 

студента. 

Отже, підводячи підсумки, зауважуємо, що  змішане навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів потребує розвитку стійкої 

зовнішньої та внутрішньої мотивації досягнення, глибокої рефлексії та 

навчальної автономії, яка охоплює метакогнітивні, когнітивні, мнемічні 

стратегії та стратегії діагностики. Саме ці компоненти, на наше переконання, 

дозволяють належним чином упроваджувати змішане навчання усного 

японського мовлення, а також складають важливий компонент 

усномовленнєвих компетентностей. 
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Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукових джерел з лінгвістики, психології, методики навчання дав 

можливість зробити такі висновки: 

1. Визначено, що змішане навчання усного японського мовлення є 

технологією, яка полягає в системному використанні очних, дистанційних, 

онлайн та інтерактивних видів навчальної діяльності. Технологія змішаного 

навчання майбутніх філологів усного японського мовлення ґрунтується на 

засадах комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, 

особистісно-орієнтованого підходів, а також реалізується на основі принципів 

взаємозв’язку компонентів в моделі змішаного навчання, пріоритетності 

самостійного навчання, забезпечення автономності навчальної діяльності 

студентів, перманентної підтримки самостійної навчальної діяльності студента, 

спільної діяльності викладача-тьютора і студентів, індивідуалізації навчання, 

адекватного розподілу навчальної діяльності між очними і дистанційними 

формами, мультимодального подання навчальної інформації, врахування рівня 

технологічної підтримки та технологічної грамотності студентів, 

інтерактивності. 

2. Обґрунтовано, що компетентність в говорінні японською мовою 

охоплює мовні знання та мовленнєві навички; уміння продукувати 

композиційно та змістовно зв’язний, логічно структурований, змістовно 

завершений інформативний монолог / діалог; уміння ставити комунікативні цілі, 

добирати адекватні для їх досягнення стратегії, тактики та мовні засоби; уміння 

продукувати мовлення, яке відображає культурні особливості комунікації та 

може бути адекватно сприйняте носіями мови, яке відповідає нормам 

функціонального стилю та типу мовлення; стійкі мотиви, автономність, 

ініціативність до вивчення та використання мови; рефлексія рівня мовленнєвих 

умінь; когнітивні та метакогнітивні уміння. Компетентність в аудіюванні 

охоплює мовні лексичні, граматичні, фонетичні знання та відповідні 

мовленнєві аудитивні навички; уміння розуміння основного контенту тексту; 

уміння та стратегії досягнення комунікативної мети аудіювання; уміння 
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обробки почутої інформації; уміння сприймати та семантизувати культурно 

марковані елементи почутого тексту, розуміти інформацію культурного змісту; 

компенсаторні уміння; уміння, пов’язані з формуванням основних 

психологічних механізмів аудіювання; стійкі мотиви, автономність, 

ініціативність до вивчення та використання мови; самоаналіз та самооцінка 

рівня умінь аудіювання; когнітивні та метакогнітивні уміння. 

3. Лінгвістичну основу навчання усного японського мовлення майбутніх 

філологів складають типологічні відмінності японської мови від української, 

які викликають міжмовну інтерференцію, а також низку труднощів у вивченні 

мови; культурно марковані паравербальні засоби комунікації, які відіграють 

важливу роль в комунікативній поведінці японців і слугують запорукою 

взаєморозуміння; раціоналістична концепція інтерпретації, яка зумовлює 

повноту і глибину розуміння в межах знань, сформованих у реципієнта. 

Теоретичну базу навчання говоріння складають функціональні типи монологів 

та діалогів розмовного, навчально-наукового та публіцистичного стилів, їхні 

структурні особливості, прагматика, вербальні та невербальні засоби. 

4. Психологічну основу змішаного навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів складають стійкі зовнішні та внутрішні мотиви досягнення 

до вивчення мови та користування нею; сформована рефлексія, яка полягає в 

постійному усвідомленні потреби самовдосконалення компетентності в усному 

мовленні, усвідомлення помилок та причин їх виникнення; а також навчальна 

автономія, яку складають метакогнітивні, когнітивні, мнемічні та соціальні 

стратегії. 

Дослідження за першим розділом подано в публікаціях [46], [227]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  

УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

2.1. Моделі змішаного навчання майбутніх філологів усного 

японського мовлення 

 

Модель охоплює навчальну дисципліну, в межах якої реалізується 

авторська методика, та кількість годин (аудиторних та позааудиторних), 

кількість модулів та розподіл навчального матеріалу за ними; суб’єктів 

навчання (студенти); цілі та очікуваний результат, елементи навчання; зміст, 

методи, форми організації, засоби навчання; форми контролю; кількість годин 

[20; 53; 97]. 

Що стосується рекомендацій до розробки моделі змішаного курсу, 

дослідники наголошують, що його онлайн та офлайн компоненти відрізняються 

у тому, для досягнення яких навчальних завдань вони більше підходять. 

Р. Кларк (Clark) стверджував, що технології, спрямовані на розвиток 

когнітивних навичок, мають більш успішний вплив на навчання, ніж ті, що 

використовуються для подачі контенту чи презентування матеріалу або для 

полегшення комунікації студент / студент та студент / викладач [221]. З точки 

зору інших дослідників, ефективно спланований онлайн компонент скоріше 

відповідатиме за розвиток фактичних та декларативних знань [252; 274], тоді як 

компонент, що проводиться в аудиторії з використанням методів проблемного 

навчання, матиме позитивний ефект на розвиток навичок, але водночас знання 

там здобуватися будуть менш ефективно [225; 235]. Згідно дослідження, 

проведеного Б. Мінсом (Means) [261], за умови виконання однотипної вправи 

протягом однієї і тієї самої кількості часу онлайн та офлайн, робота над 

завданням в онлайн режимі може суттєво вплинути на навчальний результат, 

тоді як при виконанні її в умовах очного навчання видимого результату майже 

не буде. З іншого боку, хоча дизайн змішаного курсу в ідеалі і має бути 

розроблений з нуля та саме під потреби змішаного навчання, а не перероблений 
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з очного курсу, деякі рекомендації щодо його ефективності є універсальними та 

збігаються з рекомендаціями для навчання аудиторного: наприклад, чітка 

постановка мети курсу, наявність зворотного зв’язку та коментарів з боку 

викладача щодо завдань, виконаних студентом, а також активна участь 

студентів у процесі навчання та висока інтерактивність [271, с. 77-78]. 

Таким чином, при плануванні моделей змішаного навчання для 

експериментального навчання необхідно було обрати платформи та сервіси, які 

могли б забезпечити ефективність онлайн компоненту для самостійної роботи 

студентів. Основною вимогою до цих сервісів була можливість їх використання 

для розміщення теоретичної інформації та аудіовізуальних матеріалів, з якими 

працюватимуть студенти після первинного ознайомлення з темою в аудиторії, 

розміщення студентами виконаних завдань з метою їх асинхронної перевірки 

викладачем, виконання вправ з автоматичною онлайн перевіркою, призначених 

для закріплення лексичного та граматичного матеріалу, що стосується теми, а 

також забезпечення комунікації «студент – студент» та «студент – викладач». 

Додатковою перевагою при виборі слугувала можливість також застосовувати 

обраний сервіс чи платформу для навчання в аудиторії, оскільки певні моделі 

передбачають залучення елементів онлайн навчання до очного компоненту 

курсу. 

У першу чергу, необхідна була система управління навчанням (LMS – 

Learning Management System). За загальним визначенням, це інфраструктура, 

що містить та впорядковує наповнення навчального курсу, визначає та оцінює 

окремі та загальні цілі навчання, відстежує прогрес на шляху до їх досягнення, 

а також збирає та надає дані для контролю за процесом навчання [270]. У більш 

широкому сенсі поняття LMS можна розуміти як інтернет-технологію, яка 

надає викладачу та студентам можливість ділитися матеріалами, здавати 

домашні завдання, а також спілкуватися онлайн [203]. Іншими словами, LMS 

надає онлайн-папку для управління курсом, де викладач може викладати 

навчальні матеріали та завдання, а студенти можуть отримувати доступ до 

наповнення курсу, здавати завдання та брати участь у навчальній діяльності, що 

відбувається онлайн. Отже, базовою функцією LMS було управління 
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навчальним контентом та оцінювання відвідування студентів, але згодом їх 

інструментарій значно розширився. 

Оцінивши функціонал найпопулярніших LMS, серед яких також були 

Moodle, Edmodo та EdApp, ми вирішили зупинитися на платформі Google 

Classroom, яка з березня 2014 року входить до пакету G Suite for Education 

разом з Google Drive, Google Docs, Google Forms та іншим програмним 

забезпеченням, що може бути використане для освіти [240]. Серед її переваг – 

те, що вона є безкоштовною; для використання потребує акаунт Google, який і 

так є у переважної більшості студентів; є хмарним сервісом, доступ до якого 

можливий з будь-якої точки з виходом до мережі Інтернет, що також може 

забезпечити для викладачів перехід на безпаперовий формат; вона проста у 

використанні, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, гнучка у налаштуванні під 

свої потреби, а також підтримує мобільний застосунок. Додатковою перевагою 

LMS може бути те, що у разі наявності студентів, для яких спілкування 

простіше в письмовому форматі, ніж у усному, вони мають можливість 

активніше брати участь у обговореннях, що також може з часом допомогти їм 

стати більш впевненими і у вокалізованих обговореннях під час занять, а ті 

студенти, які не встигають за темпом заняття, мають додаткові можливості 

підлаштувати опанування матеріалу під свій індивідуальний темп. 

Згідно доробку дослідників, що розглядали використання Google 

Classroom для освітніх цілей, вона може бути застосована для наступного: 1) 

викладання конспектів лекцій та презентацій для завантаження та подальшого 

освоєння студентами; 2) створення квізів (багатоваріантна відповідь, коротка 

відкрита відповідь, питання типу «вірно – невірно»); 3) проведення опитувань 

щодо розуміння змісту проведеного заняття, побажань до змісту курсу тощо; 4) 

надання посилань на навчальні ресурси (блоги, статті, відео, які пояснюють 

певну теорію); 5) завчасні повідомлення про види навчальної діяльності, які 

плануються в аудиторії і те, що до них варто підготувати; 6) текстові чи 

креативні завдання, які можна здати викладачеві із використанням навчальної 

платформи; 7) забезпечення комунікації «студент – студент» та «викладач – 

студент»; 8) забезпечення взаємодії та співпраці студентів під час виконання 
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групових проектів та колективних завдань; 9) відстеження активності та 

прогресу студентів, а також моментів, що викликають у них складнощі при 

виконанні завдань; 10) оцінка успішності студентів та надання зворотного 

зв’язку та коментарів  [203; 223; 270] Таким чином, залежно від використання 

Google Classroom може бути як простим сховищем навчальних матеріалів, так і 

інструментом, що застосовується для контролю успішності студентів, а при 

максимальному залученні її можливостей перетворюється на повноцінне 

віртуальне навчальне середовище. Дослідники, які використовували Google 

Classroom для навчання іноземних мов [224; 270], зазначають, що платформа 

дозволила їм покращити динаміку занять в аудиторії, підвищити активність 

студентів під час очних занять та поглибити навички володіння лексикою, 

продукування мовлення та аудіювання у порівнянні з заняттями, під час яких 

використовувався лише підручник. 

Так як на самостійне опрацювання виносилася також робота з лексикою 

та граматикою, оволодіння якими було необхідним для розвитку навичок 

усного мовлення у межах обраних тем, для онлайн компоненту необхідно було 

також обрати сервіси, які полегшили б цю задачу для студентів. 

Для лексичного матеріалу, на нашу думку, оптимально підходили 

програми, що працюють за методом інтервального повторення – 

запам’ятовування інформації за допомогою флеш-карток, що знаходяться у так 

званій колоді і які алгоритм розподіляє за групами відповідно до того, як добре 

студент засвоїв інформацію на кожній з них. Залежно від групи, до якої 

потрапила картка, інтервали між повтореннями поступово збільшуються. У разі 

помилки, флеш-картка переходить у попередню групу, тоді як картки, які 

пройшли повний цикл, вважаються засвоєними і демонструються з мінімально 

допустимою частотою.  

Вимоги до такого сервісу були наступними: 1) підтримка друку 

японською мовою; 2) наявність відкритої статистики навчання, рейтингових 

списків та підтримка навчальних груп; 3) можливість створювати та додавати 

на сайт власні списки слів; 4) доступ до сайту у «хмарному» режимі, наявність 

застосунків під Android та iOS, щоб забезпечити студентам якомога більше 
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можливостей для навчання; 5) безкоштовність сервісу; 6) підтримка технік, які 

забезпечують додаткову ефективність запам’ятовування нових слів 

(мнемотехніки, можливість додавання до слів аудіо-файлів та картинок тощо); 

7) наявність вправ як на пасивне, так і на активне засвоєння слів; 8) наявність 

додаткових функцій, які підвищують мотивацію студентів (елемент гри, 

елемент змагальності, «мета дня» та бонуси за безперервне навчання тощо).  

Розглянувши в тому числі такі популярні сервіси як Quizlet, Cerego та 

Anki, а також спираючись на дослідження Ґ. Ямамото (Yamamoto) [299], К. Лі 

(Lee) та М. Чонг (Chong) [248], ми дійшли висновку, що сервіс Memrise 

найкраще підходить у якості відповідного компоненту онлайн складової 

моделей змішаного навчання японської мови, задовольняючи усі вищезазначені 

вимоги. 

Слід зазначити, що за методом інтервального повторення за допомогою 

сервісу Memrise можна вивчати не лише лексику, а і граматичні конструкції, а 

також мовні фрази-кліше у межах лінгвокраїнознавчого аспекту змішаного 

навчання, що дозволяють студентам в усному мовленні реагувати на ситуацію 

адекватним чином. 

Але після того, як загальне звучання японських граматичних конструкцій 

запам’ятовується і закладається в довгострокову пам’ять, виникає потреба у 

відтреновуванні їх застосування за допомогою вправ, щоб переконатися, що 

студенти правильно розуміють контекст вживання, обирають потрібні форми 

дієслів, прикметників та іменників у комбінації з цими конструкціями тощо. Як 

вже згадувалося, базова функція створення квізів закладена у платформу 

Google Classroom і можна було б обмежитися ними. Проте, виконані тести у 

Google Classroom бачать лише студент і викладач, тому вони можуть бути 

прийнятними для домашніх завдань чи контролю, але не для колективно-

змагальних видів роботи, до яких залученою є вся аудиторія. Відповідно, для 

тих моделей навчання, що передбачають використання змагальних онлайн 

видів діяльності в аудиторії, необхідно було обрати сторонній сервіс, у якому 

можливе було б створення квізів для взаємодії з усією групою, і для цього було 

обрано сервіс Kahoot!. 
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Загалом, використання ігор в навчальному процесі завжди було 

популярним рішенням з боку освітян, і новітні технології лише роблять 

потенціал для цього ще ширшим. З іншого боку, повноцінне залучення 

навчальних відеоігор для роботи із студентами є проблематичним в умовах 

вищої школи, де здебільшого від здобувачів освіти очікується досягнення 

конкретних цілей за обмежений проміжок часу. Проте часткова гейміфікація 

навчального процесу та застосування певних ігрових елементів (таких, як 

здобуття віртуальних балів за правильні відповіді, демонстрація рейтингових 

таблиць за результатами гри, миттєвий зворотній зв’язок та отримання 

віртуальних винагород за успіхи, так званих трофеїв [212, c. 74]) під час занять 

підвищує рівень зацікавленості студентів, їх концентрації та мотивації, 

сприяючи підвищенню успіхів у навчанні. Особливо зручно, якщо інструменти, 

за допомогою яких відбувається взаємодія із віртуальним середовищем – це 

девайси, які студенти і так використовують щодня, тобто, смартфони та 

планшети [207, c. 1216]. 

Проведені дослідження [207; 212; 219; 244; 256; 279] з використання 

платформи Kahoot! під час занять підтверджують, що студенти лишаються 

задоволеними запропонованими вправами, вважають використання сервісу 

простим та зрозумілим. Таким чином, до переваг використання сервісу Kahoot! 

можна віднести наступні: 1) безкоштовність; 2) наявність кількох видів 

шаблонів вправ для взаємодії з аудиторією; 3) простота використання як з боку 

викладача, так і студента; 4) сумісність із смартфонами, планшетами та 

звичайними комп’ютерами; 5) можливість варіювати кількість часу на 

обдумування питання за потребою [244, с. 24]; 6) можливість перевірити свої 

знання для студентів, що соромляться задавати питання вголос під час заняття; 

7) можливість додавати до питань картинки або відео для підвищення рівню 

наочності [256]. 

Крім сервісів та платформ, зазначених вище, для забезпечення 

позакласного онлайн компонента навчання аудіюванню, для надання студентам 

додаткової теоретичної інформації стосовно граматичних та лексичних 

особливостей японської мови на різних рівнях, а також матеріалів для освоєння 
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лінгвокраїнознавчої інформації необхідно було обрати відеохостинг. З огляду 

на популярність та доступнісь, для цього було обрано відеоплатформу YouTube. 

Аналіз наукової літератури дав можливість виявити, що науковці по-

різному класифікують моделі змішаного навчання. Х. Стейкер (Staker) та 

М. Хорн (Horn) виділяють такі моделі: 1) навчання в аудиторії за моделлю 

«Face-to-Face Driver» (заняття в основному проходять в аудиторії за участю 

викладача, онлайн технології використовуються додатково); 2) ротація – 

«Rotation» (чергуються аудиторні заняття з самостійною роботою онлайн); 

3) гнучкий графік – «Flex» (наявність онлайн платформи, яка забезпечує більшу 

частину навчальних програм, викладачі забезпечують підтримку на місці на 

гнучкій і адаптивній основі в міру необхідності за допомогою індивідуальних 

занять і невеликих групових занять); 4) онлайн лабораторія – «Online Lab» 

(робота на онлайн платформі в спеціально обладнаних класах онлайн за участю 

інструктора); 5) самостійне навчання – «Self-Blend» (студенти самі вибирають 

курси для вивчення онлайн); 6) онлайн навчання – «Onlinе Driver» (заняття в 

режимі синхронної / асинхронної взаємодії, застосовується за умови наявної 

бази знань) [241, с. 4-6; 275]. Так, В. Утьомов виділяє такі моделі: зміна 

форматів (послідовна зміна очних та синхронних і асинхронних дистанційних 

форм навчання); перевернутий клас (під час дистанційних форм студенти 

здобувають теоретичні знання, а під час очних виконують вправи, обговорюють 

дискусійні питання тощо); автономна група [185, с. 191]. В. Фандей виділяє три 

моделі: підтримувальна (передбачає як доповнення традиційного очного 

навчання дистанційним компонентом, що включає в себе виконання окремих 

групових або індивідуальних завдань в комп’ютерному середовищі, так і 

інтегрування очного компонента в дистанційне навчання за рахунок організації 

очних занять для закріплення і відпрацювання навчального матеріалу); 

заміщувальна модель (передбачає повну інтеграцію електронних ресурсів в 

навчальний курс, збільшується кількість самостійної роботи); модель 

електронно-консультаційного центра (передбачає створення великих 

університетських комп’ютерних лабораторій та інформаційно-освітніх 

середовищ; традиційні аудиторні заняття замінюються обов’язковими очними 
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заняттями в формі консультацій, котрі проводяться в комп’ютерних 

лабораторіях) [186, с. 115-125]. У монографії за редакцією В. Кухаренка 

подаються такі моделі змішаного навчання: модель обертання (ротаційна), 

гнучка модель, інтенсивна ординатура, модель самозмішування, збагачена 

віртуальна модель, автономна група, особистий вибір [178, с. 123-125]. Отже, 

проаналізувавши різні класифікації моделей навчання, можемо констатувати, 

що в їхній диференціації лежить насамперед ступінь автономності студента та 

частка дистанційної / самостійної / онлайн роботи. 

Перед нами постало завдання визначити найбільш оптимальні моделі 

змішаного навчання майбутніх філологів усного японського мовлення на різних 

етапах формування комунікативної компетентності. Тож, проаналізувавши 

праці науковців, було встановлено, що найбільш прийнятними є модель «Face-

to-Face Driver» та різновиди ротаційніих моделей. 

Модель «Face-to-Face Driver» – «Драйвер – освіта віч-на-віч». У цій 

моделі загалом переважають традиційні (аудиторні) форми роботи, електронне 

навчання використовується в якості доповнення, фрагментарно під час занять. 

Викладач особисто дає основний обсяг навчального матеріалу, по мірі 

необхідності включаючи онлайн навчання як допоміжне. Ця модель часто 

охоплює аудиторну роботу і роботу на комп’ютерах [154, с. 73]. У такій 

моделі зберігається кількість аудиторних годин, але збільшується кількість 

годин самостійної роботи; викладач має можливість контролювати 

індивідуальний процес навчання кожного студента [123; 186, с. 121]. Означена 

модель передбачає вивчення матеріалу на очних заняттях в аудиторії; 

електронні ресурси використовуються для закріплення і поглиблення знань [4; 

185, с. 191]. Основна інформація, а також навички та вміння набуваються під 

час аудиторної роботи; дистанційні форми роботи є додатковими, під час них 

студенти закріплюють та удосконалюють знання, навички та вміння. 

Під час навчання усного японського мовлення модель «Face-to-Face 

Driver» є ключовою на початковому етапі навчання (рівень А1), адже 

більшість студентів починають вивчати японську мову «з нуля», і тому 

безпосередній контакт з викладачем є вкрай важливим. Спробуємо окреслити 
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переваги цієї моделі на початковому етапі навчання усного японського 

мовлення. Очний компонент моделі «Face-to-Face Driver» дозволяє: 

- організувати системну роботу з формування мовленнєвих навичок та 

вмінь; 

- забезпечити пояснення навчального матеріалу: форм, змісту та функцій 

мовних одиниць, паравербальних засобів комунікації в японській мові; 

- застосовувати індивідуальні, парні, фронтальні форми роботи в 

аудиторії, орієнтовані на «живу взаємодію» учасників навчального процесу; 

- максимально повно контролювати успішність студентів, вчасно 

реагувати на помилки та не допускати формування неправильних навичок 

(лексичних, граматичних, фонетичних) та вмінь (аудіювання та говоріння); 

- керувати процесом формування навчальних стратегій у студентів. 

Дистанційний та онлайн компоненти моделі «Face-to-Face Driver» 

дозволяють: 

- створювати траєкторію індивідуального набуття мовних знань 

(автономно студенти зможуть більш глибоко опанувати інформацію про 

структуру японської мови); 

- збільшити кількість вправ, орієнтованих на формування мовленнєвих 

лексичних, граматичних та фонетичних навичок, причому виконання цих 

вправ має відбуватися після того, як у студентів на аудиторних заняттях 

будуть сформовані первинні уміння; 

- раціоналізувати підготовку студентів до говоріння в межах 

підготовленого монологічного мовлення (самостійно студенти зможуть 

дібрати матеріал, зробити презентації для майбутньої доповіді); 

- оптимізувати роботу, спрямовану на розвиток умінь аудіювання 

(студенти можуть прослуховувати тексти стільки, скільки їм потрібно для 

досягнення комунікативних цілей); 

- активізувати роботу над спостереженням за невербальною поведінкою 

носіїв японської мови (студенти самостійно можуть переглядати відеоролики 

про особливості невербальної комунікації японською мовою, потім імітувати 

ці особливості у процесі діалогічного та монологічного мовлення); 
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- формувати когнітивні та метакогнітивні уміння – спостерігати за 

мовними явищами, встановлювати аналогії, зіставляти їх, формувати мету 

діяльності, вибирати відповідні способи, засоби та методи досягнення 

поставленої мети, планувати й організовувати свою діяльність з навчання 

говоріння японською мовою; 

- розвивати у студентів рефлексію, здатність до самоаналізу та 

самооцінки. 

На рисунку 2.1.1 подано схематично основні етапи очного та 

дистанційного навчання усного японського мовлення в межах моделі. 

Очні форми роботи  Дистанційні форми роботи 

↓    ↓   

сприйняття матеріалу та його осмислення → глибше осмислення та вивчення матеріалу 

↓   ↓   

виконання вправ (формування первинних 

мовленнєвих умінь) 
→ 

виконання вправ, орієнтованих на формування 

мовленнєвих навичок (синхронні онлайн 

виконання та перевірка, а також асинхронне 

дистанційне виконання з наступним 

пересиланням викладачеві на перевірку) 

↓           ↨ 

перевірка вправ ← виконання вправ, орієнтованих на формування 

мовленнєвих навичок 

↓   

виконання вправ, орієнтованих на формування 

мовленнєвих навичок 

  

↓ ↓   ↨   

формування умінь 

спонтанного мовлення 

(короткі 

висловлювання 

монологічного 

характеру та діалоги, 

що складаються з 

кількох реплік) 

 формування на 

основі умінь 

аудіювання 

невеликих текстів 

(монологів та 

діалогів) з 

наступним їх 

обговоренням 

→  

виконання вправ, які не були успішно 

завершені в аудиторії (зокрема, вправ на 

аудіювання, на діалогічне мовлення) 

 ↨    ↨   

використання елементів невербальної поведінки в 

монологах та діалогах 

←  виконання лінгвосоціокультурних вправ 

(спостереження за невербальною поведінкою 

носіїв японської мови) 

    ↓   

↨   виконання вправ на аудіювання (з перевіркою 

рівня розуміння онлайн або з пересиланням 

викладачеві на перевірку) 

    ↨   

 

Виголошення монологів та діалогів 

 

←  

підготовка монологів та діалогів 

↘   ↙ 

 набуття когнітивних та метакогнітивних умінь, стійких мотивів та 

рефлексії 
 

Рис. 2.1.1. Реалізація моделі  «Face-to-Face Driver» 
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Отже, «Face-to-Face Driver» передбачає, що дистанційний елемент 

охоплює: осмислення мовного матеріалу, виконання вправ на формування 

мовленнєвих навичок та здобуття лінгвосоціокультурних знань, підготовку до 

монологічного та діалогічного мовлення. Модель, зображена на рис. 2.1.1, 

застосовується до кожного заняття. 

Виходячи з поданого вище розуміння моделі навчання, визначаємо, що 

модель «Face-to-Face Driver» реалізується на практичних аудиторних заняттях 

(164 години у першому семестрі навчання, 194 години у другому семестрі 

навчання) та під час самостійної роботи (166 годин у першому семестрі 

навчання, 196 годин у другому семестрі навчання) у межах навчальної 

дисципліни «Східна мова: базовий рівень».  

Суб’єктами навчання є студенти 1-го курсу, які вивчають японську мову 

на рівні А1.  

Цілі навчання: сформувати компетентність в говорінні та аудіюванні, а 

також фонетичну, граматичну, лексичну, лінгвосоціокультурну 

компетентність на відповідному рівні А1.  

Очікувані результати: 1) студент може елементарно спілкуватись про 

нагальні потреби, якщо мовлення повільне, співрозмовник повторює сказане; 

може ставити запитання, відповідати на них, ініціювати розмову; розуміє  

вирази, що використовуються в повсякденному мовленні, може розуміти 

запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно, розуміти короткі, 

прості вказівки; може попросити щось в інших і запропонувати щось іншим 

людям; 2) студент може продукувати прості, здебільшого ізольовані фрази про 

людей та місця (проживання, перебування, місцевість, може розказати про 

себе, чим займається, де живе); 3) студент може розуміти мовлення, якщо воно 

дуже повільне і ретельно артикульоване, з довгими паузами, розуміти 

інструкції, сформульовані ретельно й повільно, розуміти короткі прості 

вказівки [45, с. 58-64]; 4) студент може спостерігати за мовними явищами, 

невербальними засобами комунікації, використовувати їх у власному 

мовленні, визначати цілі, планувати, управляти навчальною діяльністю, 

корегувати її, здійснювати рефлексію; у студентів мають бути сформовані 
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стійкі мотиви до вивчення японської мови.   

Елементами навчання визначаємо сегментні та суперсегментні фонетичні 

одиниці, лексичниі одиниці, граматичні одиниці, одиниці паравербальної 

комунікації, екстралінгвальні інформаційні одиниці, цілісні тексти-монологи 

та тексти-діалоги; когнітивні та метакогнітивні навчальні стратегії, мотиви до 

вивчення мови, рефлексія.  

Змістом навчання є фонетичні, граматичні, лексичні, паралінгвальні та 

екстралінгвальні знання, фонетичні, граматичні, лексичні та 

лінгвосоціокультурні рецептивні та репродуктивні навички, навички 

паравербальної комунікації, уміння монологічного та діалогічного мовлення, 

аудіювання у межах рівня А1.  

Методами навчання є пояснення, ілюстрації та демонстрації, 

спостереження, вправляння.  

Форми організації навчання: аудиторні очні заняття з використанням 

онлайн мікронавчання, а також самостійна (дистанційна) робота.  

Засобами навчання є серія підручників «みんなの日本語初級I», за яким 

студенти навчаються очно; колода електронних карток до кожного з уроків, 

створена на базі онлайн платформи Memrise, синхронні вправи для онлайн 

виконання в аудиторії та під час позааудиторного навчання, розроблені на базі 

онлайн платформи Kahoot!», інші інтернет-ресурси (зокрема, відео YouTube, 

електронні словники, блоги японознавців тощо),  переважно орієнтовані на  

формування лінгвосоціокультурної компетентності, а також онлайн 

платформа Google Classroom (для зручності менеджмента курсу вивантаження 

всіх завдань для самостійної роботи, посилань на онлайн ресурси для 

самостійного опрацювання, а також завантаження студентами виконаних 

асинхронних вправ і комунікація студент – викладач відбувається на бази цієї 

платформи).  

Форми контролю: поточний контроль, письмові роботи студентів (для 

повірки мовних знань, мовленнєвих і лінгвосоціокультурних навичок), 

взаємоконтроль та індивідуальна перевірка викладачем кожного студента під 

час виголошення монологів та діалогів, тестування та обговорення 
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прослуханого вголос. 

Планування роботи студентів за умови використання моделі «Face-to-

Face Driver» представлено у таблиці 2.1.1.  

Таблиця 2.1.1 

Організація навчального процесу (модель «Face-to-Face Driver»)  

№ Тема К-ть 

ауд. 

год. 

К-ть 

год. 

сам. 

роб. 

Основні граматичні теми Паравербальні засоби 

комунікації; 

лінгвокраїнознавча 

інформація про культуру 

Японії 

1 自己紹介 

(Знайомство） 

26 28 ～は～です、～は～じ

ゃありません、～は～

際です 

Культура знайомства в 

Японії: жести та кліше 

2 私の家族 

(Я та моя родина) 

28 28 ～がいます、～人いま

す、～好きです 

Культура поваги до 

старших в Японії, явище 

«учі» та «сото» 

3 平日・休みの日 

(Мій робочий / 

вихідний день) 

28 28 ～ています、～て、 ～

て 

Особливості дозвілля 

японців 

4 私のうち・私の部

屋 

(Мій будинок. Моя 

кімната) 

28 28 ～があります、～の～

に～があります。助数

詞。 

Відмінності між 

японським домом та 

домом західним. Мовні 

кліше при відвідуванні 

дому японця 

5 私の大学 

(Мій університет) 

26 28 ～から、～たり～たり

します 

Відмінності між 

студентським життям 

України та Японії. 

Відомості про 

позакласну діяльність 

японських студентів  

6 私の町・私の国 

(Моє місто. Моя 

країна) 

28 28 ～は～より、～のほう

が、～一番 

Сприйняття України 

очами японця 

7 休み・連休 

(Канікули та свята) 

 

28 28 ～てから、～ていま

す、～たことがありま

す 

Традиційні японські 

свята. «Золотий 

тиждень» 

8 私の夢 

(Мої мрії) 

28 28 ～たいです、～ほしい

です 

Відомості про мрії 

середньостатистичного 

японця  

9 私の友達 

(Мої друзі) 

28 28 普通刑。～てる、   ～

だろう 

Стосунки між друзями в 

Японії  

10 私の将来の仕事 

(Моя майбутня 

професія) 

26 28 ～と言います、～と思

います 

Культура робочого 

життя японців, 

особливості роботи в 

офісі 
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Продовж. табл. 2.1.1 

11 日本の生活 

(Життя в Японії) 

28 28 ～とき、～てもいいで

す、～てはいけませ

ん、～なければなりま

せん、～なくてもいい

です 

Сортування сміття. 

Правила проїзду у 

транспорті. Побутові 

суспільні норми та 

етикет 

12 私の趣味 

(Моє хобі) 

28 28 私の趣味は～ことで

す、～ことができます 

Хобі, що є популярними 

у Японії серед молоді та 

літніх людей.  

13 買い物 

(Покупки) 

28 28 ～たら、～ても、～て

あげます、～てくれま

す、～てもらいます 

Культура спілкування у 

магазині, особливості 

оплати покупки 

 

Модель Rotation Model (ротаційна модель). Її суть полягає в чергуванні 

традиційного очного аудиторного навчання і самостійного онлайн навчання в 

індивідуальному режимі (наприклад, через мережу Інтернет за планом 

посилань, складеним викладачем; на спеціальному сайті). При такій моделі 

навчальний час по черзі розподіляється між індивідуальним електронним 

навчанням і навчанням в аудиторії [154, с. 73].  

За умови використання ротаційної моделі збільшується частка 

дистанційних форм роботи. Очні й дистанційні завдання перебувають у 

паритеті. На дистанційне навчання виносяться окремі блоки інформації, 

відбувається формування мовленнєвих навичок та вмінь як на базі, так і без 

попередньо сформованих первинних умінь. 

Для навчання майбутніх філологів усного японського мовлення вважаємо 

доцільним застосовувати три різновиди ротаційної моделі. 

a) Власне ротаційна модель (для якої ми пропонуємо назву «модель 

почергового розподілу форм роботи»). Ця модель передбачає використання 

більшої частки онлайн та дистанційних форм роботи (порівняно з моделлю 

«Face-to-Face Driver»). Означену модель використовуємо для задоволення 

наступних потреб: 

- формування мовних знань (частка нового теоретичного матеріалу 

вивчається студентами в аудиторії, а частка – дистанційно: теоретичний 

матеріал подається як в готовому оцифрованому вигляді, так і студенти 

самостійно знаходять необхідні джерела); 
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- формування мовленнєвих та лінгвосоцікультурних навичок 

(дистанційно формуються нові мовленнєві навички, розвиток яких не 

розпочинався в аудиторії: формування таких навичок відбувається у процесі 

виконання складених або дібраних викладачем вправ з онлайн перевіркою та з 

надсиланням виконаних завдань викладачеві); 

- формування мовленнєвих умінь аудіювання (і в аудиторії, і дистанційно 

студенти слухають різні тексти і виконують до них завдання: аудиторні 

завдання перевіряються викладачем відразу, а виконані дистанційно – або 

шляхом автоматичної онлайн перевірки, або відповіді надсилаються 

викладачеві); 

- формування умінь говоріння (дистанційно студенти готують монологи-

презентації (студенти можуть звертатися за допомогою викладача або 

однокурсників за допомогою електронної переписки через e-mail чи в чатах), в 

аудиторії роблять повідомлення та здійснюють різні обговорення); 

- формування паравербальних знань (і в аудиторії, і дистанційно студенти 

спостерігають за невербальною поведінкою носіїв японської мови). 

На рисунку 2.1.2 подано схематично основні етапи очного та 

дистанційного навчання усного японського мовлення в межах означеної 

моделі. 
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Очні форми роботи 

 

  

Дистанційні форми роботи 

 

   
сприйняття мовного матеріалу та його 

осмислення 
→ 

глибше осмислення 

вивченого матеріалу 
→ 

Вивчення нового 

теоретичного матеріалу 

  ↓  ↓ 

виконання вправ, спрямованих на 

формування мовленнєвих навичок 
→ 

виконання вправ, 

спрямованих на 

удосконалення 

мовленнєвих  та 

лінгвосоціокульутурн

их навичок, що 

формувалися 

→ 

виконання вправ, 

спрямованих на 

формування нових 

мовленнєвих та 

лінгвосоціокульутурних  

навичок 

↓  ↙  ↘ 

слухання аудіо(відео)матеріалів та 

виконання завдань до них (перевірка 

викладачем) 
 

слухання 

аудіо(відео)матеріалів 

та виконання завдань 

до них (онлайн 

перевірка) 

 

слухання 

аудіо(відео)матеріалів та 

виконання завдань до них 

(перевірка викладачем) 

↓  ↙  ↘ обговорення почутого / побаченого  
  

виголошення монологів-презентацій ← 

підготовка монологів-презентацій 
↓  

обговорення презентацій (діалогічне 

мовлення) 

← 

↘  ↙ 

 набуття когнітивних та метакогнітивних умінь, стійких мотивів та 

рефлексії 
 

 

Рис. 2.1.2. «Модель почергового розподілу форм роботи» 

Модель, зображена на рис. 2.1.2, застосовується до кожного заняття. 

«Модель почергового розподілу форм роботи» у процесі навчання усного 

японського мовлення може бути застосована: 

- на етапі вивчення японської мови, коли у студентів настає готовність 

розуміти навчальний матеріал, а також самостійно без підтримки викладача 

виконувати вправи з новим мовним / мовленнєвим матеріалом; 

- на початку вивчення теми, коли студенти знайомляться з новим 

лінгвальним, паралінгвальним та екстралінгвальним матеріалом, новими 

ситуаціями комунікації. 

«Модель почергового розподілу форм роботи» реалізується на 

практичних аудиторних заняттях (134 годин у першому семестрі навчання, 150 

годин у другому семестрі навчання) та під час самостійної роботи (136 годин у 
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першому семестрі навчання, 150 годин у другому семестрі навчання) у межах 

навчальної дисципліни «Східна мова: середній рівень».  

Суб’єктами навчання є студенти 2-го курсу, які вивчають японську мову 

на рівні А2.  

Цілі навчання: сформувати компетентність у говорінні та аудіюванні, а 

також фонетичну, граматичну, лексичну, лінгвосоціокультурну 

компетентність на відповідному рівні А2.  

Очікувані результати: 1) у монологічному мовленні студент може 

зробити коротке, підготовлене, елементарне висловлювання на знайому тему; 

може дати простий опис або презентацію на побутову тематику у вигляді 

короткої серії простих фраз та речень на зразок списку; може розповісти про 

подію, описавши її у вигляді простої послідовності пунктів, може робити 

короткі, стислі описи подій або видів діяльності, плани та устрої 

(упорядкування, звичаї та повсякденне життя, минулу діяльність та особисті 

враження), може використовувати просте описове мовлення, щоб стисло 

висловитись про щось і порівняти предмети та особисті речі; 2) в аудіюванні 

може зрозуміти достатньо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо 

мовлення чітке й повільне; може розуміти фрази та вирази, що належать до 

сфер найближчих пріоритетів, якщо мовлення чітке й повільне; може 

ідентифікувати тему почутої дискусії навколо, коли мовлення повільне й 

чітке; може розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіоуривків 

на передбачувані побутові сюжети, якщо мовлення повільне й чітке; може 

зрозуміти головне з теленовин, репортажів про події, випадки, якщо відеоряд 

супроводжує коментар, може «вловити» зміни теми у програмах теленовин і 

сформулювати ідею головного змісту; 3) у діалогічному мовленні студент 

може спілкуватись досить легко у конструктивних ситуаціях та коротких 

бесідах за умови, що співрозмовник допоможе в разі необхідності; може 

ставити запитання і відповідати на запитання, обмінюватись думками та 

інформацією на близькі / знайомі теми у передбачуваних повсякденних 

ситуаціях; може спілкуватись у межах простого і прямого обміну інформацією 

на теми, що стосуються роботи й дозвілля, може здійснювати дуже короткі 
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соціальні контакти без надмірних зусиль; може розуміти те, що чітко, повільно 

і прямо йому говориться у простих повсякденних розмовах [55, с. 58-64]; 

4) студент володіє й розвиває когнітивні, метакогнітивні стратегії, рефлексію, 

здатний організовувати процес вивчення японської мови, об’єктивно 

оцінювати рівень своїх компетентностей, має стійкі мотиви до вивчення мови.  

Елементами навчання визначаємо суперсегментні фонетичні одиниці, 

лексичні одиниці, граматичні одиниці, одиниці паравербальної комунікації, 

екстралінгвальні інформаційні одиниці, цілісні тексти-монологи та тексти-

діалоги; когнітивні та метакогнітивні навчальні стратегії, мотиви до вивчення 

мови, рефлексію.  

Змістом навчання є фонетичні, граматичні, лексичні, паралінгвальні та 

екстралінгвальні знання, фонетичні, граматичні, лексичні та 

лінгвосоціокультурні рецептивні та репродуктивні навички, навички 

паравербальної комунікації, уміння монологічного та діалогічного мовлення, 

аудіювання у межах рівня А2.  

Методами навчання є пояснення, ілюстрації та демонстрації, 

спостереження, вправляння.  

Форми організації навчання: аудиторні очні заняття з використанням 

онлайн мікронавчання, а також самостійна (дистанційна) робота.  

Засобами навчання є серія підручників «みんなの日本語初級IІ», за яким 

студенти навчаються очно; колода електронних карток до кожного з уроків, 

створена на базі онлайн платформи Memrise, синхронні вправи для онлайн 

виконання в аудиторії та під час позааудиторного навчання, розроблені на базі 

онлайн платформи Kahoot!, інші інтернет-ресурси (зокрема, відео YouTube, 

електронні словники, блоги японознавців тощо),  орієнтовані як на  

формування лінгвосоціокультурної компетентності, так і на формування 

глибшого розуміння особливостей усної та письмової японської мови, а також 

онлайн платформа Google Classroom для менеджменту курсу. 

Форми контролю: онлайн контроль вправ на формування мовних знань та 

мовленнєвих навичок та вмінь; поточний контроль, письмові роботи 

студентів, взаємоконтроль та індивідуальна перевірка викладачем кожного 
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студента. 

Планування роботи студентів за умови використання «моделі 

почергового розподілу форм роботи» представлено у таблиці 2.1.2.  

Таблиця 2.1.2 

Організація навчального процесу 

(«модель почергового розподілу форм роботи») 

№ Тема К-ть 

ауд. 

год. 

К-ть 

год. 

сам. 

роб. 

Основні 

граматичні 

теми 

Паравербальні засоби 

комунікації; лінгвокраїнознавча 

інформація про культуру Японії 

1 ウクライナの有名

な人 
(Видатні люди 

України) 

22 22 ～られます、

～ように、  

～おかげで、

～ながら 

Винаходи та нобелівські 

лауреати Японії, інформація про 

найвідоміших письменників 

Японії  

2 好きなしゅじんこ

う 
(Ваш улюблений 

персонаж) 

22 22 ～られます, 

～ことができ

ます,       

～ています、

～てあります 

Міміка та жести, притаманні 

персонажам аніме, поняття про 

архетипних для Японії 

персонажів 

3 来年しようと思う

こと 
(Плани на 

наступний рік) 

22 22 ～ようと思っ

ています、  

～つもりで

す、        

～予定です 

Відомості про найпопулярніші 

прагнення японців 

4 あなたが一番消し

たいもの 
(Те, що ви хотіли 

прибрати з свого 

життя) 

22 24 ～たほうがい

いです、     

～ないほうが

いいです、     

～なら 

Речі та вчинки, які японці 

ненавидять, їх відмінності від 

таких, що не схвалюються в 

інших країнах 

5 健康にいい習慣 
(Корисні для 

здоров’я звички) 

22 22 ～ようにす

る、～ように

している、  

～ことにして

いる 

Японський стиль здорового 

життя, японське сприйняття 

вислову 「体を養うことが心を

安らかにする」 

6 世界の問題 
(Світові проблеми) 

24 24 ～ように、  

～ために、  

～ので 

Способи, якими японці 

намагаються вирішити 

найпопулярніші світові проблеми 

7 料理の作り方 
(Приготування їжі) 

24 24 ～とおりに、

～あとで、  

～ないで～ 

Інформація про найпопулярніші 

страви в Японії 

8 きんきゅうな事故 
(Екстрена ситуція) 

26 26 ～んです、  

～そうです、

～ようです、

～場合、    

～によると 

Інформація, куди в Японії 

звертатися у разі 

найрозповсюдженіших екстрених 

випадків 
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Продовж. табл. 2.1.2 

9 ついた日・ついて

いない日 
(Мій щасливий/ 

нещасливий день) 

24 24 ～られる、 

～てしまう、 

～せいで、 

～おかげで 

Японське ставлення до щастя 

та вдачі, талісмани омаморі та 

приманювання успіху у 

храмах 

10 将来の夢 
(Мрії про 

майбутнє) 

24 24 ～でしょう、  

命令形、～ば、  

～のは～、    

～のに、      

～はずです 

Дані опитувань про те, якою 

японці бачать свою країну 

через сто років. Корисні 

винаходи, на які чекають 

японці 

11 日本・ウクライナ

の話話 
(Японські та 

українські казки) 

26 26 ～てきます、  

～ていきます、

～くする、    

～ところです、  

～たばかりです 

Різниця між мораллю в 

українських та західних 

казках, найпопулярніші 

персонажі 

12 両親が子供のとき

させたこと 
(Те, що вас 

змушували/вам 

дозволяли робити в 

дитинстві батьки) 

26 26 ～させる、    

～なければなら

ない、～られる 

Ставлення до дозволів та 

заборон для дітей в Японії. 

Характер життя японського 

школяра перед вступом до 

університету 

 

б) Різновидом ротаційної моделі є модель «Зміна робочих зон». У 

процесі навчання усного японського мовлення цю модель вважаємо доцільним 

застосовувати під час вивчення матеріалу, що не є новим, а також для 

формування мовленнєвих умінь: під час підготовки студентів до аудіювання 

тексту на вже знайому тему, для підготовки та продукування монологів і 

діалогів у межах теми, що вивчалася. Таким чином, описувану модель доцільно 

застосовувати після «моделі почергового розподілу форм роботи» (на рівні 

навчання мови В1-В2, що за навчальним планом можна співвіднести із рівнем 

володіння мовою, який мають студенти 3-го курсу освітнього рівня 

«бакалавр»). Модель «Зміна робочих зон» передбачає створення робочих зон: 

1) Перша робоча зона – робота під керівництвом викладача. Вона 

передбачає групову та індивідуальну роботу студентів під керівництвом 

викладача. Робота в даній зоні спрямована на зняття мовних і смислових 

труднощів, знайомство з новою лексикою, граматичними конструкціями, 

розвиток мовленнєвих навичок та вмінь, уваги та інтересу до запропонованої 

теми;  
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2) Друга робоча зона – онлайн навчання. Ця зона роботи онлайн 

передбачає використання мережі Інтернет: студентам надається персональний 

комп’ютер або планшет з виходом в інтернет, інструкція до завдань і час на їх 

виконання;  

3) Третя робоча зона – робота студентів у групах. Ця зона групової 

роботи може бути розрахована на виконання колективного творчого завдання 

[145, с. 203].  

До описаної моделі вважаємо доцільно додати ще 4) четверту зону – 

дистанційну і 5) п’яту – аудиторно-презентаційну. Якщо три перші та п’ята 

зони створюються в аудиторії, то дистанційна охоплює безпосередню 

самостійну роботу, під час якої студенти  автономно виконують різноманітні 

індивідуальні та групові завдання. 

Так, у першій робочій зоні, де навчання проходить під керівництвом 

викладача, відбувається: виконання вправ на формування мовленнєвих 

навичок, завдань, орієнтованих на зняття лінгвальних, паралінгвальних та 

екстралінгвальних труднощів; постановка мовленнєво-комунікативних завдань 

та інструктаж щодо їх виконання. 

У другій робочій зоні навчання відбувається онлайн: виконання завдань на 

аудіювання, з наступною фіксацією інформації, необхідної для використання в 

монологічному та діалогічному мовленні; завдань на спостереження за 

невербальною поведінкою японців; пошук в інтернеті інформаційних ресурсів, 

які містять екстралінгвальну інформацію та їх опрацювання. 

У третій робочій зоні відбувається групова робота: обговорення 

прослуханих (також прочитаних) матеріалів, формуються уміння діалогічного 

мовлення.  

У четвертій робочій зоні студенти самостійно виконують мовленнєві 

вправи; готують монологічні повідомлення та обговорення: слухають (та 

читають) тематичні тексти, рекомендовані викладачем, а також самостійно 

знайдену в інтернеті інформацію (які є джерелом для презентацій-повідомлень 

та обговорень); у парах складають та розігрують діалоги, продумують питання 

для обговорень та дискусій. 
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У п’ятій робочій зоні студенти роблять презентації-повідомлення, а 

також обговорюють їх усією аудиторією. 

Усі п’ять робочих зон студенти проходять почергово на 2-ох заняттях. На 

рисунку 2.1.3 подано схематично основні етапи очного та дистанційного 

навчання усного японського мовлення в межах означеної моделі. 

 

 

Очні форми роботи 

 

  

Дистанційні / самостійні форми роботи 

 

   

Робоча зона І → Робоча зона ІІ 

  ↓ 

Робоча зона ІІІ ← Робоча зона IV 

↓   

Робоча зона V   

   

 набуття когнітивних та метакогнітивних умінь, 

стійких мотивів та рефлексії 
 

 

Рис. 2.1.3. Зміна робочих зон 

Модель «Зміна робочих зон» реалізується на практичних аудиторних 

заняттях (90 годин у першому семестрі навчання, 74 години у другому 

семестрі навчання) та під час самостійної роботи (90 годин у першому 

семестрі навчання, 76 години у другому семестрі навчання) у межах 

навчальної дисципліни «Східна мова: просунутий рівень».  

Суб’єктами навчання є студенти 3-го курсу, які вивчають японську мову 

на рівні В1.  

Цілі навчання: сформувати компетентність в говорінні та аудіюванні на 

рівні В1, а також розвивати фонетичну, граматичну, лексичну, 

лінгвосоціокультурну компетентності.  

Очікувані результати: 1) що стосується монологічного мовлення, 

студент може робити прості описи різноманітних знайомих об’єктів, близьких 

до своєї сфери інтересів, може вільно та зв’язно розповісти чи описати що-

небудь у вигляді лінійно-структурного висловлювання, може детально 

розповісти про свої враження, описуючи почуття та власне ставлення, може 

розповісти деталі непередбачених подій, може розказати сюжет книжки або 
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фільму та описати своє ставлення, може описати мрії, надії та прагнення, може 

переказати оповідання; може розвивати аргументацію таким чином, що його 

розуміють більшість часу без труднощів, може стисло викласти причини та 

пояснення певних думок, планів, діяльності, може робити короткі, 

підготовлені виступи; 2) що стосується аудіювання, студент може слухати 

лекцію або розмову у межах своєї сфери обізнаності, якщо предмет мовлення 

знайомий, презентація лінійна, а структура мовлення чітка; може розуміти 

прості послідовні короткі розмови на знайомі теми, якщо вони проходять на 

чітко артикульованому нормативному мовленні; може розуміти просту 

технічну інформацію, інструкції, детальні вказівки; може розуміти зміст 

інформації більшості записаних або трансльованих матеріалів на теми 

особистих інтересів, мовлення яких чітке й нормативне; 3) що стосується 

діалогічного мовлення, студент може досить вільно спілкуватись на знайомі 

звичайні та незвичайні теми, пов’язані із своїми інтересами та професійною 

сферою, може обмінюватись інформацією, перевіряти і підтверджувати її, 

може виражати думки на більш абстрактні, культурні теми, може 

використовувати широкий діапазон простих мовленнєвих засобів, щоб 

справитись з більшістю ситуацій під час подорожі чи перебування у країні, 

мова якої вивчається, може без підготовки вступати у розмову на знайомі теми 

або теми особистих інтересів, чи теми, пов’язані з повсякденним життям; 

може розуміти чітко аргументоване мовлення, адресоване їй / йому, хоча і 

буде час від часу просити повторити окремі слова і фрази [55, с. 58-64]; 4) 

студент володіє когнітивними та метакогнітивними стратегіями, має стійкі 

мотиви до вивчення та користування мовою, здатність самоаналізу та 

самооцінки.  

Елементами навчання визначаємо одиниці паравербальної комунікації, 

екстралінгвальні інформаційні одиниці, цілісні тексти-монологи та тексти-

діалоги; когнітивні та метакогнітивні навчальні стратегії, мотиви до вивчення 

мови, рефлексія.  

Змістом навчання є уміння монологічного та діалогічного мовлення, 

аудіювання у межах рівня В1.  
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Методами навчання є пояснення, ілюстрації та демонстрації, 

спостереження, вправляння.  

Форми організації навчання: аудиторні очні заняття з використанням 

онлайн мікронавчання, а також самостійна (дистанційна) робота.  

Засобами навчання є підручник «ジェイ・ブリッジ», за яким студенти 

навчаються очно; колода електронних карток до кожного з уроків, створена на 

базі онлайн платформи Memrise, синхронні вправи для онлайн виконання в 

аудиторії та під час позааудиторного навчання, розроблені на базі онлайн 

платформи Kahoot!, інші інтернет-ресурси (зокрема, відео YouTube, 

електронні словники, пояснення носіями мови спірних граматичних та 

лексичних нюансів, ресурси, що глибше розкривають нюанси ввічливої 

розмовної мови, різницю між жіночою та чоловічою мовою тощо), а також 

онлайн платформа Google Classroom для менеджменту курсу. 

Форми контролю: онлайн контроль вправ на формування мовних знань 

та мовленнєвих навичок та вмінь; поточний контроль, письмові роботи 

студентів, взаємоконтроль та індивідуальна перевірка викладачем кожного 

студента. 

Планування роботи студентів за умови використання моделі «Зміна 

робочих зон» представлено у таблиці 2.1.3.  

 

Таблиця 2.1.3 

Організація навчального процесу (модель «Зміна робочих зон») 

№ Тема К-ть 

ауд. 

год. 

К-ть 

год. 

сам. 

роб. 

Основні граматичні 

теми 

Паравербальні засоби 

комунікації; лінгвокраїнознавча 

інформація про культуру Японії 

1 紹介する 
(Представлення 

людини) 

22 22 こ・そ・あ・ど、～

って、～っけ、～と

ころが、～反面 

Паравербальні засоби 

комунікації, на які слід 

звернути увагу, щоб справити 

хороше враження на японця 

2 旅行する  
(Подорож) 

24 22 ～なら、～というの

は、～といい、～た

ほうがいい、～と言

えば、～として 

Місця в Японії, що є 

туристичними принадами та їх 

локальні особливості; 

особливості ночівлі в  

японському рьокані, 

відвідування онсену  
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Продовж. табл. 2.1.3 

3 異文化に離れる 

(Крос-культурні 

розбіжності) 

22 22 ～ようになる、～な

くなる、～に比べ

て、～に対して、～

のようだ、～つもり

だった、～わけには

いかない 

Паравербальні засоби 

комунікації, що можуть бути 

невірно сприйнятими у різних 

країнах, особливості 

менталітету японців, що 

вирізняють їх від західних 

культур 

4 未来の夢 

(Мрії про 

майбутнє) 

22 24 ～ことにする、～こ

とになる、～だろ

う、～と／～ば、～

ようになっている 

Особливості погляду на 

успішне майбутнє та показники 

успішної людини очами японця 

5 ミステリー 

(Розслідування 

злочину) 

18 18 ～ている、～てあ

る、～の、～こと、

～つまり、～はず 

Особливості роботи японської 

поліції та судочинства 

6 ベスト・パートナ

ー 

(Кохана людина) 

18 18 ～てあげる、～ても

らう、～てくれる、

～にとって、～け

ど、～さえ～ば、～

たとえ～ても、～と

は限らない 

Якості, які приваблюють 

японців у чоловіках та жінках. 

Особливості початку стосунків 

та культури романтичного 

життя, погляди на шлюб, явище 

оміай 

7 食と健康 

(Їжа та здоров’я) 

18 18 ～ようにする、～よ

うにしている、～よ

うに、～ために、～

べきだ、～とした

ら、～としても、～

にすぎない 

Традиційні продукти, що наявні 

в харчуванні японців, зміна 

раціону через стиль життя та 

вестернізацію суспільства 

8 教育 

(Освіта) 

20 20 ～ことにしている、

～ことになってい

る、～させる、～て

もらう、～される、

～てほしい、～ても

らいたい、～わけが

ない、～わけじゃな

い、～というわけだ 

Норми здобуття освіти у країні, 

ставлення японців до освіти 

 

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

полягає в тому, що студенти одержують інформацію не в готовому вигляді від 

викладача, а добувають знання самостійно. Після самостійного опрацювання 

студентами певної інформації на занятті відбувається її осмислення, активізація 

та систематизація, обговорення, вирішення завдань, пов’язаних з цією 

інформацією [154, с. 221; 141, с. 74]. Означена модель передбачає 

сформованість у студентів навчальної автономії, а також наявність умінь 

аргументувати (на рівні навчання мови В2 (зрідка В1), базових знань, які їм 
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дозволяють адекватно сприймати новий матеріал. У навчанні майбутніх 

філологів усного японського мовлення означена модель може функціонувати а) 

у форматі формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок; б) у 

форматі підготовки навчальних проєктів-презентацій соціокультурного 

змісту на основі прослуханого матеріалу (можна також долучати і прочитаний 

матеріал). Таким чином, студенти очно набувають первинних мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних умінь, а дистанційно виконують комплекси вправ, які 

сприяють формуванню мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок; а 

також  дистанційно готують проєкт (на основі прослуханих, прочитаних 

матеріалів про культуру та побут японців), готуються до обговорення низки 

питань, а в аудиторії відбувається презентація та обговорення проєкту. 

Спираючись на етапи роботи над проєктом, виділені С. Білоус та 

Т. Дружченко – 1) організаційно-підготовчий, 2) планувальний, 

3) технологічний, 4) заключний [20; 48], визначаємо такі очні та дистанційні 

форми роботи: 

- на  організаційно-підготовчому етапі формуються робочі групи, 

викладач пропонує та розподіляє теми для проєкту (теми мають бути близькі 

за змістом, містити проблему, що дозволить мотивувати та залучити усіх 

студентів до обговорення), викладач окреслює очікуваний результат, який 

слугуватиме для студентів орієнтиром вимог до змісту та оформлення; 

викладач пропонує 3-4 тексти для аудіювання; організаційно-підготовчий етап 

проходить очно; 

- на планувальному етапі студенти прослуховують запропоновані 

тексти, роблять їх змістово-інформаційний аналіз, складають план майбутньої 

презентації; планувальний етап проходить дистанційно (проте студенти в 

електронному режимі обговорюють з викладачем план презентації); 

- на технологічному етапі дистанційно відбувається підготовка 

проєктів: студенти добирають додаткові аудіо-, відеоматеріали, друковані 

тексти; таким чином, тренуються в аудіюванні, готують презентацію, яка 

містить зображення, аудіо- та відеофрагменти, фрагменти друкованих текстів;  

- на заключному етапі очно здійснюється презентація: творча група 
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презентує проєкт, інші студенти беруть участь в дискусії; обговорення самого 

проєкту та оцінювання. 

На рисунку 2.1.4 подано схематично основні етапи очного та 

дистанційного навчання усного японського мовлення в межах означеної моделі. 

Очні форми роботи 

 

 Дистанційні / самостійні форми роботи 

 

   

Формування первинних мовленнєвих 

та лінгвосоціокультурних умінь 

 Формування мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних навичок 

   

Організаційно-підготовчий етап → Планувальний етап (здійснюється аудіювання) 

  ↓ 

Заключний етап (аудіювання, 

монологічне та діалогічне мовлення) 

← Технологічний етап (здійснюється аудіювання, 

інтеракція) 

↓   

   

 набуття когнітивних та метакогнітивних умінь, 

стійких мотивів та рефлексії 

 

 

Рис. 2.1.4. Перевернута аудиторія 

Отже, важливими чинниками для проєкту є: 

- наявність проблемного завдання, яке мотивує студентів до обговорення, 

до дискусії; 

- теми проєктів мають соціокультурний зміст; 

- наявність у презентації зображень, відео- та аудіоматеріалів, що дозволяє 

поєднувати на заняттях аудіювання та говоріння; 

- готовність студентів до обговорень (а отже, те, що студенти володіють 

екстралінгвальними знаннями). 

Модель «Перевернута аудиторія» реалізується на практичних 

аудиторних заняттях (30 годин у першому семестрі навчання) та під час 

самостійної роботи (30 годин у першому семестрі навчання) у межах 

навчальної дисципліни «Східна мова: функціональний рівень».  

Суб’єктами навчання є студенти 4-го курсу, які вивчають японську мову 

на рівні В2.  

Цілі навчання: сформувати компетентність в говорінні та аудіюванні на 

рівні В2, а також розвивати фонетичну, граматичну, лексичну, 

лінгвосоціокультурну компетентності.  
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Очікувані результати: 1) у межах монологічного мовлення студент 

може зробити чітку, послідовно розвинену презентацію з виділенням 

значущих моментів та відповідними додатковими деталями, може спонтанно 

висловлюватись на основі підготовленого тексту і розвивати цікаві положення, 

висунуті слухачами аудиторії, часто демонструючи помітну швидкість та 

легкість вираження; може публічно висловлюватись на найбільш загальні 

теми з таким ступенем точності, швидкості та спонтанності, що не спричиняє 

утруднень або незручностей слухачеві; може робити чіткі, детальні описи 

широкого кола об’єктів, пов’язаних із своєю сферою інтересів; 2) у межах 

аудіювання може розуміти записи нормативного мовлення, яке здебільшого 

зустрічається в суспільному, професійному або академічному житті, визначати 

погляди і ставлення мовця так само добре, як і зміст інформації; може 

розуміти більшість документальних радіопередач та більшість інших 

записаних або трансльованих аудіоматеріалів, мовлення яких нормативне, і 

може визначити настрій, тон мовця тощо; може розуміти повідомлення й 

оголошення на конкретні та абстрактні теми, мовлення яких нормативне; може 

зрозуміти основне з лекцій, розмов і доповідей та інших форм академічної / 

професійної презентації, які за змістом і лінгвістичним наповненням є 

складними; 3) у межах діалогічного мовлення: студент може впоратись з 

пожвавленою дискусією, правильно визначаючи аргументи «за» і «проти» 

певних точок зору, може чітко виражати свої ідеї та погляди, переконливо 

презентувати й реагувати на складні лінії аргументації, може розуміти дискусії 

на теми, пов’язані з його / її сферою, детально розуміти думки, виділені 

мовцем, може вести бесіди, викладати свою думку й захищати її, оцінювати 

альтернативні пропозиції та висувати гіпотези й реагувати на гіпотези інших; 

може впевнено брати участь у бесіді на найбільш знайомі теми, навіть у 

шумному оточенні. може підтримувати стосунки з носіями мови, не 

змушуючи їх поводитись інакше, ніж у стосунках з носієм мови, може 

виражати різні ступені емоційного стану і підкреслювати особистісне 

значення подій та вражень [55, с. 58-64]; 4) студент володіє когнітивними та 

метакогнітивними стратегіями, має стійкі мотиви до вивчення та користування 

124



мовою, здатність самоаналізу та самооцінки.  

Елементами навчання визначаємо одиниці паравербальної комунікації, 

екстралінгвальні інформаційні одиниці, цілісні тексти-монологи та тексти-

діалоги; когнітивні та метакогнітивні навчальні стратегії, мотиви до вивчення 

мови, рефлексія.  

Змістом навчання є уміння монологічного та діалогічного мовлення, 

аудіювання у межах рівня В2.  

Засобами навчання є обрані теми з підручників «みんなの日本語中級» 

та  «文化中級», за якими студенти навчаються очно; колода електронних 

карток до кожного з уроків, створена на базі онлайн платформи Memrise, 

синхронні вправи для онлайн виконання в аудиторії та під час 

позааудиторного навчання, розроблені на базі онлайн платформи Kahoot!, інші 

інтернет-ресурси (зокрема, відео YouTube, електронні словники, пояснення 

носіями мови спірних граматичних та лексичних нюансів, ресурси для 

формування лінгвосоціокультурної компетентності, аудіювання, пошуку 

необхідної інформації для проєктів), а також онлайн платформа Google 

Classroom для менеджменту курсу. Ключовий метод навчання – проєктний.  

Методами навчання є пояснення, ілюстрації та демонстрації, 

спостереження, вправляння.  

Форми організації навчання: аудиторні очні заняття з використанням 

онлайн мікронавчання, а також самостійна (дистанційна) робота.  

Форми контролю: онлайн контроль вправ на формування мовних знань та 

мовленнєвих навичок та вмінь; поточний контроль, письмові роботи 

студентів, взаємоконтроль та індивідуальна перевірка викладачем кожного 

студента. 

Планування роботи студентів за умови використання моделі 

«Перевернута аудиторія» представлено у таблиці 2.1.4.  
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Таблиця 2.1.4 

Організація навчального процесу (модель «Перевернута аудиторія») 

№ Тема К-ть 

ауд. 

год. 

К-ть 

год. 

сам. 

роб. 

Основні 

граматичні теми 

Паравербальні засоби 

комунікації; 

лінгвокраїнознавча 

інформація про культуру 

Японії 

1 ニュースと新聞 
(Новини та 

публіцистика) 

6 6 ～からには、～

だけあって、～

わけにはいかな

い、～からとい

って、～はもち

ろん 

Відомі в Японії випадки з 

реального життя, описані в 

газетах 

2 異文化間コミュニケー

ション 
(Міжкультурна 

комунікація) 

6 6 ～を～という、

～切る、～た結

果、～どころ

か、～ものの、

～を通して、～

ものです 

Характерні риси менталітету 

японців, жести японців, що 

можуть бути сприйняті 

двозначно в інших країнах, 

стереотипи, характені для 

японців 

3 スポーツと余暇 
(Спорт та дозвілля) 

6 6 ～も～ば～も、

～てはじめて、

～かねない、～

と比べると、～

にもかかわらず 

Особливості видів спорту, що 

популярні в Японії; принципи 

командної гри та 

непринциповості того, хто 

переможе, як відображення 

менталітету японського 

суспільства 

4 日本人と食文化 
(Японці та культура їжі) 

6 6 ～ずにはいられ

ない、  ～ざる

を得ない、～こ

とに、～がち、

～にもかまわず 

Відомості про японську їжу та 

особливості її приготування, а 

також види місць, де можна її 

скуштувати 

5 生活と環境 
(Захист навколишнього 

середовища) 

6 6 ～つつある、～

と同時に、～ば

かりに、～べ

き、～というこ

とは、  ～っぱ

なし、～で済

む、～上で 

Ставлення до екології в 

Японії, відомості про 

законодавчі та суспільні 

ініціативи, спрямовані на 

захист навколишнього 

середовища 

 

Зважаючи на те, що формування кожного виду мовленнєвої діяльності 

здійснюється шляхом вправляння в цьому видові мовленнєвої діяльності, 

формування умінь говоріння можливе лише за умов організації вправлянь в 

говорінні, створення відповідних комунікативних ситуацій, наявність реальних 

осіб-комунікантів. Таким чином, вважаємо, що жодна з технологій 

дистанційного навчання не здатна повністю реалізувати процес формування 
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компетентності в говорінні (виняток можуть складати хіба що заняття через 

Skype (коли викладач по скапу дистанційно проводить заняття)), для 

упровадження яких нині в ЗВО немає ні економічних, ні правових передумов. 

Однак, формування рецептивних навичок та вмінь (читання / аудіювання), 

умінь письма та відповідних мовленнєвих навичок, необхідних для реалізації 

цих умінь, можливе в умовах дистанційного навчання. Тому найбільш 

оптимальними моделями змішаного навчання іноземних мов вважаємо моделі, 

в яких поєднуються очні та дистанційні форми навчання, причому очні 

слугують не як спосіб консультування студентів, не як додаткові, а як єдино 

можливі форми організації навчання та досягнення навчальних цілей. І до таких 

технологій належать «Face-to-Face Driver» та «Rotation».  

У межах моделей «Face-to-Face Driver» та «Rotation» виокремлюємо 

мікропошук, який передбачає використання на занятті електронних пристроїв 

(зокрема, смартфонів) для виконання невеликих завдань, пов’язаних з 

терміновим пошуком необхідної інформації, потрібної для виконання більш 

об’ємних і складних завдань. Такий мікропошук рекомендуємо застосовувати 

у випадках: 

- потреби терміново знайти певне слово чи фразеологізм японською 

мовою або перекласти слово / фразеологізм (у таких випадках слід звертатися 

до онлайн словників); 

- потреби терміново знайти граматичну форму чи конструкцію або 

перекласти її (у таких випадках студенти звертаються до онлайн граматик чи 

онлайн підручників); 

- потреби знайти фотозображення необхідних об’єктів матеріальної 

культури (за введеною назвою в пошукові системи); 

- потреби знайти екстралінгвальну інформацію про об’єкти матеріальної 

та духовної культури японців / українців (за введеною назвою в пошукові 

системи, використання електронних довідників та енциклопедій, вікіпедії 

тощо); 

- потреби знайти відеофрагмент невербальної поведінки японців; 

Мікропошук студенти здійснюють у таких випадках: 
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- під час виконання вправ, орієнтованих на формування мовленнєвих 

навичок, якщо зустрічаються невідомі мовні одиниці або слова, що 

позначають поняття японської культури; 

- під час виконання завдань на аудіювання та складання монологів / 

діалогів, коли, окрім знань мовних одиниць та навичок їх вживання, студенти 

повинні володіти паралінгвальними та екстралінгвальними знаннями. 

Інші ж моделі («Flex», «Online Lab», «Self-Blend») можуть 

використовуватися лише частково – для навчання мовних аспектів, окремих 

видів мовленнєвого діяльності та формування лінгвосоціокультурної 

компетентності. Розглянемо кожну з цих моделей в аспекті навчання усного 

японського мовлення. 

Модель «Flex» (гнучка модель) передбачає наявність онлайн платформи, 

на якій розташовується основна частина навчальних матеріалів програми. 

Викладачі координують роботу студентів, надають їм допомогу по мірі 

необхідності, час від часу працюючи з невеликими групами або з одним 

студентом індивідуально; викладач може контролювати та координувати 

роботу в онлайн режимі, відстежуючи складні для розуміння теми, щоб потім 

обговорити їх на очному занятті в групі або індивідуально [154, с. 73; 185, с. 

191;  241, с. 4].  Кожен студент визначає індивідуальний графік навчання, 

самостійно вивчає навчальні дисципліни і практикує отримані знання та 

навички в електронному інформаційно-освітньому середовищі [181, с. 33]. 

Таким чином, навчання здійснюється самостійно за допомогою використання 

електронних ресурсів, а під час очних занять здійснюються консультації щодо 

складних питань предмету вивчення. Зважаючи на значні типологічні 

відмінності японської мови від української, на потребу формування 

мовленнєвих навичок та вмінь, що вимагає моніторингу та участі викладача, 

вважаємо, що модель «Flex» не може бути основною в навчанні усного 

японського мовлення, адже весь мовний і мовленнєвий матеріал потребує 

активного засвоєння, використання мовних одиниць і мовленнєвих конструкцій 

в мовленні (зокрема в говорінні). Проте означена модель може застосовуватися 

частково (як допоміжна) у таких випадках: 
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- якщо студент пропустив одне чи кілька занять (тоді він зможе 

ознайомитися у зручний для нього час з матеріалом заняття, виконати окремі 

вправи, зокрема, лексичні, граматичні, фонетичні, вправи на аудіювання, після 

чого проконсультуватися у викладача); 

- якщо студент погано засвоїв окремі теми / заняття (тоді він зможе у 

будь-який час повторити потрібний матеріал, виконати необхідні вправи); 

Модель «Flex» реалізується під час самостійної роботи в межах 

навчальної дисципліни «Практичний курс японської мови» упродовж усього 

пріоду навчання.  

Суб’єктами навчання є студенти 1-4 курсів.  

Цілі та результати навчання збігаються з відповідними моделями та 

етапами навчання, сформульованими вище. Ключовим методом навчання є 

спостереження та вправляння.  

Форми організації навчання: самостійна (дистанційна) робота.  

Засобами навчання є підручники «みんなの日本語初級I», «みんなの日本語初

級II», «ジェイ・ブリッジ», «みんなの日本語中級» та «文化中級», за якими студенти 

навчаються очно; колода електронних карток до кожного з уроків, створена на 

базі онлайн платформи Memrise, синхронні вправи для онлайн виконання в 

аудиторії та під час позааудиторного навчання, розроблені на базі онлайн 

платформи Kahoot!, інші інтернет-ресурси (зокрема, відео YouTube, 

електронні словники, пояснення носіями мови спірних граматичних та 

лексичних нюансів, ресурси для формування лінгвосоціокультурної 

компетентності, аудіювання, пошуку необхідної інформації для проєктів), а 

також онлайн платформа Google Classroom для менеджменту курсу.  

Форми контролю: самоконтроль, онлайн контроль.  

Особливого планування означена модель не має. Модель «Flex» слід 

застосовувати з перших занять вивчення японської мови, використовуючи 

електронне середовище як допоміжний засіб у навчанні окремих аспектів та 

видів мовленнєвої діяльності. 

Модель «Online Lab» (онлайн лабораторія) передбачає викладення всього 

курсу на онлайн платформу, засвоєння дисципліни здійснюється в умовах 
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електронного навчання, але організованого на базі навчального закладу, 

наприклад, у комп’ютерних класах з присутністю викладача. Модель може 

доповнюватися традиційною формою навчання [154, с. 73; 241, с. 5].  Ця модель 

передбачає розміщення навчальних матеріалів на спеціальному сайті 

навчального закладу. Навчання проходить в аудиторії. Означена модель так 

само не може повністю задовольнити досягнення належних результатів 

навчання, адже не може забезпечити процес навчання говоріння. Проте 

вважаємо доцільним її фрагментарно використовувати під час занять, 

орієнтованих на навчання мовних аспектів та формування 

лінгвосоціокультурної компетентності (але без говоріння) у процесі виконання 

фонетичних, лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних вправ, 

розміщених на електронному ресурсі; вправ на аудіювання. 

Модель «Online Lab» слід використовувати як допоміжну на окремих 

заняттях, які не передбачають формування умінь говоріння, а орієнтовані 

тільки на систематизацію мовного матеріалу, розвиток мовленнєвих навичок та 

умінь аудіювання. 

«Online Lab» реалізується під час аудиторних занять в межах навчальної 

дисципліни «Практичний курс японської мови» періодично на заняттях 

орієнтованих на систематизацію та узагальнення навчального матеріалу. 

Кількість таких занять 2-3 у межах змістово-тематичного модуля (як правило, 

після кожного мікромодуля). Також ця модель може добре себе 

зарекомендувати для роботи із студентами, які перебувають на мовному 

стажуванні протягом семестру, а по поверненню планують складати сесію.  

Суб’єктами навчання є студенти 1-4 курсів.  

Цілі та результати навчання збігаються з відповідними моделями та 

етапами навчання, сформульованими вище, проте орієнтовані на поглиблення, 

систематизацію та вдосконалення мовленнєвих навичок і вмінь. Ключовим 

методом навчання є вправляння.  

Форми організації навчання: аудиторна робота, онлайн навчання. 

Засобами навчання є підручники «みんなの日本語初級I», «みんなの日本語初

級II», «ジェイ・ブリッジ», «みんなの日本語中級» та «文化中級», за якими студенти 
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навчаються очно; колода електронних карток до кожного з уроків, створена на 

базі онлайн платформи Memrise, синхронні вправи для онлайн виконання в 

аудиторії та під час позааудиторного навчання, розроблені на базі онлайн 

платформи Kahoot!, інші інтернет-ресурси (зокрема, відео YouTube, 

електронні словники, пояснення носіями мови спірних граматичних та 

лексичних нюансів, ресурси для формування лінгвосоціокультурної 

компетентності, аудіювання, пошуку необхідної інформації для проєктів), а 

також онлайн платформа Google Classroom для менеджменту курсу. 

Форми контролю: самоконтроль, онлайн контроль.  

За моделлю «Online Lab» заплановано по два заняття у першому 

семестрі та по три заняття у другому семестрі на кожному з курсів освітнього 

рівня «бакалавр» напередодні написання модульних контрольних робіт.  

Модель «Self-Blend» (модель самозмішування) передбачає, що студент 

самостійно вирішує, які з традиційних курсів йому необхідно доповнити 

віддаленими онлайн заняттями. Ця модель передбачає самостійний вибір 

додаткових електронних курсів до основних [154, с. 73]; а також вибір 

електронних курсів для вивчення певної теми, яка потребує поглибленого 

опрацювання [185, с. 191]. Модель «Self-Blend» варто застосовувати на етапі 

незалежного користувача (коли студенти мають рівень володіння мовою В1 і 

вище). Вона так само може сприяти лише вирішенню окремих цілей навчання і 

передбачає, що: 

- студент може вибрати один чи декілька системних курсів граматики, 

фонетики, лексики; лінгвокраїнознавства, які допоможуть йому 

систематизувати, узагальнити, поглибити знання з певного аспекту, зміцнити 

відповідні навички; 

- студент може обрати системний курс з аудіювання (відповідно до свого 

рівня), тим самим удосконалити уміння аудіювання; 

- студент може обрати системний відеокурс з лінгвокраїнознавства, тим 

самим поглибити соціокультурні знання, знання невербальної поведінки 

японців; 
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- студент може вибрати додаткові матеріали (лінгвосоціокультурного 

змісту) до вивчення конкретних тем. 

Відповідно до цієї моделі викладач повинен розмістити в електронному 

середовищі: 

- граматичні матеріали за темами, а також комплекси відповідних 

граматичних вправ, які виконуються і перевіряються онлайн; 

- матеріали з лексики – лексичні та фразеологічні одиниці, згруповані за 

відповідними темами, а також комплекси відповідних лексичних вправ, які 

виконуються і перевіряються онлайн; 

- аудіоматеріали та відеоматеріали (або інтернет-посилання на них) 

(приблизно 5-6 текстів), систематизовані за темами, до яких подаються 

комплекси вправ і завдань; аудіоматеріали та відеоматеріали повинні мати 

рівневий характер; 

- фотоматеріали про культуру та побут японців (або посилання на них), 

систематизовані тематично; 

- друковані тексти, систематизовані за темами, які можуть 

використовуватися під час підготовки до говоріння. 

У межах моделі «Self-Blend» вважаємо обов’язковим автономний пошук 

студентом навчальних ресурсів – відомостей про мовні явища, вправ, 

аудіоматеріалів, відеоматеріалів, фотоматеріалів, друкованих текстів. 

Автономний пошук повинен супроводжуватися автономною роботою над 

вивченням та опрацюванням інформаційних ресурсів з використанням 

навчальних стратегій. 

Однак маємо зауважити, що модель «Self-Blend» у навчанні усного 

японського мовлення не може забезпечити досягнення навчальних цілей, адже 

цей процес потребує координації з боку викладача, особливо на початкових 

етапах навчання, а також «живого» спілкування японською мовою. 

Модель «Self-Blend» реалізується у процесі самостійної роботи, 

передбачає повну автономію студентів у виборі та проходженні курсу (з 

можлививими очними консультаціями викладача).  
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Суб’єктами навчання є студенти 1-4-го курсів, причому до опрацювання 

додаткових джерел інформації можуть долучатися студенти усіх років навчання, 

а обирати системні курси – студенти з 3-го року навчання.  

Цілі та результати навчання збігаються з відповідними моделями та 

етапами навчання, сформульованими вище, проте орієнтовані на поглиблення, 

систематизацію та вдосконалення мовленнєвих навичок і вмінь. Ключовим 

методом навчання є вправляння.  

Форми організації навчання: дистанційне та  онлайн навчання.  

Засобами навчання є електронні навчальні матеріали, розміщені на 

онлайн платформі Google Classroom, яка також використовується для 

менеджменту курсу. 

Форми контролю: самоконтроль, онлайн контроль. 

Отже, у процесі інтерпретації наукових джерел, присвячених моделям 

змішаного навчання, обґрунтовано, що ключовими моделями в навчанні 

японського усного мовлення є моделі «Face-to-Face Driver» та «Rotation» 

(«модель почергового розподілу форм роботи», «Зміна робочих зон», 

«Перевернута аудиторія»), які можуть застосовуватися упродовж усього 

періоду навчання і сприяють формуванню усіх компонентів комунікативної 

компетентності; моделі «Flex», «Online Lab», «Self-Blend» є допоміжними й 

орієнтовані на часткове досягнення окремих цілей навчання. 

 

2.2. Добір та розподіл мовного і мовленнєвого матеріалу в системі 

змішаного навчання 

 

Незважаючи на наявність великої кількості підручників з японської мови, 

розроблених навчальних програм, проблема добору мовного та мовленнєвого 

матеріалу для навчання усного мовлення українських студентів-філологів 

наразі є актуальною. 

Ми проаналізували низку підручників та відеокурсів, за якими вивчають 

японську мову майбутні філологи (「みんなの日本語初級», 「みんなの日本語中級」, 

「ジェイ・ブリッジ」, 「まるごと」, 「中級を学ぼう」, 「中級へ行こう」, 「日本語がで
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きます！」, 「文化中級」), і виявили, що для кожного з них тією чи іншою мірою 

характерне наступне: 1) бракує належної системності в доборі мовного 

матеріалу (що призводить до значних труднощів у навчанні фонетики, 

граматики та лексики), 2) відсутня цілісна система в навчанні говоріння та 

аудіювання, зокрема, спорадично подаються комунікативні ситуації, 3) відсутня 

системність у вивченні лінгвосоціокультурного матеріалу, зокрема 

невербальної поведінки японців, 4) відсутня системність розподілу навчальних 

матеріалів для очного та дистанційного навчання.  

Таким чином, перед нами постає низка завдань: 

- за допомогою існуючих критеріїв добору мовного матеріалу уточнити 

зміст навчання фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу, здійснити 

розподіл мовного матеріалу за рівнями та моделями змішаного навчання; 

- за допомогою існуючих критеріїв добору паралінгвального та 

екстралінгвального матеріалу, уточнити його зміст та зробити розподіл за 

рівнями та моделями змішаного навчання; 

- на основі критеріїв добору текстів для аудіювання зробити добір 

аудіоматеріалів, відеоматеріалів та розподілити їх за рівнями та моделями 

навчання; 

- на основі критеріїв добору мовленнєвих ситуацій для діалогічного та 

монологічного мовлення зробити їх добір та розподілити рівнями та моделями 

змішаного навчання. 

Добір та розподіл комунікативних ситуацій є важливою передумовою 

навчання студентів японського усного мовлення. Методична значимість 

комунікативних ситуацій для розвитку вмінь спілкування полягає в тому, що 

вони стають обов’язковими при виконанні проблемно обумовлених 

комунікативно-пізнавальних завдань, які передбачають активне говоріння 

студентів, що завершується породженням тексту висловлювання [109]. 

Комунікативну ситуацію вважаємо стрижневою в доборі та організації 

навчального матеріалу. 

Для добору комунікативних ситуацій використовуємо критерії 

інформативної цінності [109] (добираємо ситуації, які сприяють збагаченню 
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студентів важливою екстралінгвальною інформацією, знаннями та вміннями 

невербальної поведінки тощо); критерій частотності передбачає добір таких 

ситуацій, з якими мовці, які проживають у певній країні, стикаються 

багаторазово, їх неможна уникнути. Критерій комунікативної значимості 

передбачає добір ситуацій, що вимагають чіткої правильності побудови 

мовлення та вибору мовних засобів (невміння правильно будувати комунікацію 

може призвести до негативних наслідків) [142, с. 4]. Таким чином, добору 

підлягають найбільш частотні комунікативні ситуації, які є важливими з 

погляду комунікативної взаємодії та набуття нових екстралінгвальних та 

паралінгвальних знань.  

Створення комунікативної ситуації охоплює: визначення суб’єктів 

спілкування та їхніх соціальних і комунікативних ролей, інформації про 

проблеми висловлювання, сфери спілкування та відносин між комунікантами 

(офіційні, дружні, нейтральні), цілі, завдання та результати спілкування; засоби 

спілкування (вербальні та невербальні), види мовленнєвої діяльності, способи 

спілкування (усний / письмовий, контактний / дистантний), екстралінгвальні 

умови (місце, час спілкування) [109]. 

Спираючись на існуючі класифікації комунікативних ситуацій, 

визначаємо, що у навчанні майбутніх філологів усного японського мовлення 

слід застосовувати: 1) cитуації соціально-статусних відносин, ситуації рольових 

відносин та ситуації діяльнісних відносин, ситуації моральних відносин [131, 

с. 53-55]; 2) симулятивні та автентичні [62]. Соціально-статусні відносини 

відіграють особливу роль у спілкуванні японців: вербальна та невербальна 

поведінка японців залежить від соціального статусу (зокрема, посади, рангу, 

соціального класу чи прошарку, територіальної приналежності) та віку 

співрозмовника (наприклад, спілкування з учителем, з керівником, з людиною, 

статусно вищою, з особою поважного віку). Більшість ситуацій соціально-

статусних відносин є симулятивними, оскільки орієнтовані на імітацію та 

моделювання мовлення, адже імплементацію в автентичне середовище 

здійснити вкрай важко, якщо немає реальних співрозмовників-носіїв мови.  
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Ситуації рольових відносин є так само симулятивними і найбільш 

поширеними у найрізноманітніших сферах неформальної побутової 

комунікативної взаємодії (наприклад, покупка товарів, відвідання ресторану, 

перукарні, лікаря, адвоката, культурних закладів, знайомство у неформальній 

обстановці, подорож, розпитування, обговорення у неформальній обстановці 

тощо) й орієнтовані на інформування та задоволення потреб повсякденного 

життя.  

Ситуації діяльнісних відносин орієнтовані на кооперацію 

співрозмовників, на вирішення певних проблем, які потребують спільних 

зусиль, або зусиль з боку співрозмовника. До таких видів діяльності Ю. Пассов 

відносить навчально-пізнавальну, громадську, трудову, побутову тощо; 

відносини суб’єктів у такій діяльності можуть мати характер залежності, 

координації, субординації, взаємодопомоги, взаємостимулювання, кооперації, 

обміну досвідом тощо [130, с. 54]. Означені ситуації мають як автентичний (у 

навчально-пізнавальній діяльності), так і симулятивний (в інших видах 

діяльності) характер. Прикладами таких ситуацій можуть бути: планування та 

підготовка навчального процесу, планування та виконання спільних дій 

побутового характеру, одержання доручень та їх виконання,  одержання 

допомоги від товаришів та викладача. 

Ситуації моральних відносин (симулятивні та автентичні) охоплюють 

взаємовідносини людей, які мають моральну складову, ґрунтуються на 

принципах людяності, шанобливості, розумності, честі. Означені ситуації 

покликані зворушити співрозмовника, викликати в нього певні почуття, емоції. 

Прикладами можуть бути ситуації вибачення, виправдання, відвертості, 

прохання допомоги і підтримки тощо. 

Описані види ситуацій насамперед стосуються суб’єктів комунікативної 

взаємодії. Однак, у межах цих ситуацій варто виділити ситуації з 

перлокутивною домінантою, які пропонує І. Семенюк:  

- комісивні (це ситуації, перлокутивною метою яких є виконання певних 

дій у майбутньому – зобов’язати, пообіцяти, запевнити, гарантувати, 

відмовити);  
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- інтерогативні (ситуації, орієнтовані на отримання інформації);  

- ін’юнктивні (накази, вимоги, розпорядження, дозволи, заборони);  

- реквестивні (прохання);  

- адвіситивні (поради, рекомендації, пропозиції) [167, с. 190-194]. 

Спираючись на класифікацію мовленнєвих актів Дж. Серля [168], 

вважаємо доцільним виділити асертивні ситуації, які являють собою 

твердження щодо наявності певних фактів, подій, слугують для опису певних 

об’єктів та розповіді про події.  

Описані ситуації реалізуються в діалогічному та монологічному мовленні, 

передбачають використання відповідних вербальних та паравербальних засобів 

комунікації, екстралінгвальних знань, які складають предмет мовлення. Повний 

перелік тем та ситуацій усного японського мовлення подано у програмі 

«Практика японської мови». У таблиці 2.2.1 наведено приклади окремих 

комунікативних ситуацій.  

Таблиця 2.2.1 

Приклади комунікативних ситуацій 

Тема Ситуація Тип ситуації за 

суб’єктною 

домінантою 

Тип ситуації за 

перлокутивною 

домінантою 

Вид мовлення 

Моя професія Прийняття на 

роботу 

Соціально-

статусна  

Комісивна (взяття 

на себе обіцянок, 

зобов’язань,  

гарантій) 

Монологічне 

(монолог-розповідь) 

Діалогічне (діалог-

домовленість) 

Я, моє 

походження  

Знайомство з 

колегою 

Рольових 

відносин 

Асертивна 

(розповідь про 

себе), 

інтерогативна 

(запит інформації) 

Монологічне 

(монолог-розповідь), 

діалогічне (діалог-

розпитування або 

обмін думками) 

Відпочинок Планування 

вихідного дня 

Діяльнісних 

відносин  

Адвіситивна 

(поради, 

рекомендації, 

пропозиції щодо 

планування та 

проведення 

вихідного дня) 

Монологічне 

(монолог-роздум), 

діалогічне  (діалог-

домовленість) 

Робочий день Вибачення 

(через зустріч, 

яка не 

відбулася) 

Моральних 

відносин 

Реквестивна 

(прохання 

вибачити і 

призначити нову 

зустріч) 

Монологічне 

(монолог-розповідь 

з елементами 

аргументації), 

діалогічне (діалог-

домовленість) 
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Розподіл комунікативних ситуацій залежить від розподілу розмовних тем, 

під час якого ми орієнтувалися на «Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти» [55]. Так, для рівнів А1 та А2 (які релевантні моделі «Face-to-Face 

Driver» та «моделі почергового розподілу форм роботи») було визначено теми 

особистої сфери «Я»: моє оточення, моє походження, моє середовище 

проживання, мої потреби, житлові умови, освіта, фах. Студент з рівнем А2 

може здійснювати дуже короткі соціальні контакти; ставити запитання і 

відповідати на запитання про те, що вони роблять на роботі та у вільний час; 

запрошувати і відповідати на запрошення; обговорювати, що робити, куди йти, 

домовлятись про зустріч; робити пропозиції та погоджуватись. Рівень В1 (що 

релевантний моделям «Зміна робочих зон» та «Перевернута аудиторія») 

охоплює теми, що стосуються сфери побуту Японії та теми особистої сфери, 

пов’язані з подіями повсякденного життя (сім’я, хобі, робота, подорожі та 

поточні події / новини), теми та ситуації, що мотивують до висловлювання 

невдоволення; вражень, мрій, надій, сподівань, ставлення особистості до 

прочитаного / побаченого / почутого, ініціативності в інтерв’ю або консультації 

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

«Перевернута аудиторія») охоплює теми публічної та освітньої сфер, що 

передбачають аргументативне мовлення, здатність висловлюватись «за» та 

захищати свої погляди в дискусії, наводячи релевантні пояснення, аргументи, 

коментарі; пояснювати точку зору про основні положення теми, вказувати на 

переваги та недоліки різних суджень; будувати низку послідовних аргументів; 

розвивати аргумент, наводячи докази на підтримку або проти певної точки зору 

[55]. У межах моделей «Flex», «Online Lab», «Self-Blend» навчання говоріння не 

передбачається. 

Добір та розподіл фонетичного матеріалу. Одиницями відбору 

фонетичного матеріалу, за Т. Переломою, визначаємо сегментні та 

суперсегментні фонетичні одиниці, ритміко-інтонаційні моделі на рівні 

синтагми та мелодики висловлювання / фрази. Добір фонетичних одиниць 

здійснюємо з урахуванням контрастних особливостей японської, української та 

англійської мов [135, с. 88]. Спираючись на критерії добору фонетичного 
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матеріалу [55; 135], визначаємо, що фонеми та мори слід добирати за 

критеріями врахування ступеня труднощів фонетичного явища (наскільки 

фонетичні одиниці японської мови відрізняються від одиниць рідної / 

англійської мови), нормативності (відповідність нормам японської мови) та 

комунікативної цінності. Варто добирати фонетичні одиниці, які відіграють 

ключову роль в розумінні мовлення, тобто містять диференційні ознаки 

одиниць вищого рівня, та ритміко-інтонаційні моделі, які інтегруються з 

навчанням синтаксису за критеріями відповідності потребам спілкування, 

змістової цілісності фраз, надфразових єдностей та текстів, їхньої смислової та 

змістової завершеності, мовної доступності, умотивованості змісту, 

інформаційної насиченості, обсягу тексту, врахування насиченості та розмаїття 

ритміко-інтонаційних одиниць [135, с. 97-98]. Таким чином, добору підлягають 

насамперед контрактивні фонетичні одиниці, тобто ті, які не мають 

еквівалентів в українській та англійській мовах (адже переважна більшість 

студентів вивчають другу іноземну англійську) і тому підлягають міжмовній 

інтерференції, викликають труднощі під час вимови; а також фонетичні 

одиниці, які складають комунікативну цінність. 

Навчання фонетичних одиниць припадає, головним чином, на початковий 

етап навчання японської мови і збігається з моделлю «Face-to-Face Driver». З 

усіма фонемами, морами та ритміко-інтонаційними моделями студенти 

знайомляться на заняттях, виконуючи вправи на формування первинних 

мовленнєвих умінь, а також набувають репродуктивних та рецептивних 

фонетичних навичок в говорінні / аудіюванні, дистанційні форми роботи 

використовуються для осмислення фонетичного матеріалу та формування 

переважно рецептивних фонетичних навичок аудіювання. Навчання сегментних 

фонетичних одиниць розпочинаємо до вивчення тем спілкування, а 

сеперсегментних – паралельно з темами спілкування. 

Добір та розподіл граматичного матеріалу здійснено на основі критеріїв 

функціональності (добору підлягали граматичні одиниці, властиві усному 

мовленню в межах для розмовного, публіцистичного та навчально-наукового 

стилю), частотності (навчання японської мови розпочинається з опанування 
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граматичних структур, які мають найвищу частотність вживання), урахування 

рідної мови (добору підлягають граматичні одиниці японської мови, які не 

мають формальних, семантичних та функціональних відповідників (або 

збігаються частково) в українській, а також в англійській), необхідності й 

достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і навичок в межах, 

передбачених програмою (добору підлягають граматичні одиниці японської 

мови, які використовуються в усному спілкуванні), прогресивності (добору 

підлягають ті граматичні одиниці, які відображають стан сучасної мови) [15, с. 

18; 159, с. 80-81]. Тож добору підлягають граматичні одиниці сучасної 

японської мови, які вживаються в усному мовленні в межах розмовного, 

публіцистичного та навчально-наукового стилів, які не мають еквівалентів (або 

збігаються частково) у рідній (а також англійській) мові.  

Розподіл граматичного матеріалу здійснюємо за рівнями навчання, які 

імплементуються в моделі змішаного навчання. В основі такого розподілу було 

враховано комунікативну цінність граматичних одиниць та складність їх 

засвоєння, які визначалися: 

- частотністю вживання: чим частотніша граматична структура, тим 

вищий її комунікативний потенціал, а тому її вивчення має здійснюватися 

раніше; 

- ступенем новизни граматичного матеріалу: якщо граматичні одиниці 

мають зв’язок з іншими граматичними одиницями, що вивчалися раніше, для їх 

навчання можна надавати перевагу дистанційним формам; зовсім нові 

граматичні одиниці слід вивчати в аудиторії; 

- ступенем відмінності від рідної (англійської) мови у змістовому та 

функціональному плані: при вивченні граматичних одиниць, схожих в плані 

змісту та функцій з рідною (англійською) мовою, перевагу слід надавати 

дистанційним формам, а відмінні одиниці слід вивчати в аудиторії; 

- ступенем інваріантності граматичної одиниці: при вивченні 

граматичних одиниць з широким змістовим та функціональним діапазоном 

перевагу надавали очному навчанню; 
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- ступенем засвоєння граматичних одиниць: під час вивчення нових 

граматичних одиниць перевагу надавали очним формам, а під час повторення, 

узагальнення граматичного матеріалу – дистанційним. 

У таблиці 2.2.1 подано розподіл відібраного граматичного матеріалу за 

моделями та формами навчання. 

 

Таблиця 2.2.2  

Розподіл відібраного граматичного матеріалу за моделями 

та формами навчання 

Модель Граматичний матеріал 

Перевага очному навчанню Перевага дистанційному 

навчанню 

«Face-to-Face Driver»  

(А1-А2) 

Категорії ствердження та 

заперечення 

Категорія часу 

Категорія стану 

Причинно-допустові конструкції 

 

Скорочення граматичних форм, 

що зустрічаються у розмовному 

стилі 

Особові займенники  

(わたくし、僕、俺) 

Основи відмінностей жіночої та 

чоловічої мови 

Часи та форми дієслова у простому та ввічливому стилі 

Відмінювання дієслів, прикметників та іменників  

«Модель почергового 

розподілу форм 

роботи» (А2-В1) 

Потенційна форма дієслова 

Наказова форма дієслова 

Умовні конструкції  

Пасивна форма дієслова 

Доконаний та недоконаний вид 

дієслова 

Темо-рематичний зв’язок у 

реченні 

 

 

Ввічлива мова кейго 

Спонукальна форма дієслова 

Розмовна чоловіча, жіноча, дитяча мова 

Конструкції неформального мовлення 

«Зміна робочих зон»  

(В1-В2) 

Використання у мовленні 

граматичних одиниць, що 

належать до рівню N3 екзамену 

на володіння японською мовою 

Ніхонго норьоку шікен 

Повторення окремих 

граматичних тем, вивчених під 

час семестру 

Відмінності між писемним та усним стилем японської мови 

Конструкції ділового японського мовлення 

 

«Перевернута 

аудиторія» (В1-В2) 

Використання у мовленні 

граматичних одиниць, що 

належать до рівню N2 екзамену 

на володіння японською мовою 

Ніхонго норьоку шікен 

Повторення окремих 

граматичних тем, вивчених під 

час семестру 
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Продовж. табл. 2.2.2 

 Регіональні та історичні відмінності японської мови 

Діалектні граматичні форми 

«Flex» Консультування студентів, 

аналіз помилок 

Кожна пройдена в аудиторії 

граматична тема викладається 

на онлайн платформі  

«Online Lab» Консультування студентів, 

аналіз помилок 

Після кожного граматичного 

розділу 

«Self-Blend» Консультування студентів Викладається на онлайн 

платформі весь змістовий 

граматичний модуль (або весь 

курс) з теоретичним матеріалом 

та вправами, який студенти 

можуть пройти повторно 

 

Добір та розподіл лексичного матеріалу здійснено на основі критеріїв 

відповідності певній тематиці (добору підлягають лексичні одиниці, які 

використовуються в різних комунікативних ситуаціях у межах певної теми), 

частотності (добору підлягають найбільш часто вживані лексичні одиниці як у 

межах теми, так і безвідносно до теми – наприклад, займенники, числівники, 

іменники та дієслова, що використовуються в побутовому спілкуванні: 猫 

/neko/ – кіт, 旅行  /ryoko:/ – подорож, 独りぼっち  /hitoribocchi/ – сам-

самісінький, 勉強する /benkyo:suru/ – навчатися, 私たち/watashitachi/ – ми), 

сполучуваності (добору підлягають слова з високим ступенем сполучуваності, 

таким чином, студенти вивчають семантичні та функціональні діапазони, яких 

набувають слова в різних сполученнях, наприклад, дієслова かける/kakeru/ та

つ け る  /tsukeru/), словотворчої цінності (добору підлягають кореневі та 

афіксальні морфеми з високим ступенем дериваційної продуктивності, це 

кореневі морфеми ваґо та канґо, а також афіксальні, наприклад, такі закінчення 

дієслів як きる, こむ, ぬく, たて: 出来たて /dekitate/ – щойно зроблений, 言いき

る  /iikiru/ – стверджувати, 走りぬく  /hashirinuku/ – пробігти, 打ちこむ 

/uchikomu/ – вкладати всю душу), стройової здатності (добору підлягають 

лексичні одиниці, які використовуються під час утворення граматичних 

одиниць: займенники (あのとき /anotoki/ – в ті часи), іменники, що виконують 

стройові функції (こと,もの), дієслова, що винонують стройові функції (分かる
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/wakaru/ – розуміти, 考える/kangaeru/ – думати), слова і словосполучення, що 

виражають кількість (たくさん /takusan/ – багато, あまり/amari/ – не надто), 

сполучники (そして /soshite/ – і, それでも /soredemo/ – незважаючи на це) 

тощо); урахування рідної мови (добираємо слова, які мають асиметрією 

формально-змістової дискретності та конкретності понять: поняття, для 

вербалізації яких в українській і японській мовах використовується різна 

кількість лексем: 過労死 /karo:shi/ – смерть від перепрацювання, 引きこもり 

/hikikomori/ – люди, що відмовилися від соціального життя і перебувають в 

соціальній ізоляції добровільно тощо) [76; 77; 159, с. 81-85]. 

Розподіл лексичного матеріалу за моделями та формами навчання 

здійснюється у тісному зв’язку з темами спілкування, комунікативними 

ситуаціями  та з урахуванням комунікативної цінності, яка охоплює частотність 

вживання слова, його функціонально-семантичний потенціал. 

Добір та розподіл лінгвосоціокультурного матеріалу відіграє вагому роль 

у навчанні японської мови. Адже врахування семантичних особливостей слів, 

можливість вживання ідіоматичних виразів в залежності від стилю і характеру 

спілкування визначають соціальний контекст, який передбачає вміння 

орієнтуватися в просторі і часі; соціальний статус мовця; поведінкові ритуали, 

міжкультурні відмінності у використанні мовних норм; знання таких  

соціокультурних особливостей, як традиції, національні пріоритети, гендерні 

відносини; ставлення до дітей та літніх людей [8, с. 189]. 

Лінгвосоціокультурний матеріал охоплює: екстралінгвальні інформаційні 

одиниці країнознавчого характеру (знання про культуру та побут японців); 

паралінгвальні засоби (засоби невербальної комунікації); засоби вербалізації 

культурних елементів (лексичні одиниці, які слугують для номінації об’єктів 

матеріальної та духовної культури). 

Проаналізувавши низку праць, у яких науковці зазначають, що 

лінгвосоціокультурний матеріал має бути доступним віку та етапу навчання, 

враховувати потреби тих, хто навчаються, у певній інформації, співвіднесений з 

культурою тих, хто навчаються [95, с. 150], а також спираючись на критерії 

добору культурно маркованого мовленнєвого матеріалу – культурознавчої 
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цінності, типовості, загальновідомості, орієнтації на сучасність, новизни, 

диференціації з іншими культурами, моральної спрямованості, автентичності 

[28, с. 123, 177, с. 12], конкретизуємо критерії добору культурно маркованої 

лексики, паралінгвальних засобів комунікації та екстралінгвальних 

інформаційних одиниць. 

Культурно маркована лексика відіграє важливу роль у міжкультурному 

спілкуванні, студенти повинні оволодіти не лише семантико-функціональним 

діапазоном такої лексики, але й тезаурусом, тобто системою знань, які лежать 

за цими лексичними одиницями, тому під час добору варто спиратися на 

співвіднесення слова та його семантики, функцій, тезаурусу з рідною мовою, а 

також враховувати комунікативну цінність лексичної одиниці. Паралінгвальні 

засоби відіграють так само  вагому роль у спілкуванні, вони є специфічними 

для японської культури. Тож зважаючи на викладене вище, а також 

ґрунтуючись на висновках О. Макарової, яка наголошує на потребі врахування 

контрастності та значимості паравербальних засобів комунікації [106, с. 153-

154], ключовими критеріями добору культурно маркованої лексики та 

паралінгвальних засобів спілкування визначаємо критерій контрастивності 

(добору підлягають лексичні одиниці японської мови, які позначають поняття 

культури Японії, мають функціональний та конотативний семантичний 

діапазон, який не збігається з діапазоном слова рідної мови, що з однаковим 

денотативним значенням, наприклад, японське слово 桜 /sakura/ відрізняється 

від українського вишня, а 幽霊 /yu:rei/ має додаткові нюанси і не може бути 

тотожним українському привид); а також паралінгвальні одиниці (жести, міміка, 

рухи тіла, гучність та мелодика мовлення тощо), які не мають відповідників в 

українській мові або інтерпретуються в українській та японській мовах по-

різному), до того ж, критерій комунікативної цінності, відповідно до якого 

добору підлягають лексичні та паралінгвальні одиниці, які характеризуються 

достатньою частотністю використання, уможливлюють процес міжкультурного 

розуміння (без них або при неправильному використанні взаєморозуміння 

неможливе), орієнтовані на сучасність (відображають специфіку спілкування на 

сучасному етапі розвитку японської культури). Дібраний екстралінгвальний 
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матеріал має бути орієнтований на пізнання основних елементів матеріальної та 

духовної японської культури, тому ключовими критеріями добору визначаємо 

критерій культурної значущості (відповідно до якого добору підлягають ті 

культурні елементи, які є прецедентними феноменами японців, символізують 

Японію). 

Розподіл лінгвосоціокультурного матеріалу за моделями та формами 

навчання здійснюється так само в тісному зв’язку з темами спілкування та 

комунікативними ситуаціями. На етапах застосування моделі «Face-to-Face 

Driver» та «моделі почергового розподілу форм роботи» студенти мають 

ознайомитися (як під час виконання очних, так і дистанційних завдань) з 

основним лінгвосоціокультурним матеріалом (лінгвальним, екстралінгвальним 

та паралінгвальним), який складає основу повсякденного побутового 

спілкування. На етапах застосування моделей «Зміна робочих зон» та 

«Перевернута аудиторія» студенти поглиблюють свої знання переважно 

лексичним та екстралінгвальним матеріалом, який складає основу 

монологічного та діалогічного мовлення. Елементи моделі «Flex» орієнтовані 

на самостійне засвоєння лінгвосоціокультурного матеріалу студентами, які не 

змогли бути на очному занятті. У межах моделі «Online Lab» відбувається 

систематизація раніше вивченого лінгвосоціокультурного матеріалу. А завдяки 

моделі «Self-Blend» студенти мають можливість обрати системний відеокурс з 

лінгвокраїнознавства, а також добирати різноманітні матеріали для доповідей. 

Важливу роль у навчанні лінгвосоціокультурного матеріалу відіграє 

мікронавчання, під час якого студенти мають можливість під час виконання 

очних та дистанційних завдань миттєво знаходити лінгвосоціокултурні 

інформаційні одиниці. 

Проаналізувавши останні публікації, присвячені добору аудитивних 

текстів [21, с. 7-8; 50, с. 84; 111, с. 96-99; 176, с. 716-718; 199, с. 8], ми дійшли 

висновку про релевантність таких критеріїв добору матеріалів для аудіювання: 

- природнього звучання мови та автентичності (розуміючи автентичність 

навчальних матеріалів як їхнє призначення не для навчальних цілей, вважаємо, 

що навчальні тексти для аудіювання на початковому етапі повинні складатися 
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та озвучуватися носіями мови; на етапі В1 і вище надаємо перевагу 

автентичним текстам); 

- варіативності (добру підлягають тексти, які демонструють монологічне 

та діалогічне мовлення, зразки чоловічого та жіночого мовлення, мовлення 

різних вікових категорій, а також різних регістрів); 

- тематичності (добору підлягають тексти, які за змістом відповідають 

темам, які вивчаються), разом з тематичним критерієм важливо дотримуватися 

критерію ситуативності – аудитивні тексти повинні містити вербальні та 

паравербальні засоби комунікативної взаємодії носіїв японської мови; 

- інформативності (наявність у текстах нової, актуальної та цінної 

інформації екстралінгвального характеру як про японську, так і інші культури); 

- доступності (добору і впровадженню підлягають тексти, тривалість 

звучання та насиченість мовними засобами яких відповідає рівню володіння 

студентами мовою; а також які студенти зможуть швидко знайти та 

використовувати на наявних у них електронних пристроях); 

- систематичності і послідовності включення мовного матеріалу (у 

текстах має бути лише вивчений мовний матеріал, виняток можуть складати 

незнайомі лексичні одиниці, якщо вони не впливають на досягнення 

комунікативних цілей, а також про значення яких можна легко здогадатися); 

- відповідность змісту текстів інтересам студентів (відповідно до цього 

критерію добираємо тексти, які містять актуальну інформацію для їхньої 

взаємодії з японцями у сфері співробітництва, туризму, економіки, відпочинку); 

- наявності мовного матеріалу, що вивчається (фонетичних моделей, 

граматичних структур, лексичних одиниць); 

- візуалізації (перевагу надаємо відеоматеріалам, які слугують підказками, 

опорами, а також дозволяють поєднувати мовний, мовленнєвій та 

лінгвосоціокультурний матеріал, слідкувати за вербальною та невербальною 

поведінкою носіїв мови). 

Поділяючи висновки О. Задорожної, вважаємо, що тексти для аудіювання 

повинні підлягати таким технічним параметрам: якість звуку (і зображення – у 

випадку аудіовізуальної презентації тексту); поєднання аудіо- та 
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відеоскладових; врахування фонетичних змінних у мовленні (чіткість дикції, 

виразність інтонації, природний темп мовлення учасників, мовлення яких 

звучить у пропонованій аудіо продукції); доступність для самостійної роботи 

студентів (формат аудіо чи відео, під’єднання до мережі Інтернет, швидкість 

завантаження, цифровий обсяг) [56, с. 90; 57]. Описані технічні параметри 

складають важливу передумову використання дібраних текстів в умовах 

дистанційного навчання. 

Упорядкування матеріалів для аудіювання відповідно до моделей 

змішаного навчання зумовлене такими чинниками: 

- темами та ситуаціями спілкування (аудитивні матеріали повинні чітко 

відповідати виучуваній темі та ситуаціям, які можуть виникати в її межах); 

- рівнями навчання мови (зокрема сформованими мовними знаннями та 

мовленнєвими навичками) та комунікативними цілями аудіювання (розуміння 

основного змісту, розуміння деталей, критичне розуміння, розуміння мовних 

одиниць), які визначають зміст та обсяг тексту. 

У межах моделі «Face-to-Face Driver» використовуємо аудитивні 

матеріали на рівні мори, слова, словосполучення, речення, надфразових 

єдностей, текстів. У межах усіх інших моделей застосовуємо виключно текстові 

матеріали (з / без відео). У період застосування моделі «Face-to-Face Driver», 

моделі «почергового розподілу форм роботи», моделей «Зміна робочих зон» та 

«Online Lab» використовуємо тексти для аудіювання як під час виконання 

очних, так і дистанційних завдань. Моделі «Перевернута аудиторія», «Flex» та 

«Self-Blend» орієнтовані на дистанційне аудіювання. 

Наводимо приклади ресурсів, які можуть бути використані на різних 

етапах навчання аудіювання. 

Для рівня А1: 

https://www.youtube.com/watch?v=Odfz1xY7Gk8  

https://www.youtube.com/watch?v=2aqVJS6QOoY 

https://www.youtube.com/watch?v=8C16Q7uEj8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=_I0Z5tWkxkA 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3GmbJG2YrA 
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Для рівня А2: 

https://www.youtube.com/watch?v=KTxeyJsNenA 

https://www.youtube.com/watch?v=shMezSrVfig 

https://www.youtube.com/watch?v=ROqeb7-AM9g 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKKootwQayo 

https://www.youtube.com/watch?v=uH6xW6Y8HvU 

Для рівня В1: 

https://www.youtube.com/watch?v=chjx4NAnS8s 

https://www.youtube.com/watch?v=_hJossVNKeY 

https://www.youtube.com/watch?v=oyxN2ypGDgM 

https://www.youtube.com/watch?v=CrgLUFPtTco 

https://www.youtube.com/watch?v=X_NGZZ9mnFc 

Для В2: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRQJJ_I1oUE 

https://www.youtube.com/watch?v=kiRtXlmeVyY 

https://www.youtube.com/watch?v=L83wBaXSwsw 

https://www.youtube.com/watch?v=bUAoQ5PJsYQ&vl=zh-TW 

https://www.youtube.com/watch?v=5NOUh8p8F7Y 

Отже, аналіз наукової літератури дозволив визначити критерії та 

здійснити добір навчального матеріалу для навчання майбутніх філологів 

усного японського мовлення. Система добору полягала у визначенні теми та 

комунікативних ситуацій, які можуть реалізуватися в її межах. Добір та 

визначення ієрархії тем і ситуацій здійснювалися на основі вимог до рівнів 

володіння іноземною мовою (прописаних в «Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти»). У межах кожної теми та ситуації відбувається 

добір лексичного та граматичного матеріалу, фонетичних моделей, 

лінгвосоціокультурного та аудитивного матеріалу. 
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2.3. Система вправ та завдань для змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів 

 

Методика змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх 

філологів може імплементуватися в навчальний процес за допомогою системи 

вправ і завдань. Розуміючи вправу як планомірно організоване повторне 

виконання дії (розумової або практичної) з метою її засвоєння або підвищення 

якості, вважаємо, що вправляння можна організувати для формування 

мовленнєвих навичок, коли відтворення та повторення зазнають мовні одиниці 

та мовленнєві зразки на рівні звука, слова, фрази, надфразової єдності. 

Формування мовленнєвих умінь не передбачає повторюваності, і тому для 

розвитку умінь говоріння та аудіювання слід використовувати мовленнєві / 

комунікативні завдання, які розуміємо як вид завдання, що є стимулом до 

виконання мовленнєвої дії, сприяє закріпленню пройденого навчального 

матеріалу, формуванню та вдосконаленню мовленнєвих умінь [3, с. 235; 138, с. 

3-5]. Наразі науковці виділяють «загальну систему вправ», яка орієнтована на 

формування іншомовної комунікативної компетентності в усіх її компонентах 

на певному рівні; а також «окрему систему вправ», спрямовану на формування 

мовленнєвих компетентностей [55, с. 189]. В останніх дослідженнях науковці 

оперують поняттям «система вправ і завдань» [20, с. 10-12; 165], саме це 

поняття і є релевантним нашому дослідженню. Методика змішаного навчання 

усного японського мовлення передбачає інтегрування навчання мовних 

аспектів та видів мовленнєвої діяльності, а також системний їх розподіл між 

різними видами роботи – очними, дистанційними, онлайн, парними. Ми 

вбачаємо ефективність нашої методики в комплексному навчанні аудіювання та 

говоріння, тому вважаємо доцільним оперувати поняттям «система вправ і 

завдань для змішаного навчання усного японського мовлення», розглядаючи цю 

систему як «окрему». 

Спираючись на висновки С. Шатілова, систему вправ і завдань розуміємо 

як сукупність необхідних видів вправ і завдань, що виконуються в 

послідовності і в кількості, які враховують закономірності формування умінь і 

149



навичок у різних видах мовленнєвої діяльності в їх взаємодії і забезпечують 

максимально високий рівень оволодіння іноземною мовою в заданих умовах 

[195, с. 59]. Систему вправ складають підсистеми та групи, які орієнтовані на 

формування й удосконалення мовленнєвих навичок і вмінь.  

Тож систему вправ і завдань для змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів розуміємо як послідовно організовані групи вправ 

і завдань, об’єднані в підсистеми та системи, які відображають особливості 

формування навичок та вмінь в усному спілкуванні, когнітивних, 

метакогнітивних та соціальних стратегій, рефлексії та стійких мотивів до 

використання та вивчення мови, – усі ці групи та окремі вправи релевантні 

моделям змішаного навчання, що передбачає їх системний розподіл між 

очними та дистанційними формами.  

У розробленні системи вправ орієнтуємося на класифікацію вправ, яка 

представлена у підручнику з методики навчання іноземних мов та культур за 

редакцією С. Ніколаєвої [115]. Зокрема, релевантними для навчання усного 

японського мовлення визначаємо вправи: за спрямованістю на прийом або 

видачу інформації – рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, продуктивні; за комунікативністю – некомунікативні, 

умовно-комунікативні, комунікативні; використовуємо вправи з різним 

ступенем керування, з опорами та без опор, фронтальні, індивідуальні, парні, 

групові (командні). Зважаючи на наше розуміння компетентностей в 

іншомовному усному спілкуванні (які охоплюють стратегічний, мотиваційний 

та рефлексивний компоненти), а також на константи змішаного навчання 

(поєднання дистанційних та очних форм навчання),  виділяємо також вправи за 

місцем і способом виконання: очні, дистанційні, онлайн; за наявністю 

рефлексивного компонента: з рефлексивним компонентом, без рефлексивного 

компонента; за наявністю стратегічного компонента – зі стратегічним 

компонентом, без стратегічного компонента; за способом контролю: 

самоконтроль, взаємоконтроль, онлайн контроль, контроль викладачем. 

Науковці по-різному характеризують етапність і послідовність вправ для 

навчання говоріння, які залежать насамперед від етапу навчання, цілей 
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навчання, очікуваної якості мовлення, його комунікативно-прагматичної 

спрямованості. Проаналізувавши низку праць, присвячених навчанню 

монологічного та діалогічного мовлення, а також аудіювання, ми дійшли 

висновку, що для усного японського мовлення є найбільш релевантними 

технології, запропоновані в підручнику за редакцією С. Ніколаєвої. Вчені 

виділяють три етапи в навчанні монологічного мовлення: 1) етап навчання 

мовлення на фразовому рівні (висловлення однієї закінченої думки, твердження 

за темою); 2) етап навчання мовлення на надфразовому рівні; 3) етап навчання 

мовлення на текстовому рівні різних функціонально-смислових типів мовлення 

згідно з тематикою, передбаченою програмою (поєднання кількох фраз у текст) 

[115, с. 173]; чотири етапи в навчанні діалогічного мовлення: 1) підготовчий 

(нульовий) – формування мовленнєвих навичок у реплікуванні; 2) етап 

формування умінь складати діалогічні єдності; 3) етап формування умінь 

складати міні діалоги, 4) етап формування умінь вести діалоги різних 

функціональних типів [115, с. 218-219]. Уміння аудіювання формуються у такій 

етапності: 1) формування фонетичних, лексичних, граматичних навичок 

аудіювання, аудіювання на рівні фрази; 2) аудіювання на рівні надфразової 

єдності; 3) аудіювання на рівні тексту.  Означені моделі орієнтовані на те, щоб 

поступово сформувати у студентів уміння створювати й продукувати цілісні 

тексти – монологи та діалоги.  

Слід зважати на те, що студенти вивчають японську мову «з нуля», 

відповідно, навчання усного мовлення на рівні тексту здійснюється паралельно 

з навчанням мовних аспектів – фонетичного, граматичного, лексичного, а 

також формуванням лінгвосоціокультурної компетентності. Саме тому  в 

навчанні як аудіювання, так і говоріння, услід за Т. Дружченко, І. Білянською, 

вважаємо доцільним виділяти окремо (перший) етап, орієнтований на 

формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та 

говоріння на рівні мори, слова, фрази, надфразової єдності, розвиток розуміння 

студентами структури і лінгвістичних особливостей висловлювань різних 

стилів та функціональних типів мовлення [21; 48]. 

Оскільки предметом нашого дослідження є навчання усного мовлення, 
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що ґрунтується на засадах інтегрованого навчання аудіювання та говоріння, 

вважаємо доцільним систему вправ організовувати так, щоб аудіювання 

передувало говорінню, тим самим почута інформація складатиме предмет 

монологічного та діалогічного мовлення, а почуті мовленнєві зразки та 

лексичні одиниці, елементи невербальної поведінки будуть використовуватися 

в говорінні. Тож другим етапом в системі вправ  визначаємо етап навчання 

аудіювання, який охоплює, за висновками І. Білянської, підготовчий підетап 

(основна мета – підготовка до слухання, спрямування аперцепції, антиципація 

змісту, часткове зняття труднощів шляхом ознайомлення із 

екстралінгвістичними факторами і невідомою лексикою; стимулювання 

інтересу студентів, формування «горизонтів слухацьких очікувань»); основний 

підетап (інтенсивне аудіювання з метою глобального та детального розуміння, а 

також критичного осмислення інформації); завершальний підетап, який 

передбачає перевірку повноти та точності розуміння, комунікаційну взаємодію 

студентів на основі прослуханого, рефлексію, критичну оцінку почутого, 

подальше удосконалення мовленнєвих навичок [21, с. 8]. Наступний етап – 

третій, покликаний розв’язати завдання, пов’язані з навчанням 

непідготовленого та підготовленого монологічного та діалогічного мовлення.  

У навчанні говоріння, як правило, виділяють три етапи – підготовчий 

(розвиток мовленнєвих навичок), основний, пов’язаний з формуванням вмінь 

уживати мовленнєві формули та засоби міжфразового зв’язку, аналізувати, 

структурувати та узагальнювати  інформацію, використовувати комунікативні 

стратегії, завершальний – продукування мовлення. Однак у межах нашої 

технології (яка орієнтована на передування аудіювання говорінню) етап 

обробки інформації будемо інтегрувати з різними видами аудіювання (зокрема, 

з детальним та критичним розумінням), тому до третього етапу (до говоріння) 

студенти доходять уже маючи належні екстралінгвальні знання. Тож третій 

етап полягає у виборі комунікативних стратегій говоріння, продукуванні усного 

мовлення, рефлексії та застосуванні когнітивних, метакогнітивних та 

соціальних стратегій. Спроєктуємо описану технологію на різні моделі 

змішаного навчання. 
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Модель «Face-to-Face Driver». Розпочинати процес навчання усного 

японського мовлення в межах моделі «Face-to-Face Driver» слід з формування 

мовленнєвих навичок (фонетичних, граматичних, лексичних, 

лінгвосоціокультурних на рівні мор, слів, фраз, надфразових єдностей), які 

інтегруються в відповідні уміння (на рівні тексту). Зважаючи на особливості 

моделі «Face-to-Face Driver», вважаємо доцільним дотримуватися такої 

послідовності вправ і завдань:  

1. Вправи на формування первинних мовленнєвих умінь (граматичних, 

лексичних, фонетичних): умінь вживати та розрізняти слово, мору, інтонаційну 

модель, утворювати граматичні форми та конструкції, – вправи виконуються 

очно, мета цих вправ полягає у формуванні первинних умінь, які будуть 

розвиватися в навички під час дистанційного навчання;  

2. Вправи на формування мовленнєвих навичок (граматичних, лексичних, 

фонетичних, лінгвосоціокультурних) – студенти виконують некомунікативні 

вправи з метою набуття автоматизованих дій оперування мовним, мовленнєвим 

та лінгвосоціокультурним матеріалом, вправи виконуються дистанційно;  

3-4. Вправи на розвиток фонетичних, лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних  навичок у говорінні та аудіюванні, вправи виконуються 

дистанційно;  

5. Завдання на говоріння (непідготовлене) та аудіювання, метою яких є 

формування відповідних умінь, виконуються очно;  

6-7. Лінгвосоціокультурні вправи / завдання, орієнтовані на формування 

знань та розвиток умінь невербальної поведінки, завдання в аудіюванні 

(орієнтовані на розвиток умінь аудіювання), ці вправи виконують студенти 

дистанційно;  

8. Підготовка до діалогічного та монологічного мовлення (дистанційно);  

9. Вправляння в монологічному та діалогічному мовленні (очно). 

У таблиці Б.1 Додатку Б подано більш детальну характеристику вправ і 

завдань, які використовуються в межах моделі «Face-to-Face Driver». 
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Приклади вправ у межах моделі «Face-to-Face Driver». 

Вправа 1.1. Мета вправи: формувати первинні уміння утворення 

з’єднувальної て форми в японській мові. 

Інструкція: Утворіть て форми дієслів, що належать до І, ІІ та ІІІ груп. 

Зверніть увагу на винятки. 

たちます、たります、あびます、いそぎます、します、はなします、いきます、あ

います、しにます、います、ききます、きます、のみます、さんぽします、おります 

Поміркуйте, чи достатньо швидко і легко Ви утворюєте вказані форми. 

Чи потребуєте Ви додаткових тренувань? 

Вид вправи: некомунікативна, граматична (на рівні слова – граматичної 

форми), репродуктивна, без стратегічного компонента, з рефлексивним 

компонентом. Спосіб та місце виконання: індивідуально, усно / письмово, з 

опорою / без опори на зразок-парадигму, в аудиторії. Спосіб контролю: 

викладачем. 

Вправа 1.2. Мета вправи: формувати фонетичні артикуляційні навички 

вимовляння подібних мор у словах, стратегії набуття навичок. 

Інструкція: Повторюйте за диктором слова. Здійснюйте тренування до 

набуття належного рівня артикуляційних навичок. 

ひやく ひゃく じゆう じゅう びよういん びょういん ぶか ぶっか かさ

い かっさい おと おっと ベッド ペット ここ こうこう へや へいや とる 

とおる おばさん おばあさん 

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

репродуктивна, зі стратегічним компонентом. Спосіб та місце виконання: 

індивідуально, усно, з опорою / без опори на друкований варіант, дистанційно. 

Спосіб контролю: самоперевірка і самоконтроль. 

Вправа 1.3. Мета вправи: формувати лексичні навички в говорінні у 

межах теми «Моя родина», формувати когнітивні, соціальні стратегії, 

рефлексію. 

Інструкція: Дайте повні відповіді на питання. 

1) おかあさんのなまえはなんですか。 (відповідь: ははのなまえは…) 
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2) おとうさんはいしゃですか。 (відповідь: はい、いしゃです。/ いいえ、いし

ゃじゃありません。エンジニアです。) 

3) きょうだいがいますか。 (відповідь: はい、います。あにといもうとです。/ 

いいえ、いません。) 

4) りょうしんはいまどこにいますか。（відповідь: うちにいます。） 

5) ちちはなんじからなんじまではたらきますか。（відповідь: ９じから６じま

ではたらきます。） 

6) かぞくはなんにんですか。（відповідь: ４にんです。りょうしんとあねとわ

たしです。） 

7) かぞくでだれがいちばんりょうりがじょうずですか。（відповідь: ちちがい

ちばんりょうりがじょうずです。） 

8) おかあさんとおとうさんとどちらがチョコレートがすきですか。（відповідь: 

ははのほうがチョコレートがすきです。） 

9) きょうだいとけんかしたことがありますか。（відповідь: はい、あります。/ 

いいえ、ありません。) 

10) せんしゅううちでだれとテレビをみましたか。（відповідь: りょうしんとみ

ました。) 

11) おばあさんはどこにすんでいますか。（відповідь: そぼはいなかにすんでい

ます。） 

12) おとうとさんはどんなひとですか。（відповідь: おとうとはげんきでしんせ

つなひとです。） 

Оцініть свій рівень засвоєння нової лексики. Скількох слів Ви не знали? 

Для кращого засвоєння нової лексики встановіть асоціативні зв’язки, 

проаналізуйте словникову статтю і встановіть контекстне значення слова, 

вивчіть нову лексику, використовуючи мнемічні стратегії (сервіс Memrise), 

зверніть за допомогою до однокурсників під час вивчення нових слів. 

Вид вправи: умовно-комунікативна, лексична (на рівні фрази), 

рецептивно-репродуктивна, очна, зі стратегічним та рефлексивним 

компонентами. Спосіб та місце виконання: у парах (викладач – студент, 
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студент – студент), усно, без опори, в аудиторії. Спосіб контролю: перевіряє 

викладач, взаємоперевірка. 

Вправа 1.4а. Мета вправи: формувати фонетичні (просодичні) навички в 

аудіюванні у межах теми «Моя родина», формування метакогнітивних та 

соціальних стратегій, рефлексії. 

Інструкція: Прослухайте речення, зверніть увагу на те, є інтонація 

висхідною чи низхідною. Повторіть кожне речення за диктором, дотримуючись 

належної інтонації.  

 おばあちゃん 

リョウです。東京はどうですか。 

来週、ひろしまに来ますね。 

おじいちゃんもいっしょに来ますか。 

… 

 リョウくん 

来週ひろしまに行きますよ。 

おじいちゃんもいっしょです。 

えいごを勉強しますか。 

わたしは毎日日本語を勉強しています。 

ひろしまで日本語とえいごでたくさん話しましょう。 

おじいちゃんは日本語を勉強していません。 

二人でおしえましょう。 

じゃあね。 

Оцініть ваш рівень інтонаційних навичок. Якщо він Вас не задовольняє, 

прослухайте декілька разів кожну фразу, щоразу повторюючи її за диктором. 

Зверніться до викладача за оцінкою Вашого мовлення. 

Вид вправи: некомунікативна, фонетична (на рівні фрази), рецептивно-

репродуктивна, зі стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце 

виконання: індивідуально (кожен студент слухає і повторяє за диктором), усно, 

з опорою / без опори на друкований текст, дистанційно. Спосіб контролю: 

перевіряє викладач, самоперевірка. 

Вправа 1.4б. Мета вправи: формувати лінгвосоціокультурні навички в 

аудіюванні у межах теми «Привітання та прощання», метакогнітивні стратегії 
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(пошук додаткових інформаційних джерел, де поглиблюються 

лінгвосоціокультурні знання про привітання у японців). 

Інструкція: Прослухайте діалог, повторіть його за диктором. Зверніть 

увагу на особливості вживання кліше привітання та прощання; те, які форми 

вживає людина, що йде / повертається, а які людина, яка вступає з нею у 

розмову. Повторіть кліше привітання та прощання за диктором. Знайдіть 

додаткові інформаційні джерела про привітання та прощання у японців. 

みかさん：お母さん、いってきます！ 

お母さん：みかさん、どこ行くの？ 

みかさん：友達と映画を見に行く。ちょっと遅れているから、バイバイ！いってきます。 

お母さん：はい、いってらしゃい、気をつけてね！ 

…… 

みかさん：ただいま！ 

お母さん：おかえり。楽しかったの？ 

みかさん：はい！ 

Вид вправи: умовно-комунікативна, лінгвосоціокультурна (на рівні фрази), 

рецептивно-репродуктивна, без рефлексивного компонента, зі стратегічним 

компонентом. Спосіб та місце виконання: індивідуально (кожен студент слухає 

і повторює за диктором), усно, з опорою / без опори на друкований текст,  

дистанційно. Спосіб контролю: перевіряє викладач, самоперевірка. 

Вправа 1.5. Мета вправи: формувати знання про невербальні засоби 

комунікації, навички використання невербальних засобів у діалогічному 

мовленні, формувати соціальні (розподілу обов’язків / ролей та пошуку 

співрозмовників) та когнітивні (розуміння та усвідомлення елементів 

невербальної комунікації) стратегії. 

Інструкція: Перегляньте відеоролик, у якому батьки з дітьми святкують 

перший день нового року. Зверніть увагу на поведінку, жести, міміку старших 

та молодших у родині. Підготуйтеся до відтворення цього діалогу в аудиторії, 

знайшовши співрозмовника й відтренувавши з ним діалог. 

https://www.youtube.com/watch?v=m8ux52H8EMM (0:36 – 2:08) 

Вид вправи: комунікативна, в аудіюванні та говорінні, 

лінгвосоціокультурна (на рівні тексту), рецептивно-продуктивна, орієнтована 

на формування навчальних стратегій, зі стратегічним компонентом. Спосіб та 
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місце виконання: дистанційно – індивідуальне спостереження за 

паравербальними засобами комунікації, підготовка в парах до діалогу, 

розігрування діалогу в аудиторії. Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з 

боку викладача. 

Завдання 1.6. Мета вправи: формувати уміння та стратегії аудіювання 

діалогічного мовлення на рівні тексту у нейтрально-ввічливому стилі з 

детальним розумінням інформації, формувати метакогнітивні стратегії 

аудіювання, формувати рефлексію. 

Інструкція: Прослухайте діалог, дайте відповіді на питання (кількість 

прослуховувань не обмежена). 

Зробіть критичний самоаналіз розуміння тексту та сплануйте свою 

роботу так, щоб дійти до повного розуміння цього тексту: 

- які фрази (репліки) я зрозумів (ла) найкраще, а які фрагменти – погано 

або зовсім не зрозумів (ла); 

- я не зрозумів фрагменту, бо були слова, які я не почув, були граматичні 

конструкції, яких я не розумію, я не розрізнив інтонацію; 

- я не зрозумів всього діалогу, бо недостатньою була кількість 

прослуховувань аудіотексту, 

- щоб досягнути кращого розуміння мені потрібно… 

- повторіть ще раз лексику і граматику, прослухайте текст ще кілька 

разів аж до повного його розуміння.  

ミラー：きょうの映画はよかったですね。 

木村：ええ。特にあのお父さんはよかったですね。 

ミラー：ええ。わたしは家族を思い出しました。 

木村：そうですか。ミラーさんのご家族は？ 

ミラー：両親と姉が一人います。 

木村：どちらにいらっしゃいますか。 

ミラー：両親はニューヨークの近くに住んでいます。姉はロンドンです。木村さん

のご家族は？ 

木村：３人です。父は銀行員です。母は高校で英語を教えています。 
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 Так Ні 

二人はえいがで見たお父さんはよかったです。   

ミラーさんの家族は３人です。   

ミラーさんの両親と姉はロンドンに住んでいます。   

木村さんの家族は両親と木村さんです。   

木村さんのお父さんは銀行員です。   

木村さんのお母さんは学校でドイツ語を教えています。   

ミラーさんは今アメリカに住んでいません。   

Вид вправи: комунікативна, в аудіюванні (на рівні тексту), рецептивна, зі 

стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: 

індивідуально, дистанційно, з використанням комп’ютера. Спосіб контролю: 

онлайн перевірка, може бути надсилання відповідей викладачеві на електронну 

пошту. 

Завдання 1.7а. Мета вправи: формувати уміння та стратегії 

монологічного мовлення на рівні тексту (розповідь у розмовному стилі), 

метакогнітивні стратегії, рефлексію. 

Інструкція: Розкажіть про свою родину. Під час доповіді дотримуйтеся 

розповідного мовлення. 

Зробіть самоаналіз свого мовлення: 

- дайте загальну оцінку,  

- оцініть темп мовлення, його правильність, 

- оцініть, чи достатньо Вам було знань лексики, граматики для передачі 

усіх думок, 

- чи дотримувалися ви належних жестів, міміки, інтонації тощо, 

-  які прийоми слід залучити, щоб покращився Ваш рівень усного мовлення. 

Вид завдання: комунікативне, у монологічному мовленні (на рівні тексту), 

продуктивне, зі стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце 

виконання: індивідуально (кожен студент дистанційно готує доповідь про свою 

родину й розповідає в аудиторії), з опорою / без опори на окремі слова. Може 
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бути непідготовлене мовлення в аудиторії. Спосіб контролю: перевіряє 

викладач. 

Завдання 1.7б. Мета вправи: формувати уміння діалогічного мовлення 

на рівні тексту (діалог-обмін думками у розмовному стилі), формувати 

соціальні стратегії (пошук співрозмовника), метакогнітивні стратегії (планувати 

та управляти діалогічним мовленням), формування рефлексії. 

Інструкція: Уявіть, що Ви зустріли друга дитинства, якого не бачили 10 

років. Сплануйте діалог та поспілкуйтеся з ним й обміняйтеся інформацією про 

свою родину.  

Вид завдання: комунікативне, в діалогічному мовленні (на рівні тексту), 

продуктивне, зі стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце 

виконання: парне, в аудиторії (з попередньою підготовкою або без попередньої 

підготовки), з опорою / без опори на окремі слова. Спосіб контролю: 

взаємоперевірка, вибіркова перевірка викладачем. 

 

«Модель почергового розподілу форм роботи» Ця модель передбачає 

використання більшої частки онлайн та дистанційних форм роботи (порівняно 

з моделлю «Face-to-Face Driver»). Однак, оскільки модель орієнтована на 

рівень володіння мовою А2, велику увагу приділяємо формуванню 

мовленнєвих навичок. А відтак, вважаємо релевантною етапність вправ, яку 

ми використовували в попередній моделі, при цьому збільшуємо частку вправ 

для дистанційного навчання. Зважаючи на особливості «моделі почергового 

розподілу форм роботи», вважаємо доцільним дотримуватися такої 

послідовності вправ і завдань: 

1. Вправи на формування мовленнєвих навичок на основі вивченого в 

аудиторії матеріалу, вправи виконуються очно. Ці вправи формують мовленнєві 

навички для розвитку умінь аудіювання та говоріння. 

2. Вправи, орієнтовані на формування умінь аудіювання (уміння 

розуміння основного контенту тексту, стратегій досягнення комунікативної 

мети аудіювання, умінь обробки почутої інформації, компенсаторних умінь), 

виконуються очно. Мета цих вправ – удосконалювати рецептивні мовленнєві 
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навички, формувати уміння аудіювання, забезпечувати студентів матеріалом 

для говоріння; вправи інтегрують лексичні, граматичні, фонетичні та 

лінгвосоціокультурні рецептивні навички. 

3. Вправи на формування умінь та стратегій непідготовленого говоріння 

(текстових, прагматично-стратегічних, лінгвосоціокультурних, 

лінгвостилістичних умінь), виконуються очно, мета – удосконалювати 

репродуктивні мовленнєві та лінгвосоціокультурні навички, формувати уміння 

говоріння. 

4. Вправи на розвиток фонетичних, лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних навичок на основі вивченого в аудиторії матеріалу; 

вправи виконуються дистанційно та онлайн. 

5. Вправи на формування мовленнєвих навичок на основі самостійно 

вивченого матеріалу, вправи виконуються дистанційно та онлайн. 

6. Вправи на розвиток умінь та стратегій аудіювання (з детальним 

розумінням тексту) на основі набутих нових знань та мовленнєвих навичок, 

вправи виконуються дистанційно та онлайн. 

7. Формування знань та розвиток умінь невербальної поведінки, вправи 

виконуються дистанційно та онлайн. 

8-9. Формування умінь та стратегій монологічного та діалогічного 

мовлення, (також інтегрування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок 

в діалоги та монологи), підготовка до яких проходить дистанційно, а саме 

говоріння реалізується очно. 

У таблиці Б.2 Додатку Б подано більш детальну характеристику вправ і 

завдань, які використовуються в межах моделі «Face-to-Face Driver». 

Приклади вправ у межах «моделі почергового розподілу форм 

роботи». 

Вправа 2.1. Мета вправи: формування граматичних навичок (утворення 

форми пасиву) у межах розмовної теми «Мій нещасливий день», формування 

рефлексії. 

Інструкція: Дайте відповіді на поставлені питання. Оцініть свій рівень 

володіння пасивною формою дієслова. 
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1) 急に雨に降られたことがありますか。 

2) 泥棒に財布を取られたら、どうしますか。 

3) 子供のとき妹に好きなおもちゃを壊されたら、母にいいましたか。黙っておき

ましたか。 

4) 友達に裏切られたとき、友達が誤ったら、許せますか。 

5)冷蔵庫にあったケーキが家族の誰かに食べられました。誰が食べたと思いますか。 

6) 蜂に刺されたら、まずどうしたらいいですか。 

Вид вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, 

граматична, з рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: парна, в 

аудиторії, з опорою / без опори на окремі слова. Спосіб контролю: 

взаємоперевірка, вибіркова перевірка викладачем. 

Завдання 2.2. Мета вправи: формування умінь та стратегій аудіювання 

(розуміння основної інформації та логічної послідовності) у межах теми 

«Досвід відвідування онсену», формування метакогнітивних стратегій. 

Інструкція: Перед прослуховуванням тексту (з метою зняття труднощів 

аудіювання): 1. Визначте значення таких слів：火山 ,温泉 , 魅力 . 2. Перед 

прослуховуванням спрогнозуйте (на основі заголовка, зображення і ключових 

слів), про що йтиме мова. 3. Прослухайте текст, фіксуючи основну 

інформацію в відповідній послідовності, підготуйтеся до обговорення на тему. 

温泉の魅力 

ぼくは、一度温泉に行ってみたいと思っていました。 

日本は、火山が多い国です。その火山の下、土の中で 25℃以上になったお湯ができるこ

とがあります。それが温泉です。北から南まで日本中にあります。 

温泉には、体にいい成分が入っているそうです。昔から、人々は一日に何回も入って、体

を温めながら、つかれをとったり、病気を治したりしました。これは、自然からもらう大

切なおくり物です。 

去年、親が日本に来たとき、いしょうに行きました。はじめは、４２℃の湯の熱さにおど

ろきました。ぼくたちは、がんばってお湯の中に入りました。 

ぼくは、それから何回か温泉に行きました。今では温泉が大好きになりました。広い温泉

に入って外の景色を見るのは気分がいいです。 

Після прослуховування тексту: Встановіть для себе наскільки добре Ви 
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зрозуміли основний зміст та послідовність викладених подій тексту. 

Розробіть план Ваших дій, щоб досягти повного розуміння всіх деталей. 

Чи достатньо повно Ви зрозуміли текст? Чи зафіксували Ви в 

достатній мірі потрібну інформацію? Якщо ні, то прослухайте текст ще 

кілька разів, робіть паузи під час слухання й фіксуйте потрібну інформацію. 

Вид вправи: комунікативна, рецептивна, в аудіюванні з рефлексивним та 

стратегічним компонентом. Спосіб та місце виконання: індивідуально, 

самостійно, очно. Спосіб контролю: самоперевірка, взаємоперевірка, перевірка 

викладачем. 

Завдання 2.3. Мета вправи: формування умінь непідготовленого 

діалогічного мовлення, формування рефлексії. 

Інструкція: Обговоріть питання, чому автору тексту сподобалося 

відвідування онсену. Оцініть рівень свого розуміння прослуханих матеріалів, а 

також готовність вступати в діалог японською мовою. 

Вид завдання: комунікативне, рецептивно-продуктивне, у говорінні з 

рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: у парах, очно. Спосіб 

контролю: самоперевірка, взаємоперевірка, перевірка викладачем. 

Вправа 2.4. Мета вправи: формування граматичних навичок, 

когнітивних умінь, рефлексії. 

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

もう、アニャちゃん、何を③探
さが

してるの？ 

アニャ：ヤバ！教科書
きょうかしょ

はうちで④忘
わす

れっちゃった！早く取りに⑤行かなきゃ．．． 

ターニャ：⑥貸
か

しとくから、大丈夫
だいじょうぶ

！ほら、ちゃんと⑦復習
ふくしゅう

をやっちゃいなさい！先生

は、テストを失敗
しっぱい

したら、怒
おこ

るって！ 

Інструкція: У поданому діалозі замініть скорочені розмовні граматичні 

форми на звичні форми в нейтрально-ввічливому стилі.  

Перед виконанням вправи уважно опрацюйте теоретичний матеріал, 

розгляньте та випишіть моделі утворення скорочених граматичних форм. 

Оцініть, наскільки добре Ви засвоїли цей матеріал. Якщо Ви вивчили 

недостатньо добре, опрацюйте теоретичний матеріал вдруге. 
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Вид вправи: некомунікативна (трансформаційна), рецептивно-

репродуктивна, зі стратегічним та рефлексивним компонентом. 

Спосіб та місце виконання: дистанційно (онлайн). 

Спосіб контролю: онлайн контроль. 

Завдання 2.5. Мета вправи: формування умінь та стратегій аудіювання (з 

детальним розумінням змісту), метакогнітивних стратегій та рефлексії. 

Інструкція: Перед аудіюванням: Ознайомтеся зі значенням фраз, поданих 

нижче: 結婚披露宴、ごちんまりと、盛大に、派手な、人生最大のエベント. 

Спрогнозуйте, про що йтиме мова. 

Прослухайте текст двічі, намагайтеся зрозуміти кожну деталь. Після 

прослуховування дайте відповіді на питання. 

Зафіксуйте основну інформацію, необхідну для підготовки монологу / 

діалогу на тему «Весілля моєї мрії». 

結婚式の後で、友人や親戚の人を招待して行うパーティーを披露宴と言います。この「結

婚披露宴」について人々はどのように考えているのでしょうか。男女 3229 人に「あなた

はどんな結婚披露宴がいいと思いますか」という質問をしてみました。 

すると、「盛大に結婚披露宴を行いたい」と答えた人はわずか 7 パーセントでした。82

パーセントの人が「こぢんまりと行いたい」と答え、「結婚披露宴は必要ない」と答えた

人が 11 パーセントもいました。この結果を見ると、盛大は派手な結婚披宴はあまり好ま

れていないようです。こぢんまりと行いたいという人は、「心から喜んでくれる人だけで

行いたいから」とか、「自分らしいもてなしをしたいから」、そして「お金を節約したい

から」という理由を挙げています。 

一方、必要ないと答えた人の理由は、「形式にこだわりたくない」とか、「面倒だ

から」などでした。盛大に行いたいという人のいちばんの理由はやはり、「人生最大のイ

ベントだから」ということでした。 

Після прослуховування тексту:  

1. Дайте відповіді на питання та перевірте їх онлайн: 

а) 調査に参加した人の中で「盛大に結婚披露宴を行いたい」と答えた

人と「結婚披露宴は必要ない」と答えた人とどちらが多かったですか。 

б) ごちんまりと行いたいという人の理由はなんでしたか。 

в) 必要ないと答えた人の理由は何でしたか。 
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2. Встановіть для себе наскільки добре Ви зрозуміли деталі тексту. Якщо 

погано, то: розділіть текст на умовні частини й прослухайте їх до повного 

розуміння. Якщо цього недостатньо, роздрукуйте текст і одночасно слухайте 

його і читайте. 

Вид завдання: комунікативне, в аудіюванні, рецептивно-продуктивне, зі 

стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: 

дистанційно (онлайн). Спосіб контролю: онлайн контроль, самоконтроль. 

Завдання 2.6. Мета: Формування знань та розвиток умінь невербальної 

поведінки японців. 

Інструкція: Перегляньте відеоролик про обід у японській школі, 

зафіксуйте особливості невербальної поведінки японців під час спілкування у 

неформальній обстановці з добрим знайомим (однокласником), який просить у 

вас щось, що ви не цілком готові віддати. Підготуйтеся до діалогу на тему, 

використовуючи невербальну поведінку. 

https://www.youtube.com/watch?v=IC9na14e-rM (11:03-12:02). 

Вид завдання: комунікативне, в аудіюванні, рецептивно-продуктивне, зі 

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

Спосіб контролю: самоконтроль, взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Завдання 2.7. Мета: формування умінь та стратегій говоріння 

(монологічне мовлення). 

Інструкція: підготуйте та презентуйте доповідь про особливості 

спілкування японських школярів, використовуючи прослухані тексти та 

переглянуті відеоролики, а також додаткові інформаційні ресурси. 

Вид завдання: комунікативне, у говорінні, рецептивно-продуктивне, зі 

стратегічним компонентом. Спосіб та місце виконання: дистанційно 

(підготовка), очно – виконання. Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з 

боку викладача. 

 

Модель «Зміна робочих зон» так само відображає запропоновану 

систему вправ: у першій зоні студенти набувають відповідних мовленнєвих 

навичок, проходять підготовчий етап до аудіювання, у другій зоні здійснюється 
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безпосередньо аудіювання та фіксація інформації, необхідної для говоріння, у 

третій зоні – формується діалогічне мовлення, у четвертій – відбувається 

удосконалення мовленнєвих навичок, підготовка до монологічного та 

діалогічного мовлення, у п’ятій зоні – власне говоріння. Відповідно, 

пропонуємо таку послідовність вправ та завдань:  

1. Вправи на формування мовленнєвих навичок на основі вивченого в 

аудиторії мовного матеріалу, – вправи виконуються очно;  

2. Підготовчі вправи – покликані підготувати до аудіювання (зняти 

лінгвальні та екстралінгвальні труднощі, поставити комунікативні завдання) та 

говоріння, виконуються очно;  

3. Завдання на формування умінь та стратегій аудіювання, спостереження 

за невербальною поведінкою японців, формування екстралінгвальних знань. 

Мета – формувати уміння та стратегії аудіювання, розширення тезаурусу 

студентів, підготовка до говоріння, виконуються очно;  

4. Завдання на формування умінь та стратегій діалогічного мовлення 

(обговорення прослуханого), виконуються очно;  

5. Вправи на формування мовленнєвих навичок (в основному лексичних 

та граматичних), виконуються дистанційно;  

6. Підготовка монологів та діалогів, виконується дистанційно:  

6.1. Завдання на аудіювання – тексти дає як викладач, так і студенти 

знаходять самостійно;  

6.2. Завдання на пошук екстралінгвальної інформації (ініціюють пошук 

студенти);  

6.3. Завдання на спостереження за невербальною поведінкою японців (за 

матеріалами викладача і знайденими самостійно);  

6.4. Підготовка монологів-презентацій;  

6.5. Підготовка та «обігрування» в парах діалогів;  

7. Виголошення монологів-презентацій;  

8. Обговорення почутої інформації в діалогах. 

Детальну характеристику вправ і завдань, які використовуються в межах 

моделі «Зміна робочих зон», подано в таблиці Б.3 Додатку Б. 
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Приклади вправ у межах моделі «Зміна робочих зон». 

Перша робоча зона 

Завдання 3.1. Мета: підготовка до аудіювання та говоріння шляхом 

збагачення студентів лінгвальними, паралінгвальними та екстралінгвальними 

знаннями. 

Інструкція: 1. Знайдіть відповідники словосполучень 「化粧をする」、

「迷惑をかける」、「不快な気持ち」、「別に構わない」「風景の一部」、

「印象を与える」 в українській мові. Знайдіть інформацію про етикет 

поведінки в японському метро та про те, які дії не є там прийнятними.  

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

висловивши свою оцінку почутому. Підготуйтеся до обговорення та 

заперечення протилежних точок зору. Під час слухання фіксуйте необхідну 

інформацію.  

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

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

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

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

車でするべきではない。 

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

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

に構わないという。 

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

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

は、そういう印象を周りの人に与えていることに気づいてほしい。 

Вид завдання: інструктивне, в аудіюванні, зі стратегічним компонентом. 

Спосіб та місце виконання: очно. Контроль: самоконтроль рівня розуміння 

завдання. 

Друга робоча зона:  

Завдання 3.2. Мета: формування умінь аудіювання (повного та 

критичного розуміння), знань невербальної поведінки японців, навчальних 

стратегій та рефлексії. 
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Інструкція: Прослухайте текст, зафіксуйте якомога більше інформації у 

відповідній послідовності, з тим щоб потім обговорити почуте, зверніть увагу 

на невербальну поведінку японців та іноземців у відео. 

Оцініть свою повноту розуміння тексту. Якщо Ви недостатньо зрозуміли, 

прослухайте текст фрагментами по кілька разів, повторюючи за диктором. 

親しい友人とショッピングをするために、駅で待ち合わせをしました。あなたは

10 分おくれました。さて、どうしますか。走って、友達のところへ行って謝りますか。

それとも、走らず、友達のところへ行って、特に謝らないでいつもどおりに挨拶しますか。 

時間は数字ですから、客観的と思われますが、時間に対する感覚は、各文化によっ

て違います。日本人の多くの人は、「走って友達のところへ行って謝る」と答えるでしよ

う。また、遅れる理由があっても、まずは謝り、その後、理由を説明するという順番にな

ります。 

一方、10 分という時間はそんなに長い時間でもないし、それは誤差のうちと考える

人たちもいます。親しい友人同士で、10 分や 20 分で日くじらを立てるのは心が狭いと考

えます。 

また、走らないのは周囲の人からみて自分が走ることは格好がよくないと考えます。

自分が格好よくないことをすれば、待っている友人にも恥ずかしい思いをさせるだろうと

考えて走らないという考え方もあります。 

時間をどのように感じ、どのように行動するかも、文化によって異なり、ある文化

で「良い」ことが他の文化では「良くない」ことになることも少なくありません。 

さて、友達の家で午後 7 時からパーティーがあるとき、あなたは何時に行きます

か？文化によって、答えは様々です。10 分に行く人から午後 10 時に行く人まで答えも

様々ですが、その理由も様々なのが文化の面白いところです。外国に行ったときは、その

国てはどのような時間感覚で人々が行動しているのかを確認するといいでしょう。 

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

та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце виконання: очно, онлайн. 

Спосіб контролю: самоконтроль. 

Третя робоча зона:  

Завдання 3.3. Мета: формування умінь та стратегій діалогічного 

мовлення, когнітивних, соціальних стратегій та рефлексії. 
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Інструкція: Обговоріть прослухану інформацію, висловивши свою 

позицію стосовно ставлення японців та іноземців до спізнення. 

Під час обговорення використовуйте такі конструкції: ～ほうがいいです,

～といいです, ～べき, ～べきではない, ～なければならない, ～てはいけない, 

～でしょう, ～ではないでしょうか, ～と思います. 

Якщо Ви не знаєте, як висловити думку або не розумієте співрозмовника, 

звертайтеся за допомогою до викладача або однокурсника. 

Вид завдання: комунікативне, у діалогічному мовленні, рецептивно-

продуктивне, зі стратегічним та рефлексивним компонентом. Спосіб та місце 

виконання: очно, у парах. Спосіб контролю: самоконтроль, взаємоконтроль. 

Четверта робоча зона:  

Вправа 3.4а. Мета вправи: формування граматичних навичок 

формування конструкцій ～べき、～べきではない、～わけにはいかない、

～ないわけにはいかない, що використовуються для позначення морального 

обов’язку, у межах розмовної теми «Соціальні норми світу та Японії», 

формування рефлексії та когнітивних стратегій.  

Інструкція: У поданих реченнях оберіть відповідну форму в дужках та 

завершіть речення. 

А. 1) 子供が熱を出してしまったので、すぐ（帰る・帰らない）わけにはいかない。 

2) 友達の日記だから、これを（読む・読まない）わけにはいかない。 

3) かぜをひいてしまったが、大事な会議があるから、会社を（休む・休まない）わけに

はいかない。 

4) 今日は車で来たんです。お酒を（飲む・飲まない）わけにはいきません。 

5) 本当に暑いですけど、なにも（着る・着ない）わけにはいきませんよね。 

 

Б. 1) そんなにたくさんのお金を友達から（借りるべきだ・借りないべきだ・借りる

べきではない）。友達も困るだろう。 

2) 子供は夜遅くまでそとに（いるべきだ・いないべきだ・いるべきではない）。 

3) 電車の中では、若者は年寄りに席を（ゆずるべきです・ゆずらないべきです・ゆずる

べきではない）。 

4) 彼女にあんなひどいことを（言うべきだった・言わないべきだった・いうべきではな
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かった）。きっと彼女は泣いているだろう。 

5) 拾った財布は警察に（届けるべきです・届けないべきです・届けるべきではない）。 

Оцініть свій рівень опанування цього матеріалу. Запам’ятайте 

особливості вживання часових форм та утворення заперечної форми для цих 

підрядних речень, запам’ятайте по декілька речень з тих, що наведені вище, 

для кращого засвоєння означених конструкцій. 

Вид завдання: некомунікативне, рецептивно-репродуктивне, граматичне, 

з рефлексивним та стратегічним компонентом. Спосіб та місце виконання: 

дистанційно, індивідуально. Спосіб контролю: перевірка викладачем (студенти 

надсилають викладачеві виконані завдання). 

Завдання 3.4б. Мета: формування умінь та стратегій монологічного 

мовлення (навчально-науковий стиль, опис), метакогнітивних стратегій та 

рефлексії. 

Інструкція: Підготуйте доповідь-презентацію на тему «Різниця культур 

між Японією та країнами Заходу». Використовуйте такі матеріали (аудіо та 

відео): 

1) https://youtu.be/JDp78q9SNE8 

2) https://youtu.be/GW0mDBb0Odo 

3) https://youtu.be/bHGI-jsL-pY 

4) https://youtu.be/D6_RjjusmdQ 

5) https://youtu.be/dt0HfVCCn8g 

6) https://youtu.be/rZXC1Y46tXs 

7) https://youtu.be/EPHP8ZxIfMc 

8) https://youtu.be/7UQauMrgPXQ 

Оцініть, чи достатньо рекомендованих ресурсів для підготовки цікавої та 

змістовної доповіді. Знайдіть за потреби додаткові ресурси. 

Вид завдання: комунікативне, в аудіюванні, читанні, монологічному 

мовленні, рецептивно-продуктивне, зі стратегічним та рефлексивним 

компонентом. Спосіб та місце виконання: дистанційно. Спосіб контролю: 

самоконтроль. 

П’ята робоча зона:  
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Завдання 3.5. Мета: формування умінь та стратегій монологічного та 

діалогічного мовлення (навчально-науковий стиль, опис), рефлексії. 

Інструкція: Зробіть доповідь-презентацію на тему «Відмінності культур 

України та Японії», підготуйтеся до обговорення, поставте 2 питання іншому 

доповідачу. 

Оцініть свою доповідь-презентацію (змістове наповнення, рівень 

мовлення). 

Вид завдання: комунікативне, рецептивно-продуктивне, з рефлексивним 

компонентом. Спосіб та місце виконання: очно. Спосіб контролю: 

самоконтроль, взаємоконтроль, контроль викладачем. 

 

Модель «Перевернута аудиторія» передбачає перевагу дистанційних 

форм роботи над очними. Означена модель так само реалізується в межах 

запропонованої системи вправ і завдань і передбачає таку послідовність: 

1. Вправи на формування первинних мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних умінь (очно). 

2. Організаційно-підготовчий етап створення проєкту (очно). 

3. Вправи на формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок 

(дистанційно, онлайн контроль). 

4. Планувальний етап (дистанційно): 

4.1. Вправи на аудіювання; 

4.2. Складання плану презентації. 

5. Технологічний етап (дистанційно): 

5.1. Аудіювання додаткових матеріалів, читання. 

5.2. Відбір і компіляція зібраних матеріалів.  

6. Заключний етап (очно):  

6.1. Доповідь-презентація з відео та аудіо фрагментами. 

6.2. Обговорення доповіді-презентації. 

Приклади вправ у межах моделі «Перевернута аудиторія». 

Вправи на формування первинних мовленнєвих та лінгвосоціокультурних 

умінь студенти виконують очно, в аудиторії. Мета цих вправ полягає у 
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підготовці студентів до дистанційного виконання наступної групи вправ – на 

формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок, необхідних для 

аудіювання та говоріння. Ці вправи релевантні вправам групи 1.1-1.4. 

Під час організації та підготовки проєктів спираємося на висновки 

С. Білоус  [20] і на організаційно-підготовчому етапі проводимо такі форми 

роботи: 

- викладач формує міні-групи з 3-4 студентів; 

- пропонує на вибір теми проєктів (теми за змістом пов’язані), міні-група 

студентів має домовитися між собою, яку тему вони обирають; 

- визначає очікуваний результат (студенти повинні підготувати доповідь 

презентацію тривалістю до 20 хвилин, при цьому в презентації повинні бути 

зображення (з екстралінгвальною інформацією), а також фрагменти аудіо- та 

відеоматеріалів (які містять екстралінгвальну та паравербальну інформацію); 

- окреслює лінгвальні, екстралінгвальні та паралінгвальні вимоги до 

доповіді-презентації (тобто, відповідність доповіді стилю мовлення, 

функціональному типу, прагматиці (доповідь повинна містити матеріали, які 

сприятимуть навчанню студентів японської мови та культури), наявність 

аудитивного матеріалу, нових елементів культури та невербальної поведінки); 

- ознайомлює студентів з когнітивними та метакогнітивними, 

соціальними стратегіями, пов’язаними як з самостійним аудіюванням, так і з 

підготовкою самого проєкту.  

На етапі планування студенти: 

1) прослуховують запропоновані викладачем тексти (4-5 текстів, 

аудіювання з розумінням загального змісту тексту); при цьому студенти 

повинні застосувати низку стратегій – когнітивних, мнемічних, 

метакогнітивних та аудитивних. 

Завдання 4.1. Мета: формувати уміння аудіювання з загальним, 

детальним та критичним розумінням змісту; формувати рефлексію, когнітивні, 

мнемічних, метакогнітивні та аудитивні стратегії. 
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Текст 1. 「そばをすする音」 

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

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

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

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

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

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

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

があったというわけです。 

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

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

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

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

とともに募に入ってきて、そばの香りを存分に味わうことができます。 

Текст 2. 「水を美味しくするための方法」 

今日は皆さんにお水を美味しくするための方法を教えます。最近は、スーパーでウォータ

ーを買う人も増えていますが、実は水道から出てくるお水も工夫して飲まば、美味しくな

ります。水の味は、温度と関わっています。温度が高いと、様々なにおいが出てきやすく

なるので、全然味も落ちてしまいます。だからといって冷蔵庫から取り出したばかりの冷

たい水が美味しいというわけではありません。人に美味しいと思わせる水の温度は、体温

より２０度から２５度ぐらい低い１０度前後の水です。このような水は、嫌な臭いもなく、

体にも優しいのです。これからどうぞ美味しいお水を楽しんでください。 

Текст 3. 「卵かけご飯」 

卵を使った料理の中で日本人に根強い人気があるのが、「卵かけご飯」です。皆さんの国

では卵を焼いたりゆでたりして料理に使うことが多いと思います。「卵かけご飯」は、生

の卵を使った、とてもシンプルな言わばファーストフードです。卵を割って、よくかき混

ぜ、醤油をちょっと入れて、温かいご飯の上にかければ、「卵かけご飯」のできあがりで

す。多くの日本人は「卵かけご飯」を一度は食べたことがあるでしょう。「卵かけご飯」

はとても手軽でおいしい上、何度食べても飽きない料理だと考える日本人が多いのです。

まあ、料理と言えないほど簡単に作れますが。 

皆さんの中には、生の卵はサルモネラ菌などがついている可能性があり、衛生上問題があ

るのではないかと心配する人もいるでしょう。日本では、卵の衛生管理が厳しく、卵を出

荷する前に、表面をきれいに洗っています。ですから、卵パックに書いてある賞味期限、

これは「おいしく食べられる期限」のことですが、この日より前に食べれば、食中毒をお

こす心配はないと言われています。 

Текст 4.「口内丼」 

 投稿によれば、妻としては自分の納得のいく料理が出来上がることがめったにないため、

上手にできた日は「おかず単体」として味わってほしい気持ちがあるとのこと。しかし夫

は常に口内でご飯とおかずを合体させて食べるため、妻は夫に対して、「どうしていつも

口内丼にするの？気持ち悪い。三角食べしてよ」と伝えたという。すると夫は、「口内調

味を知らんのか？三角食べと言うなら、口内調味の何が悪いのか？」などと妻に反論。番
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組では投稿の一部が紹介され、ツイッターでは「口内丼」というワードが話題となる一方、

夫の意見の中で登場した「三角食べ」も、トレンド入りするほどの注目を集めている。 

「三角食べ」とは学校などで推奨されてきた、ご飯・おかず・汁物などをバランスよく食

べ進める方法。投稿中の夫や一部ツイッターユーザーが指摘している通り、場合によって

は前に食べたおかずが口内に残り「口内丼」の状態になる可能性がある。しかしたとえ三

角食べをしたとしても、おかず類を一度飲み込んだ後に次のおかずに手を付ければ口内丼

にはならない。三角食べが必ずしも口内丼にあたるわけではないため、両者は別問題と捉

えるべきかもしれない。 

Текст 5. 「栄養のバランス」 

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

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

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

をお話しします。 

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

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

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

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

しょう。 

食品の種類、食事の回数、そして量。この３つに注意してください。 

 

Інструкція 1. Спрогнозуйте за назвою, який текст Вам не підходить. 

Прослухайте запропоновані аудіоматеріали. Визначте, про що у них ідеться. 

Виберіть ті аудіоматеріали, які відповідають темі Вашій доповіді. 

Інструкція 2. Прослухайте вибрані тексти вдруге, намагаючись зрозуміти 

усі деталі. Випишіть та вивчіть незнайомі слова та вислови (мнемічні стратегії), 

встановіть особливості функціонування виписаних мовних одиниць (когнітивні 

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

стратегії). 

Інструкція 3. Прослухайте вибрані тексти фрагментами, зосереджуючи 

увагу на всіх деталях змісту, занотуйте інформацію, яку Ви зможете 

використати в доповіді-презентації (аудитивні та метакогнітивні стратегії 

планування).  

Інструкція 4. Обговоріть прослухані матеріали та визначте основні 

мікротеми майбутнього повідомлення. 

2) складання плану майбутнього повідомлення (залучаються соціальні 

стратегії); за потреби, план узгоджується з викладачем; 
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3) студенти розподіляють між собою ролі і функції. 

На технологічному етапі: 

1) студенти добирають додаткові аудіоматеріали, відеоматеріали, текстові 

матеріали для доповіді-презентації в межах свого інформаційного мікромодуля. 

У цей час застосовується повна автономія. Студенти мають: 

- оцінити стан та якість матеріалів, запропонованих викладачем 

(рефлексія); 

- дібрати та опрацювати кілька аудіоматеріалів (застосовуючи когнітивні, 

мнемічні, метакогнітивні та аудитивні стратегії), зібрати з них необхідну 

інформацію. 

2) студенти створюють власний фрагмент проєкту; 

3) студенти об’єднують індивідуальні результати проєкту в спільну 

доповідь-презентацію. 

Етапи планування та технологічний здійснюються автономно, студенти 

потребують при цьому розвиненої рефлексії, а також когнітивних, мнемічних, 

метакогнітивних, соціальних, аудитивних стратегій. Означений порядок дій, 

описаних у цих двох етапах, є загальним алгоритмом навчальних дій, яких 

повинен дотримуватися студент. 

На заключному етапі: 

1) відбувається презентація творчою групою проєкту (як правило, кожен 

студент доповідає по тому блоку інформації, який він готував), тим самим 

студенти вправляються в монологічному мовленні; 

2) обговорення проєкту, дискусія (студенти повинні наводити аргументи 

щодо своєї думки, тим самим практикуючись в діалогічному аргументативному 

мовленні). 

Проєкти студентів повинні: 

- містити аудіофрагменти, відеоматеріали, зображення, які дозволяють 

під час доповіді-презентації формувати в однокурсників уміння аудіювання, 

екстралінгвальні знання, особливості невербальної поведінки японців; 

- орієнтовані на аргументативне мовлення в публіцистичному та науково-

навчальному стилях, що відповідає рівню В2; 
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- монологи та діалоги структурно повинні відповідати функціональним 

типам. 

 

Модель «Flex» (гнучка модель) відображає та дублює чотири попередні 

моделі, тому немає потреби в розробленні додаткових комплексів вправ. Однак, 

варто зауважити, що означена модель потребує розвитку навчальної автономії, 

яка охоплює сукупність та систему стратегій. Пропонуємо один з алгоритмів 

застосування навчальних стратегій у межах автономного опанування мовного, 

мовленнєвого, лінгвосоціокультурного та аудитивного матеріалу. 

1. Опрацювання навчальних джерел (оцифрованого підручника / словника 

/ довідника тощо), пошук додаткової інформації: когнітивні стратегії розуміння 

та усвідомлення змісту та функції форми / конструкції / моделі, розуміння 

елементів культури; 

2. Вивчення нової лексики, граматичного матеріалу (мнемічні стратегії); 

3. Виконання мовленнєвих вправ у визначеній викладачем послідовності 

(стратегії набуття навичок та вмінь); 

4. Виконання завдань, орієнтованих на формування знань та розвиток 

умінь невербальної поведінки. 

5. Виконання мовленнєвих завдань (на аудіювання). 

У процесі самостійного навчання студент має бути готовим до 

використання соціальних стратегій, орієнтованих на пошук допомоги (який 

виявляються в консультаціях з викладачем). 

Паралельно з виконанням вправ та завдань студент повинен 

застосовувати метакогнітивні стратегії: 

- цілепокладання (розуміти зміст і мету вправ і завдань, ставити перед 

собою конкретні навчальні цілі та прогнозувати очікуваний результат); 

-  планування процесу навчання: визначення етапності (алгоритму) у 

виконанні вправ та завдань; визначення навчальних ресурсів та прогнозування 

їх ефективності;  

- регулювання процесу навчання: змінювати за потреби послідовність 

виконання вправ, не витрачати час на добре засвоєному матеріалі; уважно 
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читати інструкції, виконувати завдання повторно, якщо неправильно виконано 

менше 60%, виявляти помилки та обдумувати їх; 

- самоконтроль, самооцінювання кінцевого результату: співвіднесення 

досягнутого результату з поставленими цілями. 

 

Модель «Online Lab», як уже зазначалося, запропоновано 

використовувати як допоміжну на окремих заняттях, які орієнтовані тільки на 

систематизацію мовного матеріалу, розвиток мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних навичок та умінь аудіювання. Ця модель не передбачає 

розроблення спеціальної підсистеми вправ, а реалізується у межах підсистем 

інших моделей, однак імплементується у вправах, спрямованих на дистанційне 

формування і розвиток мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок та умінь 

аудіювання, формування знань невербальної поведінки. 

Тому означена модель буде співвідноситися з попередніми: 

- у межах моделі «Face to Face Driver» у вправах: 1.2→1.4→1.5→1.6; 

- у межах моделі «почергового розподілу форм роботи» у вправах: 

2.4→2.5→2.6; 

- у межах моделі «Зміна робочих зон» у вправах групи 3.4; 

- у межах моделі «Перевернута аудиторія» студенти виконують вправи, 

орієнтовані на формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок, а 

також прослуховують тексти (із загальним, та детальним розумінням).  

Усі завдання студенти виконують на онлайн платформі, з залученням 

інструментів онлайн контролю. 

Важливою передумовою ефективності навчання є рефлексія студентів, а 

також володіння ними когнітивними, мнемічними, метакогнітивними, 

соціальними стратегіями, які дозволять їм оптимізувати процес навчання мови, 

доповнити, узагальнити, систематизувати та скоригувати знання, удосконалити 

навички та вміння. 
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Модель «Self-Blend» реалізується у процесі самостійної роботи, 

передбачає повну автономію студентів у виборі та проходженні курсу (з 

можливими очними консультаціями викладача). У межах названої моделі 

виділяємо три окремі змістові блоки: 

1) блок з граматичними матеріалами, який складається з граматичних тем, 

що повно та системно відображають граматичну систему японської мови, а 

також комплекси відповідних граматичних вправ, які виконуються і 

перевіряються онлайн;  

2) блок з фонетичними матеріалами, який складається з фонетичних тем, 

що системно представляють фонетичну систему японської мови, за темами, а 

також комплекси відповідних фонетичних вправ, які виконуються і 

перевіряються онлайн; 

3) блок тематично-ситуативних матеріалів, який складається з 

відповідних тематико-ситуативних тем, що містять лексичні та фразеологічні 

матеріали до теми, аудіоматеріали та відеоматеріали, фотоматеріали, друковані 

тексти, означені матеріали систематизовані у вправи та завдання. 

Таким чином, студент може обрати один з блоків, що є 

систематизованими курсами, тим самим повторити та поглибити пройдений 

матеріал, удосконалити набути навички та вміння.  

Блок 1 складають матеріали, що містять теоретичні відомості про 

граматику японської мови та граматичні вправи (після кожного фрагменту 

теорії), які виконуються та перевіряються онлайн. До таких вправ відносимо: 

- вправи на вибір та підстановку граматичної форми / конструкції, 

- вправи на трансформацію граматичної форми / конструкції, 

- вправи на розпізнавання та розуміння граматичних форм  під час 

аудіювання; 

- вправи на завершення граматичної конструкції. 

Усі ці вправи некомунікативні та умовно-комунікативні, рецептивні та 

рецептивно-репродуктивні за місцем і способом виконання – дистанційні, 

онлайн, з рефлексивним та стратегічним компонентом. 
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Вправа 5.1. Мета вправи: формування рецептивних граматичних 

навичок в аудіюванні (наприклад, утворення кон’юнктива), формування 

рефлексії, когнітивних та метакогнітивних стратегій. 

Інструкція: Прослухайте речення, позначте ті дієслова, які стоять у  

формі 使役 (каузативу), 受け身 (пасиву) або 使役受け身 (пасивного каузативу). 

1. サッカー部に入ったが、なかなかボールに触らせてもらえず、死輩に走らされてばか

りいる。つまらないのでゆっくり走ると、すぐに大きな声で注意されて、練習の後も部屋

の掃除をさせられる。もう辞めようかと思った。でも、先日試合に出場させてもらって、

先輩によくがんばったとほめられたので、もう少し続けてみようと思う。 

2. 急に普の友だちに会いたくなったので、メールを送った。じょうだんを言ってよくわ

たしたちを笑わせていた人だ。会って話を聞くと今は 3 人の子どもを育てているそうだが、

明るさは昔と変わっていない。あまりきびしいことを言わないで、子どもたちを自由に遊

ばせているのだそうだ。彼女らしい育て方だと思った。 

3. 病院や銀行などでは、順番を持つ人待ち時間を長く感じさせないように、いろいろな

工夫をしている。待合室などに置いてあるテレビや雑誌もその一つだ。絵本やおもちゃ

も親に連れてこられた子供をあきさせないためのものだ。しかし、一番いいのは病院や

銀行が人を待たせない人だろう。 

Оцініть свій рівень володіння формами пасиву, каузативу та пасивного 

каузативу дієслів. Проаналізуйте ті форми, яких Ви «не почули», прослухайте 

речення кілька разів, знайдіть самостійно матеріали, що пояснюють вживання 

цих форм, та опрацюйте їх. 

Вид вправи: умовно-комунікативна, рецептивна, граматична, з 

рефлексивним компонентом та стратегічним компонентом. Спосіб та місце 

виконання: дистанційно, онлайн. Спосіб контролю: онлайн. 

Блок 2 складають матеріали, що містять теоретичні відомості про 

фонетику японської мови (лише несегментні одиниці) та фонетичні вправи 

(після кожного фрагменту теорії), які виконуються та перевіряються онлайн, 

застосовуємо також самоконтроль. До таких вправ відносимо: 

- вправи на повторення фонетичної моделі; 

- вправи на розпізнавання фонетичних моделей. 
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Усі ці вправи некомунікативні, рецептивні та рецептивно-репродуктивні 

за місцем і способом виконання – дистанційні, онлайн; з рефлексивним та 

стратегічним компонентом або без рефлексивного і стратегічного компонентів. 

Вправа 5.2. Мета вправи: формування репродуктивних фонетичних 

навичок, формування. 

Інструкція: За посиланням https://youtu.be/W_JcI0kkjgo прослухайте 

вірш для тренування вимови「アメンボの歌」, повторіть його за диктором, 

поступово підвищуючи темп. 

あめんぼ あかいな あいうえお 

うきもに こえびも およいでる 

かきのき くりのき かきくけこ 

きつつき こつこつ かれけやき 

ささげに すをかけ さしすせそ 

そのうお あさせで さしました 

たちましょ らっぱで たちつてと 

とてとて たったと とびたった 

なめくじ のろのろ なにぬねの 

なんどに ぬめって なにねばる 

はとぽっぽ ほろほろ はひふへほ 

ひなたの おへやにゃ ふえをふく 

まいまい ねじまき まみむめも 

うめのみ おちても みもしまい 

やきぐり ゆでぐり やいゆえよ 

やまだに ひのつく よいのいえ 

らいちょうは さむかろ らりるれろ 

れんげが さいたら るりのとり 

わいわい わっしょい わいうえを 

うえきや いどがえ おまつりだ

 

Вид вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна, фонетична, без 

рефлексивного і стратегічного компонентів. Спосіб та місце виконання: 

дистанційно, онлайн. Спосіб контролю: самоконтроль. 

Блок 3 містить: 

- лексичні одиниці та фразеологізми, що використовуються в межах 

певної теми, вправи на формування лексичних рецептивних та репродуктивних 

навичок; 

- фотоматеріали, які дозволять сформувати знання та уявлення про 

соціокультурні реалії; 

- тематичні аудіоматеріали та відеоматеріали, а також завдання до них (на 

аудіювання та спостереження за невербальною поведінкою носіїв мови); 

- друковані тексти інтерпретаційно-інформаційного характеру (для опису 

екстралінгвальних понять та особливостей невербальної поведінки). 

Вправа 5.3. Мета вправи: формування лексичних рецептивних навичок, 

рефлексії та мнемічних стратегій. 
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Інструкція: Прослухайте опис ситуації, після чого підставте у  

твердження відповідне слово, обравши його з рамки. 

がっかり 感動 恐怖 腹が立つ びっくり 迷う 

1. この映画は、長い間、会えなかった親と子がもう一度会うという話で、本当にい

い映画でした。この映画を見たとき、私はたくさん泣いてしまいました。 

→私は、この映画を見て、とても（   ）しました。 

2. この店は何でもおいしいんです。そばもおいしいし、うどんもおいしいし、どれ

にするか決められないなあ。 

→このお店に来ると、いつも（   ）んです。 

3. 掃除をしようと思っているときに、掃除をしなさいとか、しゅくだいをやろうと

しているときに、宿題をしなさいとか、うちの母はよく言うんです。 

→わかっているのに、言われると、（   ）んです。 

4. ３か月前に別れた彼が毎朝、家の前に立っているんです。会う約束もしていな

いのに、町でよく彼に会います。いつも誰かに見られているような気がするんです。 

→私は今、（   ）を感じています。 

5. 誕生日パーティーをするとは言っていなかったのに、今日、家に帰って、ドアを

開けたら、家族のみんなが歌を歌ってくれて、私にプレゼントをくれました。 

→家族は私の誕生日を忘れていると思っていたので、（   ）しました。 

6. 今日は田中さんが家に来ると思って、部屋を掃除して、花を買って、おいしい料

理も作ったんです。楽しみにしていたのに、急に田中さんがうちに来られなくなったんで

す。 

→田中さんが来られなくなってしまって、（   ）です。 

Якщо Ви погано засвоїли лексику, добре повторіть її, виконайте вправу 

повторно. 

Вид вправи: некомунікативна, рецептивна, лексична, з рефлексивним та 

стратегічним компонентами. Спосіб та місце виконання: дистанційно, онлайн. 

Спосіб контролю: онлайн контроль. 

Комплексна вправа на аудіювання 5.4. Мета вправи: формування 

умінь аудіювання, знань нової лексики, екстралінгвальних знань, особливостей 

невербальної поведінки японців. 
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Інструкція 1 (перед аудіюванням, зняття предметних труднощів, 

формування антиципації). Прочитайте поданий нижче комікс та розгляньте 

зображення. Чи зрозуміло вам з нього значення фразеологізму 「高みの見物」? 

 

 

Знайдіть значення фразеологізмів 高みの 見物 、気 が置 けない (зняття 

лексичних труднощів). 

男の人：ああ、よく見える。気持ちいいな。「高みの見物」だね。 

女の人：うん、確かにいい景色だけど。高みの見物ってちょっと違うんじゃない。 

男の人：え、どういうこと？高い所から景色を見るってことなんだろう？ 

女の人：違うよ。自分には関係ないような顔して、何もしないでただ見てるってことなん

だよ。 

男の人：ふーん、そうか。昨日の高橋みたいな場合を言うんだな。 

女の人：高橋君がどうしたの。 

男の人：昨日の晩、高橋と鈴木が遊びに来て、にぎやかにやってたら、大家さんが来てさ、

女の人：え？また。この前も大家さんに注意されたって言ってたよね。 

男の人：うん…それで、俺が甘い訳したり、謝ったりして、鈴木もいっしょになって頭下

げてるのに、高橋ったら、自分も騒いでおきながら、全然関係ないような顔して部屋の隅

で雑誌、読んでるんだ。帰るときに、何て言ったと思う？「まあ、こういう場合は、手土

産でも持って、もう一回謝りに行ったほうがいいよ」だって。あったま、きちゃったな。

いい奴だって信じてたのに…。ほんと、あいつ、気が置けないよ。 

女の人：ヘえ、大変だったね。でもね、「気が置けない」も使い方が間違ってるよ。 
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男の人：え？ 

女の人：「気を置く」ってもともと「気にかける、気を使う」っていう意味なんだから、

「気が置けない人」は「気を使わなくてもいい、親しく付き合える人」っていうことでし

ょう。 

男の人：ああ、そうなんだ、俺って勉強足りない。 

Інструкція 2. Перегляньте відео та прослухайте текст в цілому, зверніть 

увагу на жести японців. 

Інструкція 3. Перегляньте відео повторно. Після прослуховування дайте 

відповіді на питання. 

1. 男の人は「高みの見物」はどういうことと思っていましたか。 

2. 男の人のはなしによって、どうして高橋君が「高みの見物」をしていましたか。 

3. どうして「気が置けない」の使い方が間違っていましたか。 

Вид вправи: комунікативна, рецептивна, в аудіюванні, без рефлексивного 

та стратегічного компонентів. Спосіб та місце виконання: дистанційно, онлайн. 

Спосіб контролю: онлайн контроль. 

Отже, підводячи підсумок, констатуємо, що методика змішаного 

навчання усного японського мовлення реалізується в системі вправ, яка 

охоплює три етапи: перший передбачає формування мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та говоріння на рівні мори, слова, 

фрази, надфразової єдності, розвиток розуміння студентами структури і 

лінгвістичних особливостей висловлювань різних стилів та функціональних 

типів мовлення. Другий етап орієнтований на формування умінь аудіювання, 

який містить підготовчий, основний та завершальний підетапи, які переходять в 

Третій етап – навчання підготовленого та непідготовленого монологічного та 

діалогічного мовлення. 
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Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі було схарактеризовано моделі змішаного навчання, 

обґрунтовано можливості їх використання у процесі навчання усного 

японського мовлення, здійснено добір матеріалу для змішаного навчання 

усного японського мовлення, розроблено систему вправ і завдань відповідно 

до кожної моделі.  У результаті дослідження ми дійшли таких висновків: 

1. Обґрунтовано доцільність організації змішаного навчання усного 

японського мовлення в межах 7-и моделей. Моделі «Face-to-Face Driver» → 

«модель почергового розподілу форм роботи» → модель «Зміна робочих зон» 

→ модель «Перевернута аудиторія» використовуються як основні у наведеній 

послідовності, відповідно до років та рівнів навчання. Модель «Face-to-Face 

Driver» (яка передбачає дублювання форм аудиторної роботи під час 

дистанційного навчання) призначена для студентів 1-го курсу, які вивчають 

японську мову на рівні А1. «Модель почергового розподілу форм роботи», яка 

передбачає більший відсоток самостійної роботи, ніж модель «Face-to-Face 

Driver», а також автономного вивчення частини матеріалу, який не вивчався в 

аудиторії, призначена для студентів 2-го курсу, які вивчають японську мову на 

рівні А2. Суб’єктами навчання у межах моделі «Зміна робочих зон» (яка 

передбачає автономне набуття мовленнєвих навичок, а також паритетне 

використання очних і дистанційних форм навчання аудіювання та говоріння) є 

студенти 3-го курсу, які вивчають японську мову на рівні В1. Суб’єктами 

навчання у межах моделі «Перевернута аудиторія» (яка передбачає 

використання методу проєктів як ключового, а також значну перевагу очних 

форм роботи в навчанні говоріння та дистанційних форм роботи – у навчанні 

аудіювання) є студенти 4-го курсу, які вивчають японську мову на рівні В2. 

Обґрунтовано, що моделі «Flex», «Online Lab», «Self-Blend» є допоміжними й 

орієнтовані на часткове досягнення окремих цілей навчання. 

2. Здійснено добір мовного, мовленнєвого та лінгвосоціокультурного 

матеріалу для змішаного навчання майбутніх філологів усного японського 

мовлення. Так, добір комунікативних ситуацій  зроблено на основі критеріїв 
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інформативної цінності, частотності, комунікативної значимості. Добір 

сегментних фонетичних одиниць здійснено на основі критеріїв урахування 

ступеня труднощів фонетичного явища, нормативності, комунікативної 

цінності фонетичні одиниці; суперсегментних – на основі критеріїв 

відповідності потребам спілкування, змістової цілісності фраз, надфразових 

єдностей та текстів, їхньої смислової та змістової завершеності, мовної 

доступності, умотивованості змісту, інформаційної насиченості,  обсягу тексту, 

врахування насиченості та розмаїття ритміко-інтонаційних одиниць. 

Граматичний матеріал дібрано на основі критеріїв функціональності, 

частотності, урахування рідної мови, необхідності й достатності відібраних 

граматичних явищ для розвитку умінь і навичок, прогресивності. Добір 

лексичного матеріалу здійснено на основі критеріїв відповідності певній 

тематиці, частотності, сполучуваності, словотворчої цінності, стройової 

здатності, урахування рідної мови. Добір лінгвосоціокультурного матеріалу: 

ключовими критеріями добору культурно маркованої лексики та 

паралінгвальних засобів спілкування визначаємо критерій контрастивності, а  

також критерій комунікативної цінності; добір екстралінгвальної інформації 

здійснюємо на основі критерію культурної значимості. Добір текстів для 

аудіювання здійснювали на основі критеріїв: природнього звучання мови та 

автентичності, варіативності, тематичності, інформативності, доступності, 

систематичності і послідовності включення мовного матеріалу, відповідності 

змісту текстів інтересам студентів, наявності мовного матеріалу, що вивчається, 

візуалізації. 

Дібраний навчальний матеріал розподілено між курсами та моделями 

змішаного навчання на основі вимог до рівнів володіння іноземною мовою – А1, 

А2, В1, В2. 

3. Розроблено систему вправ та завдань змішаного навчання японського 

усного мовлення, яка реалізується у три етапи: перший передбачає 

формування  мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та 

говорінні на рівні мори, слова, фрази, надфразової єдності, розвиток розуміння 

студентами структури і лінгвістичних особливостей висловлювань різних 
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стилів та функціональних типів мовлення. Другий етап орієнтований на 

формування умінь аудіювання, який містить підготовчий (підготовка до 

слухання, спрямування аперцепції, антиципація змісту, часткове зняття 

труднощів шляхом ознайомлення із екстралінгвістичними факторами і 

невідомою лексикою; стимулювання інтересу студентів, формування 

«горизонтів слухацьких очікувань), основний (інтенсивне аудіювання з метою 

глобального та детального розуміння, а також критичного осмислення 

інформації) та завершальний (перевірка повноти та точності розуміння, 

комунікаційна взаємодія студентів на основі прослуханого, рефлексія, 

критична оцінка почутого) підетапи, які переходять в третій етап – навчання 

монологічного та діалогічного мовлення. Означеної етапності дотримано в 

усіх запропонованих моделях змішаного навчання. Обґрунтовано, що 

релевантними для змішаного навчання усного японського мовлення є вправи 

та завдання: рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, продуктивні; некомунікативні, умовно-

комунікативні, комунікативні; з різним ступенем керування, з опорами та без 

опор, фронтальні, індивідуальні, парні, групові (командні). з рефлексивним 

компонентом, без рефлексивного компонента; зі стратегічним компонентом, 

без стратегічного компонента; за способом контролю: самоконтроль, 

взаємоконтроль, онлайн контроль, контроль викладачем, за місцем виконання: 

очні, дистанційні, онлайн. 

Результати Розділу 2 оприлюднено в працях: [10], [45], [47] 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА  

МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  

УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

3.1. Планування та підготовка експерименту. Розроблення критеріїв 

та норм оцінювання компетентності в аудіюванні та говорінні майбутніх 

філологів 

 

Для доведення якості та ефективності розробленої методики змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів було проведено 

експериментальне навчання. 

Організація та проведення експерименту ґрунтувалися на визначених  

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

плані, визначених гіпотезі, варійованій величині, можливості ізольованого 

врахування методичного впливу фактору, що досліджується; на розроблених 

критеріях та нормах оцінювання об’єктів перевірки (які вимірюються якісно та 

кількісно); на застосуванні методів математичної статистики для обрахування 

результатів експерименту та перевірки гіпотези дослідження  [20; 42; 48; 133; 

155; 182].  

Мета експерименту полягає у перевірці ефективності методики 

змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів, яка 

реалізується у чотирьох основних моделях «Face-to-Face Driver», «моделі 

почергового розподілу форм роботи», «Зміни робочих зон», «Перевернутої 

аудиторії») та трьох допоміжних «Flex», «Online Lab», «Self-Blend» за 

допомогою розробленої підсистеми вправ і завдань. 

Відповідно до поставленої мети  було визначено завдання експерименту: 

1) провести передекспериментальний зріз у студентів 2-го, 3-го та 4-го 

курсів для виявлення рівня сформованості у студентів компетентностей у 

японському говорінні та аудіюванні; 
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2) підготувати навчальні матеріали відповідно до кожної моделі 

змішаного навчання, розподілити їх між очними та дистанційними формами 

роботи, а також розмістити частину матеріалів для дистанційного навчання на 

платформи Memrise, Kahoot! та Google Classroom, розробити критерії та норми 

оцінювання; 

3) спланувати хід експерименту; здійснити вибірку учасників 

експерименту; 

4) провести експериментальне навчання в експериментальних групах, 

упровадивши два варіанти методики відповідно до варійованої умови 

експерименту;  

5) провести підсумкові (післяекспериментальні) зрізи для виявлення рівня 

сформованості у студентів компетентностей в японському говорінні та 

аудіюванні; проаналізувати одержані результати з використанням методів 

математичної статистики; 

6) сформулювати методичні передумови ефективності методики  

змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів. 

Об’єктом дослідження в ході експерименту став процес  навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів. 

Предметом дослідження в ході експерименту стали сформовані 

компетентності в японському усному мовленні майбутніх філологів – 

компетентність в аудіюванні та говорінні (монологічному, діалогічному). 

Тривалість експерименту була визначена нами відповідно до 

розроблених в підрозділі 2.1 моделей навчання. Експеримент тривав 2 роки, і 

було залучено студентів 1-4 курсів. На 1-му курсі тривалість експерименту 

склала 320 годин, з них частка аудиторних занять складала 160 годин, а 

позааудиторних – 160 годин. На 2-му курсі експеримент тривав 192 години 

(96 годин аудиторних занять і 96 годин самостійної роботи), на 3-му курсі – 128 

годин (64 години аудиторних і 64 години позааудиторних занять), а на 4-му 

курсі – 64 години (32 години аудиторних занять та 32 години самостійної 

роботи). 
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План та структура експерименту. Згідно з зазначеними нормами часу, 

подаємо план та структуру  методичного експерименту (таблиця 3.1.1). 

Таблиця 3.1.1 

Структура методичного експерименту 

№ Етапи 

експерименталь

ного 

дослідження 

Час 

проведення 

Кількість годин 

на 1 групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

1. Передекспери- 

ментальний зріз 

Вересень 

2016, 2018 

року 

4 години 6 груп 

(2-4 

курси) 

Виявлення наявного рівня 

сформованості 

досліджуваних 

компетентностей. 

2. Експеримен- 

тальне навчання 

вересень-

листопад 

2016 року; 

вересень-

листопад 

2018 року. 

320 годин на  

1-му курсі 

192 годин на  

2-му курсі 

128 годин на  

3-му курсі, 

64 години на  

4-му курсі 

2 – на 1 

курсі, 

2 на 2 

курсі 

2 – на 3 

курсі, 

2 на 4 

курсі 

Упровадження 

розробленої методики у 

навчальний процес 

3. Проміжний зріз жовтень 

2016, 2018 

р. 

2 години на 1 

групу 

Так 

само 

Виявлення динаміки змін 

у компетентностях, що 

формуються 

4. Післяекспериме

нтальний зріз 

грудень 

2016, 2018 

р. 

4 години на 1 

групу. 

Так 

само 

Виявлення ефективності 

авторської методики в 

цілому та її варіантів. 

 

Гіпотеза експерименту. Аналіз теоретичних праць з методики навчання 

іноземних мов, визначені теоретичні засади змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів дали можливість сформулювати 

гіпотезу: ефективність змішаного навчання усного японського мовлення 

майбутніх філологів буде високою за умов: системного використання прийомів 

очного, дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання; організації 

навчання на засадах комунікативного, компетентнісного, 

лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів; використання та 

розподілу дібраних матеріалів; застосування основних моделей в послідовності 

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

«Зміна робочих зон» → «Перевернута аудиторія», а також допоміжних моделей 
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«Flex», «Online Lab», «Self-Blend», які реалізуються у відповідних системах 

вправ і завдань; використання варіанту Б авторської методики.  

Відповідно до моделі авторської методики, варійованою величиною 

було визначено використання / невикористання під час аудиторної роботи 

елементів мікро-навчання. 

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

завдань не використовували елементів мікронавчання (мікропошук), а 

користувалися лише матеріалами, запропонованими викладачем.  

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

завдань використовували елементи мікронавчання (мікропошук) без обмежень. 

Перевагу варіантові Б авторської методики було надано через описані 

переваги мікропошуку, які полягали у негайному вирішенні проблем 

лінгвального, екстралінгвального та паралінгвального характеру, що виникали 

під час виконання вправ і завдань. 

Неварійовані умови: кількісний склад учасників експерименту в 

експериментальних групах; однаковий вихідний рівень студентів у обох ЕГ на 

курсі в компетентностях у говорінні та аудіюванні; тривалість навчання; 

відібрані навчальні матеріали, моделі змішаного навчання та їхня послідовність, 

підсистема вправ, критерії оцінювання, експериментатор.  

Добір учасників експерименту. Зважаючи на те, що кількість 

студентів 1 академічної групи з японської мови складає близько 10 осіб, а 

така вибірка може вплинути на достовірність результатів, нами було 

сформовано ЕГ1 – групи, які навчалися протягом 2016-2017 року за моделлю 

А авторської методики (ЕГ11 (1-й курс), ЕГ12 (2-й курс), ЕГ13 (3-й курс), 

ЕГ14 (4-й курс),). А також ЕГ2 – групи, які навчалися протягом 2018-2019 

року за моделлю Б авторської методики (ЕГ21 (1-й курс), ЕГ22 (2-й курс), 

ЕГ23 (3-й курс), ЕГ24 (4-й курс). 

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

ЕГ13 (20 осіб), ЕГ14 (18 осіб). (ЕГ21 (21 особа), ЕГ22 (21 особа), ЕГ23 (19 осіб), 

ЕГ24 (20 осіб) спеціальності 035.069 Філологія (освітня програма: Японська 

мова і література та переклад, англійська мова) Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка. Для визначення учасників експерименту 

було використано суцільну вибірку. 

За класифікацією П. Б. Гурвича [42, с. 26-36], описуваний експеримент 

був: основним, вертикально-горизонтальним, природним,  відкритим.  

Критерії та норми оцінювання компетентності в аудіюванні. 

Наразі більшість науковців під час оцінювання аудіювання спираються на 

критерій досягнення комунікативної мети, яка полягає в рівнях розуміння 

тексту: 1) глобальне розуміння аудіотексту (характеризується таким 

показником: розуміння основного змісту повідомлення на основі розуміння 

значення ключових слів); 2) детальне розуміння аудіо-повідомлення 

(характеризується таким показником: розуміння мовних елементів і деталей 

фактичного змісту повідомлення); 3) критичне розуміння аудіо повідомлення 

(показники: повне, глибоке та точне розуміння змісту повідомлення, його 

критичне осмислення) [53, с. 161]. До критичного розуміння відносимо 

здатність розуміння комунікативного наміру мовця [191, с. 79], а також 

здатність інтерпретувати невербальну поведінку мовців. 

Таким чином, пропонуємо шкалу оцінювання: 

Глобальне розуміння вважаємо за доцільне перевіряти за допомогою тесту, 

який студенти виконують після прослуханого аудіотексту (чи кількох 

невеликих текстів). Тест містить 10 питань. За кожну правильну відповідь 

студент набирає 1 бал (разом – 10 балів). 

Детальне розуміння так само перевіряємо за допомогою тесту з 10 питань, 

який студенти виконують після прослуханого аудіотексту. За кожну правильну 

відповідь студент набирає 1 бал (разом – 10 балів). 

Критичне розуміння оцінюємо 10 балами: по 2 бали за кожне правильно 

виконане тестове завдання з 5 тестових питань, які стосуються розуміння 

авторського наміру, емотивно-оцінної інформації, імпліцитної інформації, 

невербальної поведінки. 

Таким чином, за аудіювання студент може набрати максимум 30 балів. 

Відповідно, 27-30 балів – є показником високого рівня навченості, 23-26 балів – 
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показник достатнього рівня навченості, 15-22 – показник задовільного рівня, 14 

і менше балів – незадовільний показник. 

Критерії та норми оцінювання компетентності в говорінні . 

Для оцінювання компетентності в говорінні обираємо критерії, 

запропоновані Т. Дружченко та Л. Крисак [48, с. 155-157; 90, с. 155-158].  

Таблиця 3.1.2 

Критерії оцінювання компетентності в говоріннні 

Критерії оцінювання монологу Критерії оцінювання діалогу 

невимушеності мовлення 

інформативності інтерактивності 

ступеня реалізації комунікативного наміру (виконання комунікативного завдання)  

мовної грамотності 

 

До означених критеріїв додаємо також критерій адекватності 

використання невербальних засобів комунікації. 

Невимушеність мовлення характеризується «плавністю мовлення, 

швидкою реакцією на стимул, швидкістю, виразністю, емоційністю, 

відсутністю затинань, невмотивованих пауз; добір лексики та конструювання 

граматичних моделей відбувається автоматично» [48, с. 155-157]. Ступінь 

реалізації комунікативного наміру (виконання комунікативного завдання) 

передбачає здатність мовця реалізувати комунікативний намір (інформувати, 

описувати, обґрунтовувати, спростовувати думку, здатність ініціювати, 

підтримувати, завершувати розмову). Він характеризується вичерпністю 

змісту, доведення висловлення до чіткого логічного завершення, дотримання 

теми. Інформаційна насиченість передбачає наявність нової актуальної 

інформації, взятої з достовірних джерел, яка збагачує кругозір слухачів, 

насамперед, їхні знання про культуру та побут японців. Критерій мовної 

грамотності передбачає дотримання фонетичних, лексичних, граматичних 

норм японської мови [48, с. 155-157]. Інтерактивність визначається 

здатністю ставити питання, розгорнуто відповідати на них, спонукати 

співрозмовника до діалогу, реагувати на пропозицію, а також адекватністю 

та відповідністю реплік на репліки співрозмовника [90, с. 155]. 
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Критерій адекватності використання невербальних засобів 

комунікації передбачає використання засобів невербальної поведінки в 

усному спілкуванні, яка відповідає нормам носіїв мови, буде сприйнята ними 

адекватно. 

За кожним критерієм розробляємо 3-бальну шкалу оцінювання (за 

Т. Дружченко [48, с. 155-157]), за якою 3 бали студент набирає, якщо 

мовлення максимально відповідає критерію, 2 бали – є незначні помилки, які 

не призводять до збою в комунікації, 1 бал – помилки суттєві, виникає 

нерозуміння співрозмовником цілих інформаційних блоків. 

Норми оцінювання говоріння японською мовою подано в таблиці 3.1.2.  

Таблиця 3.1.3 

Норми оцінювання говоріння японською мовою 

Критерій 3 бали 2 бали 1 бал 

Невимушеність 

мовлення 

Мовлення має 

природний характер, 

немає необґрунтованих 

пауз 

Є окремі паузи, але 

мовець сам здатний 

продовжити 

говорити 

Мовець не може 

продовжити 

мовлення без 

сторонної допомоги. 

Інформативності  Інформація актуальна, 

почерпнута з достовірних 

джерел, інформаційні 

блоки під час мовлення не 

повторюються 

Інформація містить 

окремі неточності, 

іноді повторюється. 

Більшість 

інформації не нова, 

взята не з 

достовірних джерел. 

Інтерактивність Співвіднесення 

ініціативних і 

реактивних реплік 

приблизно однакова 

(50Х50) 

Реактивність дещо 

перевищує 

ініціативність (у 

співвідношенні 

70Х30) 

Реактивність 

перевищує 

ініціативність (у 

співвідношенні 

більше 70% 

Ступінь 

реалізації 

комунікативного 

наміру 

Комунікативний намір 

реалізований повністю, 

мовець не уникнувши 

спілкування 

Комунікативний 

намір потребує 

окремих уточнень, 

інформація 

викладена 

неповністю 

Комунікативний 

намір потребує 

значних уточнень, 

мовець уникав 

спілкування 

Мовної 

грамотності 

(фонетична) 

- Фонетичні помилки 

не впливають на 

розуміння мовлення 

Фонетичні помилки 

призводять до 

нерозуміння 

окремих слів (лексична) 1-2 незначні помилки, 

які не призводять до 

нерозуміння, мовлення 

відповідає нормам 

(граматична) по 3-6 помилок, які в 

цілому не роблять 

мовлення 

незрозумілим 

Більше, ніж по 7 

помилок, які 

призводять до 

нерозуміння фраз. 

Адекватності 

використання 

невербальних 

засобів 

комунікації 

Усі невербальні засоби 

відповідають нормам 

спілкування японців 

Окремі неправильно 

вжиті невербальні 

засоби не 

призводять до 

культурного «шоку» 

Окремі неправильно 

вжиті невербальні 

засоби призводять 

до культурного 

«шоку» 
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Таким чином, за монологічне мовлення студенти одержують 

максимально 20 балів, за діалогічне мовлення – теж 20 балів. Відповідно, 18-

20 балів – є показником високого рівня навченості, 15-17 балів – показник 

достатнього рівня навченості, 10-14 – показник задовільного рівня, 13 і менше 

балів – незадовільний показник. 

Отже, для перевірки ефективності методики  змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів організовано основний вертикально-

горизонтальний природний відкритий експеримент який тривав 2 роки. 

Визначено критерії оцінювання рівня сформованості компетентності в 

аудіюванні – критерій досягнення комунікативної мети; критерії оцінювання 

говоріння: адекватності використання невербальних засобів комунікації, 

невимушеності мовлення, інтерактивності, ступеня реалізації 

комунікативного наміру, мовної грамотності, адекватності використання 

невербальних засобів комунікації. 

 

3.2. Результати експерименту та їх інтерпретація 

 

Експеримент, присвячений перевірці ефективності методики змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів, складався з 

передекспериментального зрізу, експериментального навчання, проміжного 

зрізу та післяекспериментального зрізу. 

Передекспериментальний зріз тривав 4 години і передбачав виявлення 

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

компетентностей в аудіюванні, монологічному мовленні, діалогічному мовлені. 

Завдання, що були запропоновані студентам 2-4 курсів для 

передекспериментального зрізу, наведено у Додатку В. 

Результати передекспериментального зрізу. Середній коефіцієнт 

навченості складає в ЕГ12 (2-й курс) – 0,761, в ЕГ22 (2-й курс) – 0,804, в ЕГ13 

(3-й курс) – 0,757, в ЕГ23 (3-й курс) – 0,8, в ЕГ14 (4-й курс) – 0,765, в ЕГ24 (4-

й курс) – 0,807. У таблиці 3.2.1 наведені середні коефіцієнти навченості 

кожному з  видів мовленнєвої діяльності студентів експериментальних груп. 
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Таблиця 3.2.1 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

 В ЕГ 

Види МД 
ЕГ11 

(1 курс) 

ЕГ21 

(1 курс) 

ЕГ12 

(2 курс) 

ЕГ22 

(2 курс) 

ЕГ13 

(3 курс) 

ЕГ23 

(3 курс) 

ЕГ14 

4 курс) 

ЕГ24 

(4 курс) 

Аудіювання - - 0,758 0,804 0,76 0,777 0,768 0,803 

Монолог - - 0,76 0,814 0,75 0,787 0,764 0,805 

Діалог - - 0,765 0,795 0,762 0,784 0,764 0,815 

Середній 

коефіцієнт 
- - 0,761 0,804 0,757 0,782 0,765 0,807 

 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) подано в 

таблиці 3.2.2. 

Таблиця 3.2.2 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) 

ЕГ 
ВР ДР СР НР 

Ауд. Мон. Діал. Ауд. Мон. Діал. Ауд. Мон. Діал.  

ЕГ11 (1-й курс) - - - - - - - - - - 

ЕГ21 (1-й курс) - - - - - - - - - - 

ЕГ12 (2-й курс) 15,8 21,1 15,8 52,6 42,1 47,4 31,6 36,8 36,8 - 

ЕГ22 (2-й курс) 33,3 33,3 28,6 47,6 52,4 52,4 19,1 14,3 19 - 

ЕГ13 (3-й курс) 25 25 20 45 40 50 30 35 30 - 

ЕГ23 (3-й курс) 42,1 42,1 36,8 31,6 31,6 42,1 26,3 26,3 21 - 

ЕГ14 (4-й курс) 27,8 22,2 22,2 50 50 55,6 27,8 27,8 22,2 - 

ЕГ24 (4-й курс) 40 35 40 45 45 40 15 20 20 - 

 

Таким чином, достатній та високий рівень володіння усним  японським 

мовленням показали понад 63% студентів. 

Для встановлення наявності відмінностей у рівні компетентностей в 

усному японському мовленні (на етапі передекспериментального зрізу), було 

застосовано метод Манна-Уїтні, який призначений для оцінювання різниці між 

двома вибірками за рівнем якоїсь ознаки, яка вимірюється кількісно  [169, с. 

224-245]. «Емпіричне значення критерію U відображає величину зони збігу між 

рядами. Чим менше Uемпір., тим більш ймовірно, що різниця в результатах є 

достовірною. Достовірні відмінності можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ Uкр. 0,05». 

«Для обробки даних необхідно виділити гіпотези: Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 

приймається, якщо Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 

0,05.» [169, c. 53-55].   
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Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ12         

(2-й курс) та ЕГ22 (2-й курс). 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0,761, в ЕГ22 склав 

0,804. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість учасників експерименту у вибірці 1; n2 – кількість 

учасників експерименту у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – 

кількість учасників експерименту у вибірці із більшою сумою рангів [169, c. 53-

55]. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 329, Ʃ 2 = 491. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
          2 

Де n1 = 19; n2 = 21; T1 = 329, T2 =  491; 

Uемпір. = (19 · 21) + (19·(19 + 1)) : 2 – 329 = 260. 

Uемпір. = (19 · 21) + (21·(21 + 1)) : 2 – 491 = 139. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 139. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
138 (p  0,05) 

113 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень у вибірці 2. 
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Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ13        

(3-й курс) та ЕГ23 (3-й курс). 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0,757, в ЕГ22 склав 

0,782. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 380,5, Ʃ 2 = 399,5. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
            2 

Де n1 = 19; n2 = 20; T1 = 399,5, T2 =  380,5; 

Uемпір. = (19 · 20) + (19·(19 + 1)) : 2 – 399,5 = 170,5. 

Uемпір. = (19 · 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 380,5 = 209,5. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 170,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
130 (p  0,05) 

107 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень у вибірці 2. 

Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ14        

(4-й курс) та ЕГ24 (4-й курс) 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0, 0,765, в ЕГ22 склав 

0,807. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 308,5, Ʃ 2 = 433. 
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Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
          2 

Де n1 = 18; n2 = 20; T1 = 308,5, T2 =  433; 

Uемпір. = (18 · 20) + (18·(18 + 1)) : 2 – 308 = 223. 

Uемпір. = (18 · 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 433 = 137. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 137. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
123 (p  0,05) 

100 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень у вибірці 2. 

Таким чином, за допомогою методу Манна-Уїтні було доведено, що в 

експерименті брали участь групи студентів з однаковим вихідним рівнем 

компетентностей в японському усному мовленні. 

На наступному етапі нашого дослідження було запроваджено 

експериментальне навчання, яке відбувалося за двома варіантами авторської 

методики: 

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

завдань не використовували елементів мікронавчання (мікропошук), а 

користувалися лише матеріалами, запропонованими викладачем.  

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

завдань використовували елементи мікронавчання (мікропошук) без обмежень. 

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

курс) експериментальне навчання проходило упродовж 2017-2018 

навчального року. У групах ЕГ21 (1-й курс), ЕГ22 (2-й курс), ЕГ23 (3-й курс), 

ЕГ24 (4-й курс) експериментальне навчання проходило упродовж 2018-2019 

навчального року. 
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Після першого семестру було проведено проміжний зріз, метою якого 

було встановити наявність позитивної динаміки у формуванні компетентностей 

в японському усному мовленні майбутніх філологів. 

Для проміжного зрізу студентам було запропоновано завдання, аналогічні 

до завдань передекспериментального зрізу. 

Зразки завдань для проміжного зрізу для 1-го курсу наводяться у Додатку 

Г. Зразки завдань для 2-4 курсів були розроблені аналогічно до завдань, які 

наводяться у Додатку В.  

Результати проміжного зрізу. Середній коефіцієнт навченості складає в 

ЕГ11 (1-й курс) – 0,807, в ЕГ21 (1-й курс) – 0,836; ЕГ12 (2-й курс) – 0,816, в 

ЕГ22 (2-й курс) – 0,846,  в ЕГ13 (3-й курс) – 0,813, в ЕГ23 (3-й курс) – 0,826, в 

ЕГ14 (4-й курс) – 0,818, в ЕГ24 (4-й курс) – 0,807.  У таблиці 3.2.1 наведені 

середні коефіцієнти навченості кожному з видів мовленнєвої діяльності 

студентів експериментальних груп. 

Таблиця 3.2.3 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

 В ЕГ 

Види МД 
ЕГ11  

(1 курс) 

ЕГ21  

(1 курс) 

ЕГ12  

(2 курс) 

ЕГ22  

(2 курс) 

ЕГ13  

(3 курс) 

ЕГ23  

(3 курс) 

ЕГ14  

(4 курс) 

ЕГ24  

(4 курс) 

Аудіювання 0,802 0,827 0,81 0,841 0,813 0,817 0,817 0,842 

Монолог 0,812 0,843 0,821 0,855 0,822 0,836 0,825 0,855 

Діалог 0,807 0,838 0,818 0,843 0,803 0,826 0,814 0,845 

Середній 

коефіцієнт 
0,807 0,836 0,816 0,846 0,813 0,826 0,818 0,847 

 

Динаміку змін рівня навченості студентів-японістів, яка визначалася 

різницею набраних балів під час проміжного та передекспериментального зрізів, 

подано в таблиці 3.2.4. 
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Таблиця 3.2.4 

Різниця набраних балів під час проміжного  

та передекспериментального зрізів 

ЕГ12 (2 курс) ЕГ22 (2 курс) ЕГ13 (3 курс) ЕГ23 (3 курс) ЕГ14 (4 курс) ЕГ14 (4 курс) 

4 0 8 1 0 3 

6 4 4 10 9 5 

1 4 4 3 -1 1 

2 1 2 2 8 6 

7 7 4 2 0 11 

5 6 4 5 1 1 

7 -1 0 4 6 0 

6 2 10 1 5 6 

0 7 8 10 4 1 

9 4 0 2 0 0 

5 9 3 1 5 2 

0 6 0 8 0 -1 

1 1 6 0 1 9 

3 0 1 -1 4 5 

1 0 6 6 8 1 

0 2 3 1 6 0 

4 0 13 2 3 0 

8 0 1 -1 7 6 

4 3 2 2 

 

-1 

 

7 -2 

  

0 

 

-2 

     

Отже, у ЕГ12 (2-й курс) позитивна динаміка спостерігається у 16 

студентів, без змін лишилися 3 студенти, від’ємного показника немає в жодного 

студента. У групі ЕГ22 (2-й курс) позитивна динаміка спостерігається у 14 

студентів, у 5-и – нульова, у 2-ох – незначна негативна (-1 і -2 бали). У групі 

ЕГ13 (3-й курс) позитивні зміни – в 16 осіб, 3 особи мають динаміку – 0 та 1 

особа – негативну (-2). У групі ЕГ23 (3-й курс) приріст мають 16 осіб: 1 студент 

має результат 0 та 2 студенти – результат -1. У групі ЕГ14 (4-й курс) позитивні 

зміни відбулися в 13 осіб, 4 студенти мають результат 0 та 1 студент -1. В ЕГ14 

(4-й курс) позитивна динаміка спостерігається в 13 осіб, нульова – у 5-и та  

негативна      (-1 бал) у двох студентів. 

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

встановлення позитивної динаміки у групі в цілому було застосовано критерій 
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Т-Вілкоксона, який призначений для зіставлення показників, одержаних у двох 

різних умовах на одній і тій же вибірці [169, с. 87]. 

Гіпотези:  

Н0 – інтенсивність зрушень у типовому напрямі не перевищує 

інтенсивність зрушень у нетиповому напрямі. Ця гіпотеза підтверджується, 

якщо Темп. > Ткрит. 

Н1 – інтенсивність зрушень у типовому напрямі перевищує 

інтенсивність зрушень у нетиповому напрямі. Ця гіпотеза підтверджується, 

якщо Темп. < Ткрит. 

Різниці в результатах студентів, одержаних під час 

передекспериментального та проміжного зрізів, подано в таблиці 3.2.4. У 

таблиці 3.2.5 подано рангові номери студентів з нетиповими зрушеннями. 

Таблиця 3.2.5 

Рангові номери студентів з нетиповими зрушеннями 

ЕГ12 (2 

курс) 

ЕГ22 (2 

курс) 
Ранг 

ЕГ13 (3 

курс) 
Ранг 

ЕГ23 (3 

курс) 
Ранг 

ЕГ14 (4 

курс) 
Ранг 

ЕГ14 (4 

курс) Ранг 

- 2 10 2 7 1 4,5 1 6 1 
8,5 

- 1 7   1 4,5   1 
8,5 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ22 (2-й курс): 

Tемп. = 10+7=17. 

Ткр. =  
67(p  0,05) 

49 (p  0,01) 

Темп. (17)<Ткрит.(67). 

Гіпотеза Н1 підтверджується.  

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ13 (3-й курс): 

Tемп. = 7. 

Ткр. =  
60(p  0,05) 

43 (p  0,01) 

Темп. (7)<Ткрит.(60). 

Гіпотеза Н1 підтверджується. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ23 (3-й курс): 

Tемп. = 4,5+4,5=9. 
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Ткр. =  
53(p  0,05) 

37 (p  0,01) 

Темп. (9)<Ткрит.(53). 

Гіпотеза Н1 підтверджується. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ14 (4-й курс): 

Tемп. = 6. 

Ткр. =  
47 (p  0,05) 

32 (p  0,01) 

Темп. (6)<Ткрит.(47). 

Гіпотеза Н1 підтверджується. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ24 (4-й курс): 

Tемп. = 8,5+8,5=17. 

Ткр. =  
60 (p  0,05) 

43 (p  0,01) 

Темп. (17)<Ткрит.(60). 

Гіпотеза Н1 підтверджується. 

Отже, ми довели, що у всіх експериментальних групах спостерігається 

позитивна динаміка у набутті студентами компетентностей у японському 

аудіюванні та говорінні. 

Післяекспериментальний зріз було проведено після 

експериментального навчання. Для післяекспериментального зрізу було 

розроблено завдання, аналогічні завданням передекспериментального та 

проміжного зрізів. Зразки завдань для післяекспериментального зрізу були 

розроблені аналогічно до завдань, які наводяться у Додатку В і Додатку Г. 

Результати післяекспериментального зрізу виявилися такими:  

Таблиця 3.2.6 

Середні коефіцієнти навченості в кожній ЕГ 

 В ЕГ 

Види МД 
ЕГ11  

(1 курс) 

ЕГ21  

(1 курс) 

ЕГ12  

(2 курс) 

ЕГ22  

(2 курс) 

ЕГ13  

(3 курс) 

ЕГ23  

(3 курс) 

ЕГ14  

(4 курс) 

ЕГ24  

(4 курс) 

Аудіювання 0,83 0,852 0,835 0,863 0,842 0,863 0,868 0,873 

Монолог 0,847 0,864 0,852 0,871 0,848 0,868 0,869 0,875 

Діалог 0,845 0,862 0,842 0,869 0,838 0,871 0,861 0,867 

Середній 

коефіцієнт 
0,84 0,859 0,843 0,876 0,843 0,867 0,866 0,872 
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Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) подано в 

таблиці 3.2.7. 

Таблиця 3.2.7 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) 

ЕГ ВР ДР СР НР 

 Ауд. Мон. Діал. Ауд. Мон. Діал. Ауд. Мон. Діал.  

ЕГ11 (1-й курс) 47,6 52,4 42,9 33,3 33,3 38,1 19,1 14,3 19 - 

ЕГ21 (1-й курс) 52,4 57,1 52,4 33,3 28,6 28,6 14,3 14,3 19 - 
ЕГ12 (2-й курс) 47,4 47,4 42,1 36,8 36,8 42,1 15,8 15,8 15,3 - 
ЕГ22 (2-й курс) 52,4 52,4 47,6 33,3 38,1 38,1 14,3 9,5 14,3 - 
ЕГ13 (3-й курс) 50 50 50 30 35 30 20 15 20 - 
ЕГ23 (3-й курс) 57,8 52,6 52,6 21,1 31,6 26,3 21,1 15,8 21,1 - 
ЕГ14 (4-й курс) 55,6 55,6 50 33,3 27,8 38,9 11,1 16,6 11,1 - 
ЕГ24 (4-й курс) 60 55 60 30 35 25 10 10 15  

Таким чином, достатній та високий рівень володіння усним японським 

мовленням виявили понад 63% студентів. 

Таблиця 3.2.8 

Динаміка змін коефіцієнтів навченості у кожній ЕГ  

за результатами проміжного та післяекспериментального зрізів 

 

ЕГ11  

(1 курс) 

ЕГ21  

(1 курс) 

ЕГ12  

(2 курс) 

ЕГ22  

(2 курс) 

ЕГ13  

(3 курс) 

ЕГ23  

(3 курс) 

ЕГ14  

(4 курс) 

ЕГ24  

(4 курс) 

Аудіювання +0,028 +0,025 +0,025 +0,022 +0,029 +0,046 +0,051 +0,031 

Монолог +0,035 +0,021 +0,031 +0,016 +0,026 +0,032 +0,044 +0,02 

Діалог +0,038 +0,024 +0,024 +0,026 +0,035 +0,045 +0,047 +0,022 

Середній 

коефіцієнт 
+0,033 +0,023 +0,027 +0,03 +0,03 +0,041 +0,048 +0,025 

Отже, в усіх групах за всіма видами мовленнєвої діяльності зафіксована 

позитивна динаміка. 

Таблиця 3.2.9 

Різниця набраних балів під час передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів (2-4 курси) 

ЕГ12 (2 курс) ЕГ22 (2 курс) ЕГ13 (3 курс) ЕГ23 (3 курс) ЕГ14 (4 курс) ЕГ14 (4 курс) 

9 2 11 5 3 7 

10 9 10 17 12 7 

1 4 9 7 2 3 

2 2 1 3 10 4 

7 8 6 5 2 12 
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Продовж. табл. 3.2.9 

9 7 4 7 5 3 

9 -1 0 4 12 0 

7 2 16 1 11 9 

1 8 10 10 11 6 

9 6 3 3 1 3 

8 7 6 5 10 12 

2 9 0 14 2 0 

0 1 7 3 2 10 

4 3 1 1 7 6 

3 1 5 11 7 2 

4 5 5 6 11 0 

7 1 14 8 9 1 

10 2 4 1 10 6 

6 3 7 2 

 

2 

 

11 -1 

  

-2 

 

2 

    

      Оскільки у трьох групах було виявлено студентів із незначними 

негативними змінами в рівні навченості, для встановлення позитивної динаміки 

у групі в цілому було застосовано критерій Т-Вілкоксона [169, с. 87]. 

Гіпотези:  

Н0 – інтенсивність зрушень у типовому напрямі не перевищує 

інтенсивність зрушень у нетиповому напрямі. Ця гіпотеза підтверджується, 

якщо Темп. > Ткрит. 

Н1 – інтенсивність зрушень у типовому напрямі перевищує 

інтенсивність зрушень у нетиповому напрямі. Ця гіпотеза підтверджується, 

якщо Темп. < Ткрит. 

Різниці в результатах студентів, одержаних під час 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів, подано в 

таблиці 3.2.9. У таблиці 3.2.5 подано рангові номери студентів з нетиповими 

зрушеннями. 
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Таблиця 3.2.10 

Рангові номери студентів з нетиповими зрушеннями 

ЕГ22 

(2 курс) 
Ранг 

ЕГ13 

(3 курс) 
Ранг 

ЕГ14 

(4 курс) 
Ранг 

1 2,5 1 4 2 6 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ22 (2-й курс): 

Tемп. = 2,5. 

Ткр. =  
67(p  0,05) 

49 (p  0,01) 

Темп. (2,5)<Ткрит.(67). 

Гіпотеза Н1 підтверджується.  

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ13 (3-й курс): 

Tемп. = 4. 

Ткр. =  
60(p  0,05) 

43 (p  0,01) 

Темп. (4)<Ткрит.(60). 

Гіпотеза Н1 підтверджується. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів ЕГ14 (4-й курс): 

Tемп. = 6. 

Ткр. =  
47 (p  0,05) 

32 (p  0,01) 

Темп. (6)<Ткрит.(47). 

Гіпотеза Н1 підтверджується. 

Під час післяекспериментального зрізу виявилося, що лише у трьох 

студентів якість досліджуваних компетентностей змінилися вбік незначного 

погіршення (на 1-2 бали з 70). В інших же студентів відбулося покращення в 

межах 1-17 балів (із 70). Середній коефіцієнт навченості в усіх групах за всіма 

трьома компетентностями склав від 0,83 до 0,875, що характеризує достатній 

рівень. Якість навчання (тобто високий і достатній рівень) склала від 78,9% до 

90,5% (див. таб. 3.2.11).  
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Таблиця 3.2.11 

Якість навчання по кожній групі (за результатами 

післяекспериментального зрізу) 

 Аудіювання Монолог Діалог 

ЕГ11 (1-й курс) 80,9 85,7 81 

ЕГ21 (1-й курс) 85,7 85,7 81 

ЕГ12 (2-й курс) 84,2 84,2 84,2 

ЕГ22 (2-й курс) 85,7 90,5 85,7 

ЕГ13 (3-й курс) 80 85 80 

ЕГ23 (3-й курс) 78,9 84,2 78,9 

ЕГ14 (4-й курс) 88,9 83,4 88,9 

ЕГ24 (4-й курс) 90 90 85 

 

У групах, які навчалися за моделлю Б (тобто, застосовувався мікропошук), 

СКН виявилися дещо вищими. Проте, щоб підтвердити гіпотезу, нам потрібно 

здійснити обрахунки з допомогою методу Манна-Уїтні. 

Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ11        

(1-й курс) та ЕГ21 (1-й курс) 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0,84, в ЕГ22 склав 

0,859. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість учасників експерименту у вибірці 1; n2 – кількість 

учасників експерименту у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – 

кількість учасників експерименту у вибірці із більшою сумою рангів 

[Сидоренко, c. 53-55]. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 412, Ʃ 2 = 491. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 
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Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 21; n2 = 21; T1 = 412, T2 = 491; 

Uемпір. = (21 · 21) + (21·(21 + 1)) : 2 – 412 =260. 

Uемпір. = (21 · 21) + (21·(21 + 1)) : 2 – 491 =181. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 181. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
154 (p  0,05) 

127 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень, ніж у вибірці 2. 

Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ12        

(2-й курс) та ЕГ22 (2-й курс) 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0,843, в ЕГ22 склав 

0,876. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 346, Ʃ 2 = 474. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 19; n2 = 21; T1 = 346, T2 =  474; 

Uемпір. = (19 · 21) + (19·(19 + 1)) : 2 – 346 = 243. 

Uемпір. = (19 · 21) + (21·(21 + 1)) : 2 – 474 = 156. 
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Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 156. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
138 (p  0,05) 

113 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень у вибірці 2. 

Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ13        

(3-й курс) та ЕГ23 (3-й курс) 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0,843, в ЕГ22 склав 0, 

0,867. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 377, Ʃ 2 = 405. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 19; n2 = 20; T1 = 405, T2 =  377; 

Uемпір. = (19 · 20) + (19·(19 + 1)) : 2 – 405 = 165. 

Uемпір. = (19 · 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 377 = 213. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 165. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
130 (p  0,05) 

107 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень у вибірці 2. 
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Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ14        

(4-й курс) та ЕГ24 (4-й курс) 

Середній коефіцієнт навченості (СКН) в ЕГ12 склав 0,866, в ЕГ22 склав 

0,872. ЕГ12 складає вибірку 1, ЕГ22 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 

нижчий за рівень у вибірці 2. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ 1 = 313, Ʃ 2 = 428. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 18; n2 = 20; T1 = 313,5, T2 =  428; 

Uемпір. = (18 · 20) + (18·(18 + 1)) : 2 – 313 = 218. 

Uемпір. = (18 · 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 428 = 142. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 142. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
123 (p  0,05) 

100 (p  0,01) 

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

компетентностей в японському усному мовленні у вибірці 1 не нижчий за 

рівень у вибірці 2. 

Таким чином, за допомогою методу Манна-Уїтні було доведено, що в 

експериментальних групах, де застосовувався варіант Б авторської методики 

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

монологічному та діалогічному мовленні не відрізняється від рівня 

експериментальних груп, де застосовувався варіант А. Тож гіпотеза 

експерименту підтвердилася частково. 

Результати післяекспериментального зрізу дали можливість зробити такі 

узагальнення: 
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- нами було зафіксовано позитивну динаміку змін упродовж усього 

експериментального навчання, про що свідчать результати 

передекспериментального, проміжного та післяекспериментального зрізів; 

рівень навченості зріс в усіх компетентностях; 

- завдяки змішаному навчанню вдалося систематизувати очні, дистанційні 

та онлайн форми роботи, раціоналізувати процес навчання усного японського 

мовлення, оптимально розподілити час студентів на опанування лексики, 

граматики та фонетики, а також набуття умінь аудіювання та говоріння;  

- у студентів зафіксовано позитивні результати в оволодінні мовними 

знаннями та мовленнєвими навичками в аудіюванні та говорінні, це вдалося 

завдяки значній частці лексичних, граматичних, фонетичних вправ, які 

студенти виконували в аудиторії та дистанційно онлайн; останні форми роботи 

дозволяли створювати індивідуальні умови в набутті мовленнєвих навичок: 

студенти могли виконувати вправи по кілька разів аж до досягнення належного 

результату, обирати вправи для набуття певних навичок, здійснювати онлайн 

перевірку, яка дозволяла вчасно виявляти помилки та коригувати їх; 

- завдяки змішаному навчанню вдалося більшу частку завдань в говорінні 

виконувати в аудиторії, що сприяло зміцненню текстових, прагматично-

стратегічних, лінгвосоціокультурних та лінгвостилістичних умінь 

продукування монологів та діалогів: близько 65% студентів одержали 

максимальний бал за усне мовлення за критеріями невимушеності (мовлення 

було плавним, виразним, швидким, емоційним, без запинань, невмотивованих 

пауз, відзначалося автоматичним використанням лексичних та граматичних 

одиниць), реалізації комунікативного наміру, інформаційної насиченості, 

мовної грамотності (відсутністю лексичних, граматичних, фонетичних 

помилок), інтерактивності; 

- дистанційний перегляд відеофільмів, інтегрований з роботою над 

спостереженням за невербальною поведінкою в різних ситуаціях комунікації, 

дозволив сформувати у понад 85% студентів уміння адекватно використовувати 

невербальні засоби комунікації, що відповідають нормам носіїв японської мови; 
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студенти почали усвідомлювати роль і місце невербальних засобів комунікації 

в усному японському спілкуванні; 

- спостереження за роботою студентів дало можливість констатувати 

значне зростання стійких мотивів до вивчення японської мови, до підвищення 

навчальної автономії та рефлексії: понад 70% студентів оцінювали потребу в 

удосконаленні мовних знань та мовленнєвих навичок і вмінь, добирали 

самостійно завдання, які мали сприяти набуттю знань, навичок та вмінь, яких їм 

бракувало, самостійно виконували їх, зверталися за консультацією до 

викладача; самостійно знаходили відеокурси, електронні навчальні матеріали 

(яких не пропонував викладач); 

- у процесі навчання у близько 75% студентів вдалося сформувати на 

високому рівні когнітивні (пов’язані з запам’ятовуванням мовного матеріалу та 

набуттям навичок оперування ним), метакогнітивні уміння (пов’язані з 

плануванням, організацією, керуванням процесом навчання, вибором 

відповідних способів, засобів та методів досягнення поставленої мети); 

- в аудіюванні зафіксовано достатній та високий рівень у понад 80% 

студентів: переважна більшість студентів набули умінь визначати тему 

повідомлення, його смислові відрізки, встановлювати логічні зв’язки між 

елементами тексту, виокремлювати головне, виділяти головну думку та 

комунікативний намір мовця, модальність повідомлення; умінь досягнення 

комунікативної мети аудіювання; умінь зосереджувати увагу на потрібній 

інформації; розуміти деталі повідомлення; умінь опрацьовувати інформацію, 

використовувати її в продуктивному мовленні; 

- студенти набули умінь сприймати та семантизувати культурно 

марковані елементи повідомлення, інтерпретувати невербальну поведінку 

носіїв японської мови; 

- понад 80% студентів на високому та достатньому рівні набули умінь 

сприймати й запам’ятовувати окремі слова,  фрази, утримувати в пам’яті окремі 

речення і фрагменти мікротексту, опорні слова, смислові віхи; це позитивно 

вплинуло на повноту, глибину розуміння аудіотекстів відповідно до мети 
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аудіювання; а також студенти навчилися використовувати почуту інформацію в 

продуктивному мовленні; 

 - вдалося виявити, що мікропошук, який студенти застосовують у 

процесі навчання, не виявляє позитивного впливу на розвитко компетентностей 

в японському усному мовленні; дещо позитивну динаміку було зафіксовано за 

критерієм інформативності продуктивного мовлення у групах, де 

застосовувався мікропошук; 

- провівши експеримент на чотирьох курсах та застосувавши різні моделі 

(для кожного курсу) змішаного навчання, де кожна модель залежно від року 

навчання містила більшу частку дистанційних вправ та завдань (чим старший 

курс, тим більша частка), ми встановили, що було дібрано моделі, релевантні 

кожному року навчання, що принцип збільшення частки дистанційних форм 

роботи з кожним роком навчання є виправданим, що надання переваги 

дистанційному навчанню аудіювання та очному – говоріння є раціональним та 

доцільним; 

- використання відразу кількох платформ дистанційного навчання, які 

мають різні навчальні можливості (Google Classroom, Memrise, Kahoot!), 

посприяло покращенню процесу формування мовленнєвих навичок та вмінь, 

забезпеченню оптимального контролю, здійсненню необхідного взаємозв’язку 

між викладачем та студентами навіть під час самостійної роботи останніх. 

- рівень компетентностей в аудіюванні, монологічному та діалогічному 

мовленні майбутніх філологів-японістів, які ми формували за допомогою 

технологій змішаного навчання, значно зріс, що свідчить про ефективність обох 

варіантів авторської методики в цілому та обох її варіантів; якість результатів 

навчання склала показник в межах 78,9-90,5; варто також відзначити, що жоден 

зі студентів не мав незадовільного результату ні за одним видом мовленнєвої 

діяльності; 

Отже, експериментально нам вдалося довести, що ефективність 

змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів є 

високою за умов: системного використання прийомів очного, дистанційного, 

онлайн та інтерактивного навчання; організації навчання на засадах 
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комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-

орієнтованого підходів; використання та розподілу дібраних матеріалів; 

застосування основних моделей в послідовності «Face-to-Face Driver» → 

«модель почергового розподілу форм роботи» → «Зміна робочих зон» → 

«Перевернута аудиторія», а також допоміжних моделей «Flex», «Online Lab», 

«Self-Blend», які реалізуються у відповідних системах вправ і завдань; 

використання обох варіантів (як з мікропошуком, так і без нього) авторської 

методики. 

 

3.3. Методичні передумови ефективності методики змішаного 

навчання усного японського мовлення майбутніх філологів 

 

Аналіз наукової літератури та проведене експериментальне навчання 

дали можливість визначити низку методичних передумов ефективності 

методики змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх 

філологів. 

1. Однією з головних передумов ефективного впровадження методики 

змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів 

визначаємо інтегрування таких видів мовленнєвої діяльності як аудіювання та 

говоріння (монологічне й діалогічне мовлення). За умови застосування такої 

інтеграції нам вдалося раціоналізувати використання навчального часу, 

розподілити вправи та завдання на очне, дистанційне, онлайн, інтерактивне 

виконання. Це дозволило створити моделі навчання, в яких  більшість завдань 

на аудіювання студенти виконували дистанційно, а більшість завдань на 

говоріння – очно; в яких аудіювання передувало говорінню, а аудитивні 

матеріали слугували опорою та складали предмет говоріння, під час якого 

студенти імітували вербальну та невербальну поведінку носіїв мови. 

2. Методика змішаного навчання усного японського мовлення, яку 

визначаємо ключовою в здійсненні навчального процесу, має повністю 

реалізувати цілі навчання аудіювання та говоріння. Тим самим вона має 

сприяти формуванню умінь та стратегій аудіювання з глобальним, детальним та 
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критичним розумінням; умінь складати монологи та вступати в діалоги усіх 

функціональних типів мовлення. 

3. Створення стійких мотивів до вивчення та використання мови є ще 

однією важливою передумовою змішаного навчання. Студенти повинні 

усвідомити соціальну значимість японської мови в їхньому житті, що 

виявляється в майбутній професійній діяльності, набути інтересу до японської 

мови та культури. Для формування, а відтак і підтримання, стійких внутрішніх 

мотивів необхідно дотримуватися принципів доступності та посильності 

навчання, усвідомленості та розуміння навчального матеріалу, розуміння цілей 

навчання. Студенти мають відчувати прогрес у вивченні мови, якість своїх 

результатів, а також взаємодопомогу та взаємопідтримку з боку викладача та 

однокурсників. Стійкі мотиви до навчання мови є важливою передумовою 

функціонування насамперед тих моделей навчання, які орієнтовані на 

максимальну автономію – моделей «Flex» та «Self-Blend». 

4. Четвертою передумовою ефективності авторської методики визначаємо 

рівень сформованої рефлексії, яка має стати поштовхом до вивчення мови. 

Рефлексія передбачає усвідомлення динаміки розвитку японської мови, 

усвідомлення свого рівня знань та вмінь в усному мовленні, усвідомлення 

потреби в самостійному вивченні мови як в період навчання в університеті, так 

і впродовж усієї професійної діяльності. Наявність рефлексії (разом з 

мотивами) визначаємо одним із ключових факторів, які стимулюють студентів 

до самостійного вивчення мови, до набуття компетентностей в усному мовленні.   

5. Наступною передумовою визначаємо наявність навчальних стратегій, 

що складають навчальну автономію, завдяки якій студенти зможуть 

здійснювати навчання японської мови не лише дистанційно під контролем 

викладача, але й абсолютно самостійно, після закінчення університету 

протягом усього життя. Студенти мають оволодіти когнітивними стратегіями, 

пов’язаними з засвоєнням знань та набуттям навичок, метакогнітивними 

стратегіями, пов’язаними з організацією та управлінням процесом навчанням, 

добором навчальних матеріалів, релевантних рівню навченості студентів та 

поставленим ними цілями навчання; соціальними стратегіями, які створюють 
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передумови для постійного контакту з метою одержання консультацій з більш 

компетентними в галузі японської мови фахівцями.  

6. Важливою передумовою ефективності авторської методики визначаємо 

дотримання ключових засад комунікативного, компетентнісного, 

лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів, а також принципів, 

на яких ґрунтуються означені підходи.  

7. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено послідовність 

використання означених моделей, яка є важливою передумовою ефективності 

авторської методики. Оскільки кожна наступна модель передбачає більшу 

частку автономності та меншу роль викладача в навчальному процесі, вважаємо 

доцільним запроваджувати ці моделі в послідовності: «Face-to-Face Driver» → 

«модель почергового розподілу форм роботи» → «Зміна робочих зон» → 

«Перевернута аудиторія». Така послідовність відображає готовність студентів 

до автономного вивчення японської мови, сформованість рефлексії та 

навчальних стратегій. Ми дотримувалися наступного принципу: чим нижчий 

рівень володіння мовою, тим більшою має бути участь викладача в 

навчальному процесі, адже відсутність належного управління з боку викладача 

може призвести до негативних наслідків у результатах навченості та до втрати 

мотивації до навчання. Тому на початковому етапі очними мають бути усі 

вправи та завдання, які формують основні навички, ключові вміння та стратегії. 

Починаючи з третього року навчання, кількість аудиторних годин зменшується, 

а студенти набувають належної рефлексії, навчальних стратегій та стійких 

мотивів до вивчення мови, тому збільшення дистанційних форм роботи є 

природним і закономірним. 

8. Ще однією важливою передумовою ефективності авторської методики 

є використання розробленої системи вправ та завдань, яка реалізує цілісні 

технології змішаного навчання й імплементується у три етапи: 1) етап, 

орієнтований на формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок в 

аудіюванні та говорінні; 2) етап, спрямований на навчання аудіювання (який 

охоплює підетапи: підготовчий, основний,  завершальний); 3) етап, покликаний 

навчати студентів непідготовленого та підготовленого монологічного та 
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діалогічного мовлення. Важливим в умовах змішаного навчання є застосування 

вправ та завдань з рефлексивним та стратегічним компонентами, які покликані 

формувати відповідну рефлексію та стратегії до вивчення мови, що є однією з 

головних передумов методики змішаного навчання. 

У межах моделі «Face-to-Face Driver» система вправ і завдань 

реалізується у послідовності: очні вправи на формування первинних 

мовленнєвих умінь (граматичних, лексичних, фонетичних); вправи на 

формування мовленнєвих навичок (дистанційно); вправи на розвиток 

фонетичних, лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних навичок у 

говорінні та аудіюванні (дистанційно); завдання на аудіювання та говоріння 

(непідготовлене), що виконуються очно; лінгвосоціокультурні вправи / 

завдання (дистанційно); підготовка до діалогічного та монологічного мовлення 

(дистанційно); вправляння в монологічному та діалогічному мовленні (очно). 

У межах «моделі почергового розподілу форм роботи» рекомендуємо 

дотримуватися такої послідовності вправ: вправи на формування мовленнєвих 

навичок на основі вивченого в аудиторії матеріалу (очно); вправи, орієнтовані 

на формування умінь аудіювання (очні); вправи на формування умінь та 

стратегій непідготовленого говоріння (очні); вправи на розвиток фонетичних, 

лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних навичок (дистанційно); вправи 

на формування мовленнєвих навичок на основі самостійно вивченого матеріалу, 

що виконуються дистанційно та онлайн; завдання на розвиток умінь та 

стратегій аудіювання (дистанційні); вправи на розвиток умінь невербальної 

поведінки (дистанційні); завдання на формування умінь та стратегій 

монологічного та діалогічного мовлення (очні).  

У межах моделі «Зміна робочих зон» рекомендуємо дотримуватися такої 

послідовності вправ: вправи на формування мовленнєвих навичок на основі 

вивченого в аудиторії мовного матеріалу (очні); підготовчі вправи / завдання 

(очні); завдання на формування умінь та стратегій аудіювання (очні); завдання 

на формування умінь та стратегій діалогічного мовлення (обговорення 

прослуханого, очні); вправи на формування мовленнєвих навичок 

(дистанційні); підготовка монологів та діалогів (дистанційні); завдання на 
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виголошення монологів-презентацій; обговорення почутої інформації в 

діалогах (очні). 

Модель «Перевернута аудиторія» потребує такої послідовність вправ і 

завдань: вправи на формування первинних мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних умінь (очно); робота над проєктом: організаційно-

підготовчий етап створення проєкту (очно), вправи на формування 

мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок (дистанційно, онлайн 

контроль); планувальний етап (дистанційно) передбачає виконання завдання на 

аудіювання та складання плану презентації (дистанційно), технологічний етап 

(дистанційно) передбачає аудіювання текстів, читання, збір та компіляцію 

матеріалів для презентації, заключний етап (очно) – доповідь презентація та її 

обговорення. 

Супровідні чи додаткові моделі («Flex», «Online Lab», «Self-Blend») 

реалізуються відповідно до груп дистанційних вправ основних моделей 

навчання.   

9. Дотримання критеріїв добору та організації навчального матеріалу, а 

також його розподіл за формами навчання визначає ефективність навчального 

процесу. Ключовим чинником добору та організації навчального матеріалу 

визначаємо комунікативну ситуацію, яка охоплює композиційні та жанрово-

стилістичні особливості монологів та діалогів, певні тематичні групи лексики, 

граматичні одиниці, тексти для аудіювання, елементи невербальної поведінки 

носіїв мови. Усі дібрані мовні одиниці, аудитивні тексти, засоби невербальної 

комунікації мають інтегруватися в комунікативну ситуацію, а також 

мотивувати студентів до імітації подібних ситуацій та моделювання нових. 

Вагому роль у доборі слід відводити лінгвосоціокультурному матеріалу, який 

може бути представлений як частина предметної екстралінгвальної інформації, 

що стосується головним чином культури Японії; є компонентом невербальної 

поведінки та лінгвальної інформації, що репрезентована в лексичних, 

граматичних, фонетичних засобах мови.  

10. Організаторська, контролювальна та консультативна роль 

викладача в організації навчального процесу є вкрай важливою для якісної 
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реалізації змішаного навчання. Хоча означені моделі орієнтовані насамперед на 

організацію автономної роботи студентів, проте реальна чи віртуальна 

присутність викладача є вкрай необхідною. Навіть під час виконання 

дистанційних завдань викладач виступає організатором навчального процесу, 

створює комплекси вправ і завдань для навчання, здійснює постійний 

моніторинг за ступенем та якістю виконання цих завдань, виконує 

консультативні функції. Для здійснення консультацій рекомендуємо 

призначати для студентів 1-2 рази на тиждень консультаційні години. Щоб 

підсилити контролювальну роль викладача в системі змішаного навчання, 

вважаємо доцільним розробити накопичувальну систему оцінювання – коли 

студенти одержують певну кількість балів під час виконання всіх завдань. 

Оцінювальна система є релевантною для всіх запропонованих моделей (крім 

моделі «Self-Blend», яка передбачає вибіркові блоки). 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Для перевірки ефективності розробленої методики було застосовано 

основний, вертикально-горизонтальний, природний, відкритий експеримент, 

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

спеціальності 035.069 Філологія (освітня програма: Японська мова і література 

та переклад, англійська мова) Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та був спрямований на перевірку методики в цілому та двох її 

варіантів, які різнилися варійованою умовою (що полягала в використанні / 

невикористанні під час аудиторної роботи елементів мікро-навчання). Для 

оцінювання результатів сформованості компетентності в аудіюванні визначено 

критерій досягнення комунікативної мети; а для оцінювання результатів 

говоріння – критерії адекватності використання невербальних засобів 

комунікації, невимушеності мовлення, інтерактивності, ступеня реалізації 

комунікативного наміру, мовної грамотності, адекватності використання 

невербальних засобів комунікації. 

2. Експериментально вдалося встановити ефективність авторської 

методики в обох її варіантах. Так, підсумкові (середні коефіцієнти навченості 
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післяекспериментального зрізу) результати в аудіюванні склали в ЕГ11 (1-й 

курс) – 0,83, в ЕГ12 (2-й курс) – 0,835, ЕГ13 (3-й курс) – 0,842, ЕГ14 (4-й курс) 

– 0,868; в ЕГ21 (1-й курс) – 0,852, ЕГ22 (2-й курс) – 0,863, ЕГ23 (3-й курс) – 

0,863, ЕГ24 (4-й курс) – 0,873. У монологічному мовленні в ЕГ11 (1-й курс) 

результат становив 0,847, в ЕГ12 (2-й курс) – 0,852, в ЕГ13 (3-й курс) – 0,848, 

в ЕГ14 (4-й курс) – 0,869; з іншого боку, в ЕГ21 (1-й курс) результат склав 

0,864, у ЕГ22 (2-й курс) – 0,871, у ЕГ23 (3-й курс) – 0,868, а у ЕГ24 (4-й курс) – 

0,875. У діалогічному мовленні в ЕГ11 (1-й курс) показник був 0,845, в ЕГ12 

(2-й курс) – 0,842, ЕГ13 (3-й курс) – 0,838, а в ЕГ14 (4-й курс) – 0,861; з іншого 

боку, в ЕГ21 (1-й курс) він дорівнював 0,862, у ЕГ22 (2-й курс) – 0,869, у ЕГ23 

(3-й курс) – 0,871, у ЕГ24 (4-й курс) – 0,867. Якість навчання (високий та 

достатній рівні) знаходилася в межах 78,9-90,5%. Перевага варіанту методики Б 

експериментально не була доведена. Обидва варіанти методики виявилися 

однаково ефективними. 

3. Методичними передумовами ефективності авторської методики 

визначено: інтегрування аудіювання та говоріння в усіх моделях змішаного 

навчання, спрямованість на повну реалізацію цілей навчання аудіювання та 

говоріння, створення стійких мотивів, рівень сформованої рефлексії, 

сформованість навчальних стратегій, дотримання ключових засад 

комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-

орієнтованого підходів, а також принципів навчання, послідовність 

використання розроблених моделей змішаного навчання, використання 

розробленої системи вправ та завдань, дотримання критеріїв добору та 

організації навчального матеріалу, здійснення викладачем організаторської, 

контролювальної та консультативної функцій в організації навчального процесу. 

Результати розділу 3 оприлюднено в публікації [208]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури, моделювання 

навчального процесу, результати експерименту дозволили нам зробити такі 

висновки: 

1. Компетентність в говорінні японською мовою майбутніх філологів 

охоплює мовні знання та мовленнєві репродуктивні навички; текстові 

(конститутивні) уміння; прагматично-стратегічні уміння; лінгвосоціокультурні 

уміння; лінгвостилістичні навички та вміння. Компетентність в аудіюванні 

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

мовленнєві аудитивні навички; уміння розуміння основного контенту тексту; 

уміння та стратегії досягнення комунікативної мети аудіювання (уміння 

розуміти основну інформацію, уміння зосереджувати увагу на потрібній 

інформації; уміння розуміти всі деталі повідомлення; уміння обробки почутої 

інформації; лінгвосоціокультурні уміння (сприймати та семантизувати 

культурно марковані елементи почутого тексту); компенсаторні уміння; уміння, 

пов’язані з формуванням основних психологічних механізмів аудіювання. 

Компетентності в аудіюванні та говорінні містять стійкі мотиви, автономність, 

ініціативність до вивчення та використання мови; здатність здійснювати 

самоаналіз та самооцінку рівня мовленнєвих умінь; когнітивні та 

метакогнітивні уміння. 

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

мовлення слід враховувати типологічні відмінності японської мови від 

української, які викликають міжмовну інтерференцію, а також низку труднощів 

у вивченні мови; культурно марковані паравербальні засоби комунікації, які 

відіграють важливу роль у комунікативній поведінці японців і слугують 

запорукою взаєморозуміння. А також в навчанні аудіювання слід спиратися на 

те, що повнота і глибина розуміння залежить від екстралінгвальних знань 

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

реципієнта. Навчання говоріння має здійснюватися з урахуванням 

прагматичних, лінгвостилістичних та структурно-композиційних особливостей 

функціональних типів монологів та діалогів розмовного, навчально-наукового 
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та публіцистичного стилів, а також системи невербальних засобів комунікації 

японців. 

3. Обґрунтовано, що технологія змішаного навчання усного японського 

мовлення являє собою системне використання (у належній послідовності та 

взаємообумовленості) методів та прийомів очного, дистанційного, онлайн та 

інтерактивного навчання, максимально оптимальних для форми навчання та  

адекватних для досягнення навчальних цілей. Перевагами змішаного навчання 

є забезпечення постійного доступу до навчальних матеріалів, системності 

очних, дистанційних, онлайн, інтерактивних форм роботи, можливість 

створювати якісні курси, розвивати критичне мислення та здатність до 

автономної діяльності, розвивати рефлексію до результатів навченості, 

навчальні стратегії. Система змішаного навчання дозволяє раціоналізувати 

розподіл часу між очними та дистанційними формами, враховувати 

індивідуально-психологічні особливості студентів, підвищувати інформаційну 

компетентність студентів. Технологія змішаного навчання майбутніх філологів 

усного японського мовлення ґрунтується на засадах комунікативного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-орієнтованого підходів, 

а також на низці принципів (взаємозв’язку компонентів в моделі змішаного 

навчання, пріоритетності самостійного навчання, забезпечення автономності 

навчальної діяльності студентів, перманентної підтримки самостійної 

навчальної діяльності студента, адекватного розподілу навчальної діяльності 

між очними і дистанційними формами, мультимодального подання навчальної 

інформації тощо), які створюють основу для організації та здійснення 

навчального процесу. 

4. Обґрунтовано, що психологічну основу змішаного навчання усного 

японського мовлення майбутніх філологів складають: 

- стійкі зовнішні та внутрішні мотиви досягнення до вивчення мови та 

користування нею; для формування та підтримання стійкої позитивної 

мотивації необхідно здійснювати навчання на оптимальному рівні складності, 

забезпечувати розуміння структури японської мови та специфіку вербальної та 

невербальної комунікації японців; чітко окреслювати цілі навчання, 
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забезпечувати постійну співпрацю студента з викладачем, формувати у 

студентів стратегії та тактики автономного навчання, а також відчуття 

результативності навчання, створювати атмосферу взаємодопомоги та 

взаємопідтримки, розуміння перспектив  професії філолога-японіста; 

- постійна рефлексія, яка полягає в усвідомленні безперервного розвитку 

японської мови та потреб оновлювати знання; в усвідомленні вимог до 

комунікативної компетентності філолога-японіста, розумінні та оцінці рівня 

своїх комунікативних умінь, прогалин та помилок у володінні мовою; потреби 

у вдосконаленні комунікативних умінь; усвідомленні власного потенціалу щодо 

вивчення японської мови; володінні та застосуванні алгоритму навчальних дій, 

необхідних для досягнення належних результатів; здатності оцінювати якість 

навчальних матеріалів, розумінні потреби в різних видах роботи – аудиторній, 

дистанційній, онлайн, інтерактивній; 

- навчальні стратегії, які складають основу навчальної автономії: 

когнітивні, метакогнітивні, соціальні. 

5. Розроблено сім моделей змішаного навчання усного японського 

мовлення майбутніх філологів (на рівні освітнього рівня «бакалавр», 1-4 курси), 

які функціонують системно, впроваджуються послідовно.  

Модель «Face-to-Face Driver» слід застосовувати на початковому етапі 

навчання (рівень А1). Вона передбачає значно більшу частку аудиторної роботи, 

ніж інші моделі: основну інформацію, а також навички та первинні вміння 

студенти набувають під час аудиторної, дистанційні форми роботи є 

додатковими, під час них студенти закріплюють та удосконалюють знання, 

навички та вміння. У межах цієї моделі студенти вправляються в аудіюванні як 

в аудиторії, так і автономно, до говоріння готуються дистанційно, а 

вправляються в аудиторії.  

«Модель почергового розподілу форм роботи» передбачає використання 

більшої частки онлайн та дистанційних форм роботи (порівняно з моделлю 

«Face-to-Face Driver»). Суб’єктами навчання є студенти 2-го курсу, які 

вивчають японську мову на рівні А2. У межах цієї моделі очно студенти 

сприймають мовний матеріал та його осмислюють, виконують вправи, 
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спрямовані на формування мовленнєвих навичок, вправляються в аудіюванні, 

обговорюють почуте / побачене, виголошують монологи-презентації, 

обговорюють їх; дистанційно студенти осмислюють вивчений матеріал, 

опановують новий, виконують вправи, спрямовані на формування та 

удосконалення мовленнєвих та лінгвосоціокульутурних навичок, вправляються 

в аудіюванні, готують монологи-презентації. 

Ротаційна модель «Зміна робочих зон» релевантна для навчання студентів 

3-го курсу (рівень В1). Ця модель передбачає створення робочих зон: у першій 

робочій зоні (очній) навчання проходить під керівництвом викладача, 

відбувається: виконання вправ на формування мовленнєвих навичок, завдань, 

орієнтованих на зняття лінгвальних, паралінгвальних та екстралінгвальних 

труднощів; постановка мовленнєво-комунікативних завдань та інструктаж 

щодо їх виконання; у другій робочій зоні (очній) навчання відбувається онлайн: 

виконання завдань на аудіювання, з наступною фіксацією інформації; завдань 

на спостереження за невербальною поведінкою японців; пошук в інтернеті 

предметної інформації; у третій робочій зоні (очній) відбувається групова 

робота: обговоренні прослуханих (також прочитаних) матеріалів, формуються 

уміння діалогічного мовлення; у четвертій робочій зоні (дистанційній) студенти 

самостійно виконують мовленнєві вправи; готують монологічні повідомлення 

та їх обговорення; у парах складають та розігрують діалоги, у п’ятій робочій 

зоні (очній) студенти роблять презентації-повідомлення, а також обговорюють 

їх усією аудиторією. 

Суб’єктами навчання в межах ротаційної моделі «Перевернута аудиторія» 

є студенти 4-ого курсу, які вивчають японську мову на рівні В2. Студенти очно 

набувають первинних мовленнєвих та лінгвосоціокультурних умінь, а 

дистанційно виконують комплекси вправ, які сприяють формуванню 

мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок. Основним методом навчання 

визначено проєктний, який складається з чотирьох етапів: організаційно-

підготовчого (очний), планувального (дистанційний): прослуховування 

запропонованих аудіотекстів, їх змістово-інформаційний аналіз, складання плану 

майбутньої презентації; технологічного (дистанційний): підготовка проєктів, що 
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супроводжується опрацюванням аудіо-, відеоматеріалів, друкованих текстів; 

презентація має містити зображення, аудіо- та відеофрагменти, фрагменти 

друкованих текстів; заключного етапу (очний), на якому відбувається презентація 

та обговорення-дискусія. 

Модель «Flex» є допоміжною в навчанні усного японського мовлення 

(оскільки не орієнтована на навчання говоріння), використовується студентами 

1-4 курсів для самостійного вправляння в граматиці, фонетиці, лексиці, а також 

в аудіюванні у випадках, якщо студент пропустив одне чи кілька занять або 

погано засвоїв тему. Модель «Online Lab» також слід використовувати як 

допоміжну на окремих заняттях, які не передбачають формування умінь 

говоріння, а орієнтовані тільки на систематизацію мовного матеріалу, розвиток 

мовленнєвих навичок та умінь аудіювання. Суб’єктами навчання є студенти 1-4 

курсів. Модель «Self-Blend» варто застосовувати на етапі незалежного 

користувача (коли студенти мають рівень володіння мовою В1 і вище).  Вона 

передбачає повну автономію (з можливими очними консультаціями викладача) 

в опрацюванні частини курсу (граматики, фонетики, лексики, 

лінгвосоціокультурного матеріалу, вправляння в аудіюванні), містить 

обов’язковий автономний пошук студентом навчальних ресурсів, а також 

автономну роботу з ними.  

Усі описані моделі передбачають набуття, наявність та розвиток у 

студентів когнітивних та метакогнітивних умінь, стійких мотивів та рефлексії. 

6. Здійснено добір мовного та мовленнєвого матеріалу, комунікативних 

ситуацій для навчання майбутніх філологів усного японського мовлення, а 

також його розподіл за моделями навчання. 

На основі критеріїв інформативної цінності, частотності використання, 

комунікативної значимості було зроблено добір cитуацій соціально-статусних, 

рольових та діяльнісних, моральних відносин комісивного, інтерогативного, 

ін’юнктивного, реквестивного, адвіситивного та асертивного характеру та 

розподілено їх за моделями та рівнями навчання: для моделі «Face-to-Face 

Driver» та «моделі почергового розподілу форм роботи» було визначено теми та 

ситуації особистої сфери «Я». У межах моделей «Зміна робочих зон» та 
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«Перевернута аудиторія» відбувається навчання ситуацій, які охоплюють сфери 

побуту Японії, сфери публічної та освітньої діяльності і передбачають 

використання аргументативного мовлення. 

На основі критеріїв врахування ступеня труднощів фонетичного явища, 

нормативності та комунікативної цінності фонетичної одиниці було відібрано 

сегментні фонетичні одиниці. А на основі критеріїв відповідності потребам 

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

смислової та змістової завершеності, мовної доступності, умотивованості 

змісту, інформаційної насиченості, обсягу тексту, врахування розмаїття 

ритміко-інтонаційних одиниць було відібрано несегментні фонетичні одиниці. 

Добір та розподіл граматичного матеріалу здійснено на основі критеріїв 

функціональності, частотності, урахування рідної мови, необхідності й 

достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і навичок в межах, 

передбачених програмою. Добір та розподіл лексичного матеріалу здійснено на 

основі критеріїв відповідності певній тематиці, частотності, сполучуваності, 

словотворчої цінності, стройової здатності, урахування рідної мови. Розподіл 

лексичного матеріалу за моделями та формами навчання здійснюється у 

тісному зв’язку з темами спілкування, комунікативними ситуаціями. 

Ключовими критеріями добору культурно маркованої лексики та 

паралінгвальних засобів спілкування визначаємо критерії контрастивності та 

критерій комунікативної цінності, для добору екстралінгвального матеріалу 

визначено критерій культурної значимості. Розподіл лінгвосоціокультурного 

матеріалу за моделями та формами навчання здійснюється в тісному зв’язку з 

темами спілкування та комунікативними ситуаціями. Для аудіювання було 

дібрано матеріали, які відповідають критеріям природнього звучання мови та 

автентичності, варіативності, тематичності, інформативності, доступності, 

систематичності і послідовності включення мовного матеріалу, відповідності 

змісту текстів інтересам студентів, наявності мовного матеріалу, що вивчається, 

візуалізації. 

7. Розроблено систему вправ та завдань змішаного навчання усного 

японського мовлення, яка реалізується у три етапи: 1) етап, який передбачає 
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формування мовленнєвих та лінгвосоціокультурних навичок в аудіюванні та 

говорінні на рівні мори, слова, фрази, надфразової єдності, розвиток розуміння 

студентами структури і лінгвістичних особливостей висловлювань різних 

стилів та функціональних типів мовлення; 2) етап, орієнтований на 

формування умінь аудіювання, який містить підготовчий (підготовка до 

слухання, спрямування аперцепції, антиципація змісту, часткове зняття 

труднощів шляхом ознайомлення із екстралінгвістичними факторами і 

невідомою лексикою; стимулювання інтересу студентів, формування 

«горизонтів слухацьких очікувань), основний (інтенсивне аудіювання з метою 

глобального та детального розуміння, а також критичного осмислення 

інформації) та завершальний (перевірка повноти та точності розуміння, 

комунікаційна взаємодія студентів на основі прослуханого, рефлексія, 

критична оцінка почутого) підетапи, які переходять в третій етап; 3) етап 

навчання монологічного та діалогічного мовлення. Означеної етапності 

дотримано в усіх запропонованих моделях змішаного навчання. Обґрунтовано, 

що релевантними для змішаного навчання усного японського мовлення є 

вправи та завдання: рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, продуктивні; некомунікативні, умовно-

комунікативні, комунікативні; з різним ступенем керування, з опорами та без 

опор, фронтальні, індивідуальні, парні, групові (командні); з рефлексивним 

компонентом, без рефлексивного компонента; зі стратегічним компонентом, 

без стратегічного компонента; за способом контролю: самоконтроль, 

взаємоконтроль, онлайн контроль, контроль викладачем, за місцем виконання: 

очні, дистанційні, онлайн. 

8. Ефективність розробленої методики перевірялася під час основного, 

вертикально-горизонтального, природного, відкритого експерименту, який 

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

спеціальності 035.069 Філологія (освітня програма: Японська мова і література 

та переклад, англійська мова) Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. У процесі експерименту вдалося довести гіпотезу, що 

ефективність змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх 
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філологів є високою за умов: системного використання прийомів очного, 

дистанційного, онлайн та інтерактивного навчання; організації навчання на 

засадах комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, 

особистісно-орієнтованого підходів; використання та розподілу дібраних 

матеріалів; застосування основних моделей в послідовності «Face-to-Face 

Driver» → «модель почергового розподілу форм роботи» → модель «Зміна 

робочих зон» → модель «Перевернута аудиторія», а також допоміжних моделей 

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

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

підтвердилася. Однаково ефективними виявилися результати в групах, що 

навчалися за моделями з мікропошуком та без мікропошуку. Спостереження за 

роботою студентів дало можливість констатувати значне зростання стійких 

мотивів до вивчення японської мови, підвищення навчальної автономії та 

рефлексії, когнітивних, метакогнітивних та соціальних стратегій, що є 

важливою передумовою навчання мови упродовж усього життя. 

9. Сформульовано низку методичних передумов ефективності авторської 

методики: інтегрування аудіювання та говоріння в усіх моделях змішаного 

навчання, спрямованість на повну реалізацію цілей навчання аудіювання та 

говоріння, створення стійких мотивів, рівень сформованої рефлексії, 

сформованість навчальних стратегій, дотримання ключових засад 

комунікативного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчного, особистісно-

орієнтованого підходів, а також принципів навчання, послідовність 

використання розроблених моделей змішаного навчання, використання 

розробленої системи вправ та завдань, дотримання критеріїв добору та 

організації навчального матеріалу, здійснення викладачем організаторської, 

контролювальної та консультативної функцій в організації навчального процесу. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх проблем змішаного навчання 

японської мови. Перспективою подальших досліджень визначаємо 

застосування змішаного навчання у формуванні інших компетентностей 

японської мови. 
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чтению на японском языке у студентов старших курсов педагогических вузов: 
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Челябинск, 2010. 24 с. 

45. Дибська Т.С. Застосування моделі змішаного навчання «Зміна 

робочих зон» для навчання усного японського мовлення. Педагогіка і 

психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: збірник 
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Петербург: Восточный экспресс, 2018. 506 с. 

69. Качкалова С. С. Личностно ориентированный подход в начальном 
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української мови: Навч. посібник для студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації та 
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перекладі (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка). Мовні і 
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обучения в неязыковом вузе. Magister Dixit. 2014. №2 (14). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-rotatsionnoy-modeli-metoda-

smeshannogo-obucheniya-v-neyazykovom-vuze (дата обращения: 23.01.2020). 
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лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 
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Драгоманова. Київ, 2001. 23 с. 

181. Ткачук Г. Анализ и особенности внедрения моделей смешанного 
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компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного 

художнього фільму : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. Київ, 2017. 389 с. 

249



183. Трофимова И. Д. Методика формирования стратегий автономного 
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Додаток Б 

Характеристика вправ і завдань, які використовуються в межах моделей змішаного навчання 

 

Таблиця Б.1  

Характеристика вправ і завдань, які використовуються в межах моделі «Face-to-Face Driver» 

 

Види вправ / завдань 

 За навчальною метою За місцем і 

способом 

виконання 

Вид вправи за 

мовним аспектом / 

видом МД 

Вид вправи за 

комунікативніс

тю та 

прийомом/вида

чею інформації 

За наявністю 

рефлексивного 

компонента 

За наявністю 

стратегічного 

компонента 

За способом 

контролю 

1.1 Формування первинних 

лексичних, граматичних, 

фонетичних умінь 

Очні Лексичні, 

граматичні, 

фонетичні 

Некомунікатив

ні, умовно-

комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

репродуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем 

1.2 Формування мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних 

навичок 

Дистанційні, 

онлайн 

(платформи 

Google 

Classroom та 

YouTube) 

Лексичні, 

граматичні, 

фонетичні, 

лінгвосоціокультурн

і 

Некомунікатив

ні, рецептивно-

репродуктивні, 

репродуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

онлайн 

контроль 

1.3 Розвиток фонетичних, 

лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних  

навичок у говорінні 

очні, онлайн 

(платформи 

Memrise, 

Kahoot!, 

Google 

Classroom) 

Лексичні, 

граматичні, 

фонетичні, 

лінгвосоціокультурн

і 

Умовно-

комунікативні, 

рецептивні, 

рецептивно-

репродуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

взаємоконтроль 
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Продовж. табл. Б.1. 

1.4 Розвиток фонетичних, 

лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних  

навичок в аудіюванні  

Очні, 

дистанційні 

(онлайн) 

(платформи 

Kahoot!, 

Google 

Classroom, 

YouTube) 

Лексичні, 

граматичні, 

фонетичні, 

лінгвосоціокультурн

і 

Умовно-

комунікативні, 

рецептивні, 

рецептивно-

репродуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

онлайн 

контроль 

1.5 Формування знань та розвиток 

умінь невербальної поведінки 

Очні, 

дистанційні 

(онлайн) 

(платформи 

Google 

Classroom, 

YouTube) 

Окремі елементи 

невербальної 

поведінки 

Інтегровано з 

говорінням та 

аудіюванням 

Не 

комунікативні, 

Комунікативні, 

рецептивно-

продуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

Самоконтроль,  

Взаємоконтроль

. 

 

1.6 Розвиток умінь та стратегій 

аудіювання (з розумінням 

основного змісту / деталей 

тексту) 

Очні, 

дистанційні 

(онлайн) 

(платформи 

Google 

Classroom, 

YouTube) 

В аудіюванні Комунікативні, 

рецептивні, 

рецептивно-

продуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

онлайн 

контроль 

1.7 Розвиток умінь та стратегій 

діалогічного та монологічного 

мовлення 

Очні  В монологічному 

мовленні 

В діалогічному 

мовленні 

Комунікативні, 

рецептивно-

продуктивні, 

продуктивні  

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

взаємоконтроль 
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Таблиця Б.2  

Характеристика вправ і завдань, які використовуються в межах «моделі почергового розподілу форм роботи» 

 

Види вправ / завдань 

 За навчальною метою За місцем і 

способом 

виконання 

Вид вправи за 

мовним аспектом / 

видом МД 

Вид вправи за 

комунікативніс

тю та 

прийомом/вида

чею інформації 

За наявністю 

рефлексивного 

компонента 

За наявністю 

стратегічного 

компонента 

За способом 

контролю 

2.1 Формування мовленнєвих та 

лінгвосоціокультурних навичок  

Очні Лексичні, 

граматичні, 

фонетичні 

Некомунікатив

ні, умовно-

комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

репродуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем 

2.2 Формування умінь та стратегій 

аудіювання (прогнозування 

змісту, встановлення логічної 

послідовності, розуміння 

основного змісту, 

компенсаторних уміннь)  

Очні Вправи в аудіюванні Комунікативні, 

рецептивне-

репродуктивні, 

рецептивне-

продуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

взаємоконтроль 

2.3 Формування умінь та стратегій 

непідготовленого говоріння в 

розмовному стилі 

Очні В монологічному 

мовленні 

В діалогічному 

мовленні 

Комунікативні, 

рецептивно-

продуктивні, 

продуктивні  

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

взаємоконтроль 

2.4 Розвиток фонетичних, 

лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних  

навичок  

Дистанційні, 

онлайн 

(платформи 

Memrise, 

Kahoot!,  

Лексичні, 

граматичні, 

фонетичні, 

лінгвосоціокультурн

і 

Некомунікатив

ні, рецептивні, 

рецептивно-

репродуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Самоконтроль, 

взаємоконтроль, 

онлайн 

контроль 
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Продовж. табл. Б.2. 

 

 

 

 

Google 

Classroom, 

YouTube) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Розвиток умінь та стратегій 

аудіювання (з повним 

розумінням змісту) 

Очні, 

дистанційні 

(онлайн) 

(платформи 

Kahoot!, 

Google 

Classroom, 

YouTube) 

В аудіюванні Комунікативні, 

рецептивні, 

рецептивно-

продуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

онлайн 

контроль 

2.6 Формування знань та розвиток 

умінь невербальної поведінки 

Дистанційні 

(онлайн) 

(платформи 

Google 

Classroom, 

YouTube) 

Окремі елементи 

невербальної 

поведінки 

Інтегровано з 

говорінням та 

аудіюванням 

Не 

комунікативні, 

комунікативні, 

рецептивні, 

рецептивно-

продуктивні 

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

Самоконтроль,  

Взаємоконтроль

. 

 

2.7 Формування умінь 

монологічного та діалогічного 

мовлення в розмовному стилі 

Очні 

(дистанційна 

підготовка 

на платформі 

Google 

Classroom) 

В монологічному 

мовленні 

 

Комунікативні, 

рецептивно-

продуктивні, 

продуктивні  

З рефлексією 

Без рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без 

стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

взаємоконтроль 
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Таблиця Б.3  

Характеристика вправ і завдань, які використовуються в межах моделі «Зміна робочих зон» 

 

Види вправ / завдань 

 За навчальною метою За місцем і 

способом 

виконання 

Вид вправи за 

мовним аспектом 

/ видом МД 

Вид вправи за 

комунікативністю та 

прийомом/видачею 

інформації 

За 

наявністю 

рефлексивн

ого 

компонента 

За наявністю 

стратегічного 

компонента 

За способом 

контролю 

3.1 Формування мовленнєвих  

навичок 

Очні Лексичні, 

граматичні, 

лінгвосоціокульту

рні 

Некомунікативні, 

умовно-комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

репродуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Викладачем 

 Завдання, орієнтовані на зняття 

лінгвальних, паралінгвальних та 

екстралінгвальних труднощів; 

постановка мовленнєво-

комунікативних завдань та 

інструктаж щодо їх виконання 

Очні В аудіюванні Інструктивна З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль 

3.2 Формування умінь та стратегій 

аудіювання (прогнозування 

змісту, встановлення логічної 

послідовності, розуміння 

основного змісту, деталей 

тексту, компенсаторних умінь)  

Очні (онлайн) Вправи в 

аудіюванні 

Комунікативні, 

рецептивне-

репродуктивні, 

рецептивне-продуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

взаємоконтроль 

 Формування знань та розвиток 

умінь невербальної поведінки 

Очні (онлайн) Окремі елементи 

невербальної 

поведінки 

Інтегровано з 

говорінням та 

аудіюванням 

Некомунікативні, 

комунікативні, 

рецептивні, рецептивно-

продуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

Самоконтроль,  

Взаємоконтроль. 

 

 Формування екстралінгвальних 

знань 

Очні (онлайн) - - З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль  
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Продовж. табл. Б.3. 

3.3 Формуються умінь та стратегій 

діалогічного мовлення 

очні В діалогічному 

мовленні 

Комунікативні, 

рецептивно-продуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

взаємоконтроль 

3.4 Формування мовленнєвих 

навичок 

Дистанційні, 

онлайн 

Лексичні, 

граматичні, 

лінгвосоціокульту

рні 

 

Некомунікативні, 

умовно-комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

репродуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

онлайн контроль 

 Формування умінь та стратегій 

аудіювання 

Дистанційні 

(онлайн) 

Вправи в 

аудіюванні 

Комунікативні, 

рецептивне-продуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль, 

онлайн контроль 

 Формування екстралінгвальних 

знань 

Дистанційні 

(онлайн) 

- - З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль  

 

 Формування знань та розвиток 

умінь невербальної поведінки 

Дистанційні 

(онлайн) 

Окремі елементи 

невербальної 

поведінки 

Інтегровано з 

говорінням та 

аудіюванням 

Не комунікативні, 

комунікативні, 

рецептивні, рецептивно-

продуктивні 

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль,  

 

 Підготовка монологів-

презентацій 

Дистанційні  В монологічному 

мовленні 

Рецептивно-продуктивні  З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль,  

 

 Підготовка діалогів Дистанційні, 

в парах 

В діалогічному 

мовленні 

Рецептивно-продуктивні  З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Самоконтроль, 

взаємоконтроль  

 

3.5 Формування умінь 

монологічного та діалогічного 

мовлення в розмовному стилі 

Очні 

(дистанційна 

підготовка) 

В монологічному 

та діалогічному 

мовленні 

 

Комунікативні, 

рецептивно-

продуктивні, 

продуктивні  

З 

рефлексією 

Без 

рефлексії 

Зі стратегічним 

компонентом 

Без стратегічного 

компонента 

Викладачем, 

самоконтроль, 

взаємоконтроль 
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Додаток В 

Завдання, що були запропоновані студентам 2-4 курсів для 

передекспериментального зрізу 

IІ курс (зразок) 

Завдання 1. Прослухайте тексти і дайте відповіді на питання (перед 

слуханням прочитайте питання). Студенти слухають 1раз. 

今日、わたしは成田へわたしの国の友達を迎えに行きました。車で行きました。友達は午後 5 時

に成田に着きます。道路ははじめのうちはすいていました。ところが、だんだんこんできて、ぜ

んぜん進まなくなりました。くるまがとまっているあいだ、わたしはとても心配でした。友達が

なりたについたとき、わたしがいないと友達はきっと困るでしょう。友達が成田につかないうち

に、わたしがさきに成田に着かなければなりません。4 じはんになりたについたときわたしは本当

にほっとしました。 

問題１．話している人はどうしてしんぱいしていましたか。 

Чому переживав автор тексту? 

 

問題 2．Оберіть, чи відповідають змісту тексту наступні твердження. 

1. 話している人は日本人です。 

2. 話している人は車で行きました。 

3. 道路は最初からこんでいました。 

4. 友達は話している人が成田に遅れていると知っていましたから、困りました。 

5. 話している人は友達が成田につかないうちに成田に着きましたから、ほっとしました。 

Завдання 2. Прослухайте діалоги і виконайте наступні завдання (перед 

слуханням прочитайте питання). Студенти слухають 2 рази. 

1）A：山田さん、今月のレポートです。 

B：うーん。チンさん、今月のレポートはいいですね。 

A：えへへ、佐藤さんに直してもらいましたから。 

 

2）C：チンさん、きのうの晩はすごい雨でしたね。大丈夫でしたか。 

A：ええ、山田さんが傘を貸してくれましたから。 

C：山田さんが？そうですか。 
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3）B：わあ、チンさん、すごい荷物ですね。一人で持って来ましたか。 

A：いいえ、知らない男の人が持ってくれました。 

B：ヘえ。どんな人。 

A：若い人。とてもハンサムでした。 

B：ヘえ、そうてすか。 

 

4）C：チンさん、新しいパソコンの使い方がわかりますか。 

A：まだよくわかりません。 

C：じゃ、教えてあげましょうか。 

A：佐藤さん、ありがとうございまいそがす。でも、今ちょっと忙しいてすから、午後教

えてくれますか。 

C：いいてすよ。じゃ、1 時ごろから。 

A：お願いします。 

 

問題１．Хто і кому робить послугу? Оберіть з запропонованих варіантів.  

だれがだれにしてあげましたか。してもらいましたか。 

1. ｛а. チン b.さとう ｝さんは｛а. チン b.さとう ｝さんのレポートを直しました。 

2. ｛а. チン b. やまだ｝さんは｛а. チン b. やまだ｝さんにかさを借りました。 

3. ｛а. チンさん b. 男の人｝は｛а. チンさん b. 男の人｝の荷物を持ちました。 

4. ｛а. チン b. さとう｝さんは｛а. チン b. さとう｝さんにパソコンの使い方を習います。 

 

問題 2．Дайте відповідь на запитання. 

1. やまださんはだれですか。どんなレポートを読んでいますか。 

2. 雨はいつでしたか。 

3. 知らない人はどんな人でしたか。 

4. チンさんは新しいパソコンの使い方がわかりますか。 

5. さとうさんはいつ使い方を教えてくれますか。どうしてですか。 
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Завдання 3.  

問題 1．В наступних мовленнєвих ситуаціях виберіть репліку чи мовне кліше, 

які передаватимуть найбільш адекватну реакцію з боку співрозмовника. 

1.  プレゼントをもらいました。何と言いますか。 

a) ありがとうございます。 

b) ごめんなさい。 

c) しつれいします。 

 

2.  会社であいさつをしています。何と言いますか。 

a) おはようございます 

b) おげんきですか。 

c)パワー電気のシュミットです。 

 

3.  いすにすわりたいです。何と言いますか。 

a) ここ、いいですか。 

b) ここ、だれですか。 

c) ここ、どうですか。 

 

4.  店のおくのネクタイを見たいです。何と言いますか。 

a) あれを見ます。 

b) あれを見てください。 

c) あれを見せてください。 

 

5. まどを閉めたいです。何と言いますか。 

a) しめてもいいですか。 

b) しめてくれませんか。 

c) しめてください。 

 

問題 2．Перегляньте відео: https://youtu.be/2x8b06pPF8E (Уривок з серіалу 青春

ライド). 

1. З якою метою Футаба вирішила поговорити з Коу? Як вона це мотивувала? 
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2. Як вдягнені дійові особи? Це зимова чи літня форма? 

3. Чи є щось незвичне в тому, як Футаба звертається до хлопця (просто 

називаючи його на ім’я Коу)? Як це відрізняється від загальної традиції 

спілкування хлопців і дівчат у школах? 

 

Частина ІІ. Обговорити почуту інформацію.  

1) 特に心配していたときが覚えていますか。どうしてですか。 

Чи був у вас випадок, коли вам довелося переживати через щось? Розкажіть про 

це. 

2) 日本学校の学生の恋愛生活について何を知っていますか。ペアで話してください。そ

して、情報をまとめて発表してください。 

Що ви знаєте про культуру романтичних стосунків у школах Японії? 

Обговоріть це у групах, підсумуйте та презентуйте інформацію. 

 

Частина ІІІ.  

困っていた時に誰かに助けてもらったことがありますか。その件について発表してください。 

Підготуйте доповідь про ситуацію, коли хтось зробив задля вас якусь 

люб’язність і вас врятував. 

 

IІІ курс (зразок) 

Частина І. Виконати тест на аудіювання. 

Завдання 1. Прослухайте текст і дайте відповіді на питання (перед 

слуханням прочитайте питання). Студенти слухають 1 раз. 

みなさんは子どものころ目本のアニメを見ましたか。自本のアニメは 1970年代後半から

海外に輸出されるようになりました。今では、世界の多くの国で目本のアニメが放送され

ています。現在世界で作られているアニメの 65％は日本製だと言われています。どうし

て日本のアニメはこんなに人気があるのでしょうか。日本のアニメが大好きという留学生

に話を聞いてみました。「日本のアニメは小さい子どもだけじゃなくて、中学生や高校生

が見てもおもしろいんです。それに絵もきれいだし。わたしが日本の文化に興味を持った

のも、自本のアニメを見たのがきっかけなんです。」研究所の調画査によると、1992年

からの 10年間で、日本の輸出総額は 1.2倍しか増えていません。しかし、文化や芸術に

関係する輸出は 3倍に増えたそうです。この中にはアニメ映画のフィルムやマンガの本も
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かなりの量、含まれています。現在、アニメやマンガは日本の重要な輸出産業になってい

ます。 

 

問題１．つぎの abc から一つ選んでください。 

Оберіть, який з наведених варіантів відповіді є вірним. 

1.  日本のアニメは、いつごろから海外に輸出されるようになりましねんゆしたか。 

a) 1992年から輸出されるようになりました。 

b) 1960年代前半から輪出されるようになりました。 

c) 1970年代後半から輪出されるようになりました。 

 

2.  会社であいさつをしています。何と言いますか。 

a) 日本で作られるアニメの 65％は輸出されています。 

b) 世界の 65％の国で、日本のアニメが放送されています。 

c) 世界で作られているアニメの 65％は日本製です。 

 

問題 2．話の内容と合っているものに○、違っているものに×をつけちがてください。 

Оберіть, чи відповідають змісту тексту наступні твердження. 

1) 日本のアニメは、高校生にはおもしろくないです。 

2) この留学生は、日本のアニメを見て日本の文化に興味を持つようになりました。 

3) 1992年からの 10年間で、日本のアニメの輸出は 1.2倍になりました。 

4) アニメやマンガは、日本の重要な輸出産業になっています。 

 

Завдання 2. Прослухайте діалоги і виконайте наступні завдання (перед 

слуханням прочитайте завдання). Студенти слухають 2 рази. 

1）A: すみません。外国人の子どもたちの運動会をしたいんですが、この公園を使わせ

ていただけません。 

B: 運動会ですか。いつですか。 

A: 10 月 10 日です。 

B: 10 月 10 日ですか。その日はマラソン大会があるので、ほかの日にしていただけませ

んか。 

A: そうですかじゃ、もう一度みんなと相談します。 
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2) A: すみません。料理教室を開きたいので、ここの台所を使わせていただけませんか。

毎週いろいろな国の人が料理を紹介するんです。 

B: 何曜日ですか。 

A: 水曜日の 10 時から 12 時までです 

B: 水曜日ですね。大丈夫ですから、申し込みの書類を出してください。 

A: はい、よろしくお願いします。 

 

3) A: ちょっと、すみません。１１月１５日にバザーをするんですが、パスタはこの店に

はらせていただけませんか。 

B: どのくらいの大きさですか。 

A: これなんですが。 

B: ああ、大きいですね。ちょっと場所がありませんね。 

A: そうですか。 

B: すみませんが、隣の店に頼んでみてください。 

A: はい、わかりました。 

 

4) A: こんにちは、ちょっと、お願いがあるんですが。 

B: はい。何ですか。 

A: 実は、日曜日に近くの教会でクリスマスパーティーをするんです。大勢人が来るので、

駐車場が足りなくて、困っています。それで、こちらの駐車場に車を止めさせていただけ

ませんか。 

B: 日曜日ですか。会社は休みなので、どうぞ使ってください。 

A: ありがとうございます。 

B: すみませんが、この紙にお名前と電話番号を書いてください。 

A: はい。 

 

問題１．Про що просить пані Марія? Оберіть один з запропонованих варіантів, 

зазначте, чи вдалося їй отримати бажане та запишіть, що вона робитиме далі.  

マリアさんはどんなことを頼みましたか。うまくいった場合は、〇を、ダメな場合は、罰

を書いてください。そして、次にすることを書いてください。 
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1.  а. １０月１０日に運動会をする。 

               （   ）→ （             ） 

     b. １０月１０日にマラソンをする。 

2. а. 台所を使う。 

               （   ）→ （             ） 

     b. 料理を売る。 

3. а. ポスターを書く。 

               （   ）→ （             ） 

     b. ポスターをはる。 

4. а. パーティーをする。 

               （   ）→ （             ） 

     b. 車を止める。 

 

問題 2．Дайте відповідь на запитання. 

1. マリアさんはどんなエベントについて話をしましたか。 

2. 料理教室の時間はいつですか。 

3. マリアさんはどうして隣の店に頼んでみるようにいわれましたか。 

4. クリスマスパーティーに関する問題は何ですか。 

 

Завдання 3.  

問題 1．В наступних мовленнєвих ситуаціях виберіть репліку чи мовне кліше, 

які передаватимуть найбільш адекватну реакцію з боку співрозмовника. 

1.  友達のお母さんに紹介されました。何と言いますか。 

a) はじめまして。 

b) 失礼しました。 

c) すみません。 

 

2.  先生の研究室に入ります。何と言いますか。 

a) こんにちは。 

b) おじゃましました。 
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c)失礼します。 

 

3.  友達が作った料理がごちそうになります。何と言いますか。 

a) いただきます。 

b) ごちそうさまでした。 

c) さあ、どうぞ。 

 

4.  図書館で初めて本を借ります。何と言いますか。 

a) はじめまして。どうぞよろしくお願いします。 

b) 初めてなんですが、どうすればいいでしょうか。 

c) この本、いつ返してくれますか。 

 

5. 先生は今仕事をしています。学生は先生に話したいとき、何と言いますか。 

a) 先生、ごめんください。質問があります。 

b) 先生、いつまで仕事をしますか。 

c) 先生、ちょっとよろしいですか。 

 

問題 2．Перегляньте відео: https://myanimelist.net/anime/35714/Yami_Shibai_5 

/episode/10 (Епізод анімаційного серіалу 闇芝居, сезон 5, серія 10). 

1. Чому чоловік називає дівчинку з мультфільму 「変わった子」? 

2. Чому чоловік гадав, що ворожіння дівчинки щодо того, чи прийде його 

зустріти дружина, є неправдивим? 

3. Що означає фраза дівчинки 「もう占い必要がない」в кінці епізоду? 

 

Частина ІІ. Обговорити почуту інформацію.  

1) 占いに信じていますか。信じるなら、どうしてですか。信じないなら、どうしてですか。 

Чи вірите ви у ворожіння? Наведіть свої аргументи за чи проти. 

2) ペアで話してください。相手に何か頼んでください。相手は反対だったら、その代わ

りにどうしたらいいかアドバイスをしてください。 
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Складіть у парі діалог, у якому попросіть свого партнера про послугу. У 

відповідь на це погодьтесь або відмовте, у разі відмови запропонуйте 

альтернативний варіант, яким можна було б вирішити ситуацію. 

 

Частина ІІІ.  

好きなアニメやマンガについて発表してください。 

Підготуйте доповідь про улюблене аніме або мангу. 

 

IV курс (зразок) 

Частина І. Виконати тест на аудіювання. 

Завдання 1. Прослухайте тексти і дайте відповіді на питання (перед 

слуханням прочитайте питання). Студенти слухають 1раз. 

東京の真ん中のビルの地下に「コメと野菜の工場」ができました。それは以前は銀行の金

庫があった場所です。 どうして、こんな都会の真ん中に野菜工場を作ったのでしょうか。 

最近、会社をやめて新しく農業を始めようとする人か増えています。そのような人たちが

農業を勉強するために、交通の便利なこの揚所に作られました。 

この工揚では、約一千平方メー トルにトマトや、レタス、イチゴなどの野菜や果物を育

てています。由んぼも作っていて、コメも栽培しています。 

照明や部屋の温度などは、コンヒュータ一によって管理されています。また、土をあまり

使わないで主に水の中て栽培しています。このような農業のいいところは、天候の影響を

受けないので、収穫が安定していることです。それに、農薬を使う必要がないので、安全

な野菜やコメかできます。 

 

問題１．Якою є основна тема тексту? 

問題 2．Оберіть, чи відповідають змісту тексту наступні твердження. 

1. この野菜畑は、以前は銀行の地下金庫室でした。 

2. この野菜工場は、新しく農業を勉強しようとする人のために、作られました。 

3. この野菜畑は、農薬をたくさん使わなければなりません。 

4. この野菜工場には、畑も田んぼもあります。 

Завдання 2. Прослухайте текст і дайте відповіді на питання (перед 

слуханням прочитайте питання). Студенти слухають 2 рази. 
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日本では、車は道路の左側を走ります。そして、歩道のない道路では、人は原則として右

側を通るように法律で决められています。それは、歩いているときに、後ろから来る車よ

り前からの車のほうが気づきやすいからです。「車は左、 人は右」と幼稚園や小学校の

ころから教えられています。 

ところが、大学教授の渡辺さんによると、人は大勢集まると、自然に左側を通る性質かあ

るそうです。これは、渡辺さんが駅や地下街や遊園地なとの人の流れを３５年問も調査し

てわかったことです。日本だけでなく、世界中どこの国でも大勢の人が集まる場所では、

ほぼ１００ハーセントの人が左側を通るということです。駅や地下街だけでなく、美術館

ても順路か决まっていない場答は、左回りに見て歩く人が多いそうです。 

どうして人は左側を歩くのでしようか。心臓が左側にあるからとか、右足のほうが少しだ

け長いからとか、いくつかの理由か考えられていますが、まだはっきりしたことはわかっ

ていません。 

 

問題１．Оберіть правильну відповідь на питання з варіантів a, b та c. 

 

1. 日本では車が道路の左側を走りますが、人はとちらを通ることになっていますか。 

a) 歩道かない道路では左側を通るように、 法律で決められています。 

b) 歩道がない道路では右側を歩くように、 法律で決められています。 

c) 歩道かない道路では、どちらを通るかは特に決められていません。 

 

2. 渡辺さんは、とんな調査をしましたか。 

а) 道路を走る車の流れを調へました。 

b) 駅やハス停で人の並び方を調べました。 

с) 人が大勢集まる場所で、人の流れを調べました。 

 

３．調査の結果、どんなことがわかりましたか。 

а) 人は大勢集まると、 世界中どこでも自然に左側を通る性質かあることがわかりました。 

b) 日本では人は自然に右側を通るが、ほかの国では左側を歩く性質があることがわかり

ました。 

c) 人が大勢集まる場所で、人がとちら側を歩くかは決まっていないことがわかりました。 
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問題 2．Дайте відповідь на запитання. 

１．どうして歩道のない道路で人は原則として右側を通らなければならないということ

は法律で決められていますか。 

２．日本では幼稚園や小学校で何と教えられていますか。 

３．日本では、人はどんな揚所ても自然に右側を歩くようになっていますか。それとも、

左側を歩くようになっていますか。 

４．調査を行った研究者の名前は何でしたか。 

５．渡辺さんはどこで調査を行いましたか。 

６．順路か決まっていない美術館では、左回りに見て歩く人が多いですか。少ないです

か。 

７．人はどうして左側を歩く性質かあるのかを説明する理由ははっきりしていますか。 

 

Завдання 3.  

問題 1．В наступних мовленнєвих ситуаціях виберіть репліку чи мовне кліше, 

які передаватимуть найбільш адекватну реакцію з боку співрозмовника. 

1.  A: ねえ、見て、この靴。安いんじゃない？ 

B:＿＿＿＿＿ 

a) 本当、安いね。 

b) 本当、高いね。 

c) 本当、高いんじゃない？ 

 

2.  A: あのう、すみません。今日はちょっと早く帰りたいんですが…熱があるみたいで。 

B:＿＿＿＿＿ 

a) それはいけないね。元気でね。 

b) それはいけないね。大丈夫？ 

c) それはいけないね。頑張って。 

 

3.  A: ねえ、京都で泊まるところ、さくらホテルでいい？ 

B:＿＿＿＿＿ 

a) へえ？さくらホテルでいい。 
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b) ううん、さくらホテルがいい。 

c) んん、さくらホテルはちょっとね。 

 

4.  A: お昼、どうする？今日は食堂しまってるけど。 

B:＿＿＿＿＿ 

a) それでもいいよ。 

b) じゃ、お弁当かなあ。 

c) しょうがないよ。そうしよう。 

 

5.  A: 教室の窓、閉めてきましたか。 

B:＿＿＿＿＿ 

a) そうですね。開けておきます。 

b) いいえ、まだ閉まってますよ。 

c) あ、すみません。開けたままです。 

 

問題 2．Перегляньте відео: 

https://www1.animeultima.to/a/kuroshitsuji_933423/episode-3_222096-sub 

(Анімаційний фільм 黒執事, 3тя серія, ) 

1. Поясніть, як треба заварювати ідеальний чай. 

2. Що означає жест, який використовує Мадам Ред на 00:46? 

3. Чому троє чоловіків, задіяних у відео (Сієль, Себастьян та Грель) 

використовують різні ступені ввічливості? Які саме? Які фактори впливають на 

вибір ними ступеню ввічливості мови? 

4. Коли Себастьян використовує фразу 「ゆっくり休んでいてください。もし永遠に

休まれる場合は、くれぐれも屋敷のそとでお願いします。」, який зміст він у неї 

вкладає? 

Частина ІІ. Обговорити почуту інформацію.  

1) 外国に行って、ウクライナに全然違っている法律や法則を気付いたことがありますか。

ペアで話してください。 

Чи доводилося вам помічати за кордоном правила та закони, які відрізняються 

від українських? Обговоріть це в парах. 
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2) 車が右側を走ることと、車が左側を走ることと、どちらがもっと便利ですか。もうし

ウクライナの原則が変えたら、変えますか。 

Як ви вважаєте, зручніше коли машини їздять по правій чи по лівій стороні? 

Якби ви могли змінити законодавство України з цього приводу, узаконивши 

японський варіант дорожнього руху, чи зробили б ви це? 

 

Частина ІІІ.  

ウクライナにある「コメと野菜の工場」のような環境にいい発明について話してく

ださい。 

Підготуйте повідомлення про наявні в Україні винаходи на зразок 

«фабрики рису та овочей», які корисні для навколишнього середовища. 
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Додаток Г 

Завдання, що були запропоновані студентам 1-го курсу  

для проміжного експериментального зрізу 

Частина І. Виконати тест на аудіювання. 

Завдання 1. Прослухайте діалог і дайте відповіді на питання (перед 

слуханням прочитайте питання). Студенти слухають 1 раз. 

先生: 明日
あ し た

、健康診断
けんこうしんだん

があります。 

アンナ: 何時
な ん じ

からですか。 

先生: 午前
ご ぜ ん

９時
じ

から１１時
じ

までです。ここに８時半
じ は ん

に集
あつ

まってください。 

問題１．けんこうしんだんはなんですか。(Що таке けんこうしんだん?) 

問題 2．1) けんこうしんだんはいつありますか。(Коли буде медогляд?) 

    2) けんこうしんだんは何時から何時までですか。 

        (З якої по яку годину триватиме медогляд?) 

    3) 学生はいつあつまりますか。(О котрій годині зберуться студенти?) 

Завдання 2. Прослухайте діалоги і виконайте наступні завдання (перед 

слуханням прочитайте завдання). Студенти слухають 2 рази. 

1) A: カリナさん、コーヒーをどうぞ。 

B: ありがとうございます。うん。 

A: ブラジルのコーヒーです。 

B: ミゲルさんはいつもどこでコーヒーを買

いますか。 

A: デパートで買います。 

2) B: ミゲルさん、こんにちは。どちらへ？ 

A: ああ、カリナさん。今からサッカーをし

ます。 

B: サッカー？とこでしますか。 

A: 学校でします。 

 

3) A: カリナさん、帰りますか。 

B: いいえ、レポートを書きます。ミゲルさ

んは？ 

A: えーっ？レボート？ああ、わたしも書き

ます。どこで？ 

B: 図書館で書きます。 

A: じゃ、わたしも。 

4) B: ミゲルさん、日曜日はどこへ行きます

か。 

A: どこも行きません。 

B: じゃ、何をしますか。 

A: うちで映画のビデオを見ますい。 

 

問題１．Заповніть пробіли у реченнях. ミゲルさん (А) はどこでしますか。 
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1)（    ）でコーヒーを｛а. のみます b. かいます｝。 

2) （    ）でサッカーを｛а. みます b. します｝。 

3) （    ）でレポートを｛а. かきます b. よみます｝。 

4) （    ）でビデオを｛а. かいます b. みます｝。 

問題 2．Дайте відповідь на запитання. 

1) ミゲルさんはカリナさんに何を作りましたか。 

2) ミゲルさんはスポーツをしますか。 

3) カリナさんはどうして帰りませんか。 

4) ミゲルさんはいつ映画のビデオを見ますか。 

Завдання 3.  

問題 1．В наступних мовленнєвих ситуаціях виберіть репліку чи мовне кліше, 

які передаватимуть найбільш адекватну реакцію з боку співрозмовника (5). 

1) ごはんを食べました。何と言いますか。 

a) ごちそうさまでした。 

b) いただきました。 

c) どういたしまして。 

 

2) 家へ帰ります。友達に何と言いますか。 

a) いってきます。 

b) じゃ、また。 

c) ただいま。 

 

3) ゆうびんきょくできってを買います。何と言いますか。 

a) きってを買いませんか。 

b) きってをどうぞ。 

c) きってをください。 

 

4) 友達はえんぴつがありません。友達に何と言いますか。 

a) えんぴつ、かりましょうか。 

b) えんぴつ、つかいますか。 

c) えんぴつ、かしてください。 

285



 

5) レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか。 

a) いらっしゃいませ。 

b) しつれいしました。 

c) すみません。 

 

問題 2．Перегляньте відео https://youtu.be/UgP0hGcH3Xk  (09:29-12:15) 

1. 女の人は何を買いましたか。(Що купила жінка?) 

2. 店の人はどうしておこりましたか。(Чому розізлився працівник магазину?) 

 

Частина ІІ. Обговорити почуту інформацію.  

1)  ビデオのようなシチュエーションでの自然な会話を作ってください。ペアで話して

ください。 

 Як слід було поводити себе жінці з відео з працівником магазину? Складіть у 

парах відповідний діалог, враховуючи менталітет японців, та розіграйте його. 

2) ひまなとき、なにをしますか。 

Чим ви займаєтеся у свій вільний час? 

 

Частина ІІІ.  

あなたは留学生
りゅうがくせい

です。日本
に ほ ん

に来
き

ました。グループの前
まえ

で自己紹介
じこしょうかい

をしてください。 

Ви приїхали до Японії як студент за обміном. Розкажіть про себе перед 

групою. 
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