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АНОТАЦІЯ 

Савченко А.С. Методика формування компетентності в китайському 

писемному мовленні у майбутніх філологів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

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

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2019; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Підготовка майбутніх філологів, зокрема і фахівців з китайської мови, 

передбачає формування комунікативної компетентності, яка полягає у здатності 

здійснювати професійну, навчальну, науково-дослідницьку, перекладацьку, 

міжособистісну діяльність. Усі ці види діяльності вимагають від майбутніх 

фахівців володіння не лише уміннями записувати окремі слова, 

словосполучення, речення, міні-тексти, а й уміннями продукувати цілісні 

писемні тексти з дотриманням лінгвістичних, дискурсних, прагматичних, 

соціокультурних особливостей.  

Враховуючи графічну специфіку китайської мови, було розроблено 

авторську методику, яка охоплює навчання реферування та написання власних 

висловлювань, при чому навчання реферування передувало навчанню написання 

власних висловлювань. Така модель орієнтована на те, щоб студенти шляхом 

репродукції первинних текстів та створення вторинних текстів  набули графічно-

орфографічних, лексичних, соціокультурних знань, вмінь та навичок, 

необхідних та достатніх для продукування власних повідомлень-описів та 

розповідей, а також контамінованих функціональних типів мовлення. 

Окреслено зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні у 

майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки (В1). 

Компетентність у китайському писемному мовленні майбутніх філологів-

синологів на рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої підготовки визначено як 

здатність та готовність реферувати «чуже» мовлення, продукувати власне 
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мовлення в жанрі повідомлення в ситуаціях фахової та навчальної діяльності, 

дотримуючись орфографічних, пунктуаційних лексико-граматичних, 

стилістичних норм китайської мови, конститутивних, жанрово-стилістичних, 

змістовних, формально-структурних дискурсних характеристик, реалізуючи 

прагматику (комунікативну) мовлення.  

Визначено лінгвістичні основи формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів, а також 

лінгвістичні та композиційні особливості реферату-конспекту, реферату-

повідомлення, рефератів-оглядів, серед яких нами було виділено три різновиди: 

компаративні, кумулятивні та діахронні. Встановлено, що студенти-китаїсти на 

рівні В1 повинні навчитися писати повідомлення з інформативною, 

інформаційно-інтерпретаційною функціями соціокультурного змісту  

функціональних типів розповіді та опису, а також з контамінацією 

функціональних типів. Навчання писемного мовлення майбутніх китаїстів на 

рубіжному рівні В1 здійснюється в межах науково-популярного та навчально-

наукового підстилів наукового стилю. 

Обґрунтовано,  що методичну основну формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів складають 

комунікативно-діяльнісний, соціокультурний, рівневий, компетентнісний 

підходи, які ґуртуються на принципах комунікативності, автентичного характеру 

навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 

результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 

навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 

мови та культури, домінуючої ролі вправ. Домінантним визначено метод 

вправляння. 

Для добору лексичних одиниць для навчання китайського писемного 

мовлення встановлено такі критерії: статистичні, методичні, лінгвістичні. Для 

добору граматичних одиниць (морфологічних форм та синтаксичних 

конструкцій) – критерії: функціональності, частотності, урахування рідної мови, 

необхідності й достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і 
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навичок в межах, передбачених програмою, прогресивності. Обґрунтовано, що 

добір текстів слід здійснювати на основі критеріїв мовної доступності, 

систематичності та послідовності включення мовного матеріалу новизни та 

інформаційної насиченості, автентичності, професійної значущості. 

Розроблено систему вправ, яка охоплює комплекс вправ для формування 

лексичних, граматичних, графічно-орфографічних, лінгвосоціокультурних 

навичок; підсистему вправ для навчання написання реферату-конспекту, 

реферату-повідомлення, реферату-огляду (діахронного, компаративного, 

кумулятивного): дискурсні, прагматичні, стратегічні вправи; для навчання 

написання повідомлення-опису, повідомлення-розповіді (аналітичні вправи, 

вправи на рівні надфразової єдності, на підготовку до написання повідомлення, 

на формування дискурсного компонента компетентності, прагматичного 

компонента, стратегічного компонента компетентності в письмі). 

Уточнено критерії оцінювання китайського писемного мовлення 

майбутніх філологів з урахуванням компонентів їхньої компетентності в письмі: 

критерій мовної правильності, відповідності тексту характеристикам дискурсу, 

прагматичності, лінгвосоціокультурної адекватності, правильності та 

адекватності використання стратегій написання реферату / висловлювання. 

Розроблено модель авторської методики, яка реалізується протягом 3 

модулів у першому семестрі ІІІ курсу. Кожен модуль охоплював 14 годин 

аудиторної і самостійної роботи. Модель представлена у двох варіантах: Варіант 

А передбачає навчання студентів у межах одного модуля усіх семи жанрових 

(піджанрових) різновидів (реферату-конспекту, реферату-повідомлення, 

діахронного, кумулятивного, компаративного рефератів, повідомлення-опису та 

повідомлення-розповіді). Варіант Б передбачає навчання студентів двох (трьох) 

жанрових (піджанрових різновидів) у межах 1-ого модуля з поступовим 

послабленням контролю з боку викладача. 

У процесі природного, вертикально-горизонтального, відкритого 

експерименту, в якому  взяли участь 46 студентів: ЕГ-1 (24 студенти), які 

навчалися за варіантом моделі А, ЕГ-2 (22 студенти), які навчалися за варіантом 
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моделі Б було частково підтверджено гіпотезу: ефективність методики 

формування компетентності (у цілому) в китайському письмі у майбутніх 

студентів (рівень В1) є високою за умов: навчання студентів написання рефератів 

та власних повідомлень-розповідей та повідомлень-описів на засадах 

комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, рівневого, соціокультурного 

підходів; дотримання принципів комунікативності, автентичного характеру 

навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 

результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 

навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 

мови та культури, домінуючої ролі вправ; застосування методу вправляння (а 

також відповідної системи вправ); застосування дібраного мовного та текстового 

матеріалу. Проте перевага варіанту  А моделі авторської методики над варіантом 

Б не підтвердилася. Обидва варіанти виявилися однаково ефективні. 

Встановлено методичні передумови ефективності авторської методики: 

орієнтація на навчання написання текстів (рефератів чи власних повідомлень) з 

дотриманням лінгвостилістичних, лінгвосоціокультурних, прагматичних, 

дискурсних особливостей та на основі свідомого розуміння цих особливостей; 

реферування має передувати навчанню написання власних висловлювань; 

навчання письма має здійснюватися на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів;  дискретно-синкретне 

формування лінгвостилістичних, жанрово-композиційних, 

лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних особливостей текстів 

рефератів та повідомлень. 

Ключові слова: майбутні філологи, писемна компетентність, китайська 

мова, підхід, критерій оцінювання, система вправ, реферат, авторська методика.  
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ABSTRACT 

Savchenko A. S. Methodology of Chinese writing competence formation for 

future philologists. – Manuscript. 

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

Specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Oriental 

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

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The training of future philologists, including Chinese language specialists, 

involves the formation of a communicative competence, which consists in the ability 

to carry out professional, educational, research, translation, interpersonal activities. All 

these activities require future specialists to possess not only the ability to record 

individual words, phrases, sentences, mini-texts, but also the ability to produce integral 

written texts that adhere to linguistic, discursive, pragmatic, socio-cultural 

peculiarities. 

Taking into account the graphic specificity of the Chinese language, an author's 

technique was developed that included the training of referencing and writing of own 

statements, in which the study of referencing preceded the training of writing their own 

statements. 

This model was aimed at ensuring that students, through the reproduction of 

primary texts and the creation of secondary texts, acquired graphic-spelling, lexical, 

socio-cultural knowledge and skills necessary and sufficient to produce their own 

narratives and descriptions, as well as contaminated functional types of speech. 

The content of the Chinese-language competence in written language of future 

philologists at the level of language training (B1) is outlined. Competence in the 

Chinese writing of future philologists-synologists at the foreign language level (B1) of 

language training is defined as the ability and readiness to refer to «alien» speech, to 

produce their own speech in the genre of messages in situations of professional and 

educational activity, adhering to spelling, punctuation lexico-grammatical , stylistic 
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norms of the Chinese language, constitutive, genre-stylistic, meaningful, formal-

structural discursive characteristics, realizing pragmatics (communicative) speech. 

The linguistic foundations of the formation of the Chinese language competence 

in writing in future philologists, as well as the linguistic and compositional features of 

the abstract, abstracts-reports, abstracts-reviews, which we have distinguished into 

three varieties such as comparative, cumulative and diachronic, were determined. 

It has been established that students at level B1 should learn to write messages 

with informative, informational and interpretive functions of the sociocultural content 

of functional types of narration and description, as well as with the contamination of 

functional types. The study of the writing of future Chinese philologists at the 

intermediate level В1 is carried out within the scientific-popular science-educational 

subclasses of scientific style. 

It is substantiated that the methodological basis of the formation of the Chinese-

speaking competence in written language of future philologists is the communicative-

activity, sociocultural, level, competence-based approaches, which are grouped on the 

principles of communicativeness, the authentic nature of educational materials, 

situationality, information breach, effectiveness, practical orientation of the 

educational process, integrated written language teaching and language aspects, 

interconnected language and culture teaching, and the dominant role of exercises. The 

dominant method is the practice. 

To find lexical units for teaching Chinese writing, the following criteria have 

been established: statistical, methodological, and linguistic. For selection of 

grammatical units (morphological forms and syntactic constructions) - criteria: 

functionality, frequency, taking into account the native language, necessity and 

adequacy of selected grammatical phenomena for development of abilities and skills 

within the limits provided by the program, progressiveness.  

It is substantiated that the selection of texts has to be based on the criteria of 

language accessibility, systematicity and consistency of the inclusion of linguistic 

material of novelty and information saturation, authenticity, professional significance. 
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A system of exercises is developed that covers a complex of exercises for the 

formation of lexical, grammatical, graphic-spelling, linguistic and sociocultural skills; 

subsystem of exercises for writing spelling of the abstract, essay-report, abstract-

review (diachronic, comparative, cumulative): discursive, pragmatic, strategic 

exercises; for teaching writing a message-description, a message-narrative (analytical 

exercises, exercises at the level of unambiguous unity, preparation for writing a 

message, the formation of a discursive component of competence, a pragmatic 

component, a strategic component of competence in a letter). 

The criteria for evaluation of the Chinese written language of future philologists 

with regard to the components of their competence in the letter are specified: the 

criterion of verbal correctness, the correspondence of the text to the characteristics of 

the discourse, pragmatism, linguistic and sociocultural adequacy, correctness and 

adequacy of the strategies of writing the abstract / statement. 

A model of author's methodology, which is implemented during 3 modules in 

the first semester of the third year of study, is developed. Each module covered 14 

hours of classroom and independent work. The model is presented in two versions: 

Model A included the training of students within a single module of all seven genre 

(sub-genre) varieties (essay-abstract, abstract-message, diachronic, cumulative, 

comparative essay, message-description and message-narrative). Model B provided for 

the training of students of two (three) genre (sub-genre varieties) within the 1st module 

with a gradual relaxation of the teacher's control 

In the process of a natural, vertical-horizontal, open experiment, in which 46 

students took part: EG-1 (24 students), studied according to Model A, EG-2 (22 

students), studied according to Model B was partially confirmed the following 

hypothesis: the effectiveness of the methodology for the formation of competence (in 

general) in Chinese writing to future students (level B1) is high under the conditions: 

teaching students to write abstracts and their own messages, stories and messages-

descriptions based on communicative, activity, competence, level, socio-cultural 

approaches; adherence to the principles of communicativeness, authentic nature of 

educational materials, situationalness, information gap, effectiveness, practical 
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orientation of the educational process, integrated teaching of writing and language 

aspects, interrelated teaching of language and culture, the dominant role of exercises; 

application of the exercise method (as well as the corresponding exercise system); use 

of selected language and text material. However, the advantage of model A of the 

model of the author's methodology on model B was not confirmed. Both options were 

equally effective. 

The methodical prerequisites for the effectiveness of the author's methodology 

are set: the orientation towards the teaching of writing texts (abstracts or own reports) 

with the observance of linguistic, linguistic-sociocultural, pragmatic, discursive 

features and on the basis of conscious understanding of these peculiarities; the 

referencing should precede the training of writing their own statements; the study of 

the letter has to carried out on the basis of communicative competence, level, socio-

cultural approaches; discrete-synthetic formation of linguistic-style, genre-

compositional, linguistic-sociocultural, pragmatic, discursive features of the texts of 

abstracts and messages. 

Key words: future philologists-synologists, written competence, Chinese 

language, approach, evaluation criterion, system of exercises, abstract, author's 

technique. 
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ВСТУП 

В останні десятиліття між Україною та Китайською Народною 

Республікою стрімкого розвитку набувають політичні, економічні, культурні, 

освітні зв’язки, співробітництво в галузі туризму, медицини, енергетики, 

космосу. Це зумовлює потребу у підготовці висококваліфікованих фахівців з 

китайської мови, здатних та готових здійснювати викладацьку, перекладацьку 

діяльність, комунікативну діяльність у різних сферах професійної взаємодії. 

Для підготовки таких фахівців в Україні зроблено суттєві кроки: китайська 

мова наразі викладається у дванадцяти закладах вищої освіти (ЗВО) України. 

Попри те, що в Україні створено досить хорошу платформу для підготовки 

філологів-китаїстів, мусимо констатувати, що багато проблем методики 

навчання китайської мови досі не зазнали належного дослідження. Типологічні 

особливості китайської мови вимагають створення й упровадження особливих 

методик, адже процес навчання генетично та типологічно споріднених мов 

значно відрізняється від процесу навчання неспоріднених.  

Проблема навчання окремих аспектів китайської мови була предметом 

дослідження науковців: О. Готліб [23-26], Н. Добровольська [31], І. Єсаулов [33], 

Ма Мінь [78], О. Попова [113-115], В. Ткачук [142], Цзинь Тхао [152], Т. Якуніна 

[159], І. Яценко [161]. Проте навчання китайського письма на етапі переходу від 

записування окремих слів, словосполучень, речень до складання цілісних текстів 

досі ніким не було вивчене та апробоване. Ця проблема є, на наше переконання, 

вкрай актуальною, адже, з одного боку, письмо є одним із найголовніших засобів 

комунікації, а з іншого – китайська ієрогліфічна графіка є специфічною, 

унікальною. Студенти не можуть перенести графічні навички з рідної чи 

сучасної європейської мови на китайське письмо. Процес навчання китайського 

письма є тривалим у часі, здійснюється роками, а перехід до написання зв’язних 

текстів потребує створення  певної графічно-орфографічної платформи, а також 

належних навичок та вмінь усного мовлення.  

Для того, щоб спілкуватися та висловлювати думки китайською, необхідно 

втілювати зміст в адекватну форму іншої мови, вміти будувати висловлювання 
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не лише на основі досвіду рідної мови, а й за законами та принципами організації 

китайської мови: розповідати, описувати, розмірковувати [78, с. 14]. Підготовка 

майбутніх філологів, зокрема і фахівців з китайської мови, передбачає 

формування комунікативної компетентності, яка полягає у здатності 

здійснювати професійну, навчальну, науково-дослідницьку, перекладацьку, 

міжособистісну діяльність. Усі ці види діяльності вимагають від майбутніх 

фахівців володіння не лише уміннями записувати окремі слова, 

словосполучення, речення, міні-тексти, а й уміннями продукувати цілісні 

писемні тексти з дотриманням лінгвістичних, дискурсних, прагматичних, 

соціокультурних особливостей відбувається на третьому році мовної підготовки 

і співвідноситься з рубіжним (В1) рівнем, відповідно до якого суб’єкт навчання 

повинен вміти «писати послідовні зв'язні тексти на знайомі теми у межах свого 

кола інтересів, з'єднуючи серії більш коротких простих елементів у лінійний 

відрізок мовлення» [41, с. 105]. Тому теоретичну базу склали наукові праці, які 

присвячені навчанню письма як процесу продукування текстів з дотримання 

дискурсних, прагматичних, соціокультурних особливостей. Це роботи В. Бебих 

[10], Г. Борецької [15], Н. Горобченко [21], О. Жовнич [36; 37], В. Свиридюк 

[126], Т. Каменєвої [49; 50], М. Кондурар [58], С. Коновальчук [59; 60], 

О. Кудряшової [64], Н. Майєр [76; 77], О. Москалець [92; 93], Ю. Овечкіної [101], 

О. Патієвич [106;107], Г. Плотнікової [112], О. Синекоп [132; 133], 

О. Тарнопольського [139], О. Цепкало [151], І. Чорної [155], а також китайських 

науковців Ван Лудзяна (王路江), Ван  Чжонхуа ( 王钟华)，Дзян Кесін (蒋可心), 

Лю Сюнь (刘珣), Сюй Дзилян (徐子亮), Цуй Юнхуа (崔永华), Чяо Лянг (桥梁), 

Фен Цзяньчжун (冯建忠). 

Враховуючи графічну специфіку китайської мови, було розроблено 

авторську методику, яка охоплювала навчання реферування та написання 

власних висловлювань, при чому навчання реферування передувало навчанню 

написання власних висловлювань. Така модель орієнтована була на те, щоб 

студенти шляхом репродукції первинних текстів та створення вторинних текстів  
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набули графічно-орфографічних, лексичних, соціокультурних знань та навичок, 

необхідних та достатніх для продукування власних повідомлень-описів та 

розповідей, а також контамінованих функціональних типів мовлення. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою  в 

підготовці висококваліфікованих філологів-китаїстів, здатних реферувати чуже 

мовлення  та продукувати власне в ситуаціях навчальної та професійної 

діяльності; недостатнім рівнем володіння майбутніми філологами-китаїстами 

уміннями реферувати тексти та писати власні повідомлення; потребою у 

створенні та впровадженні в навчальний процес методики формування у 

майбутніх філологів компетентності в китайському письмі на рубіжному рівні 

мовно-мовленнєвої підготовки. 

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

напряму дослідження пов’язаний з науково-дослідною темою Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови 

та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 044-01 від 01.01.2011 року). Тему дисертації 

затверджено (протокол № 3 від 21.10.2011 року) та перезатверджено Вченою 

радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 2 від 25.09.2018 року) та узгоджено в Міжвідомчій раді 

з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України 

(протокол №1 від 27.11.2018 року). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, 

розробленні та апробації методики навчання майбутніх філологів китайського 

письма на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:  

1. Окреслити зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні 

у майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки. 

2. Визначити лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів-китаїстів 

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

майбутніх філологів-китаїстів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої 

підготовки. 

4. Зробити добір мовного та текстового матеріалу для навчання 

китайського письма майбутніх філологів-китаїстів на рубіжному рівні мовно-

мовленнєвої підготовки. 

5. Розробити систему вправ для формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів. Створити модель 

організації навчального процесу на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої 

підготовки. 

6. Експериментально перевірити ефективність авторської методики, 

підтвердити чи спростувати гіпотезу дослідження; визначити методичні 

передумови ефективності методики формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів на рубіжному рівні 

мовно-мовленнєвої підготовки. 

Об’єктом дослідження є процес навчання китайського письма майбутніх 

філологів ЗВО України. 

Предметом  дослідження є методика навчання майбутніх філологів 

китайського письма на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки.   

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність методики 

формування компетентності в китайському письмі у майбутніх студентів 

(рубіжний рівень мовно-мовленнєвої підготовки) буде високою за умов: 

навчання студентів написання рефератів та власних повідомлень-розповідей та 

повідомлень-описів на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, 

рівневого, соціокультурного підходів; на основі принципів комунікативності, 

автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 

розриву, результативності, практичного спрямування освітнього процесу, 

інтегрованого навчання писемного мовлення та аспектів мови, 

взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої ролі вправ; 

застосування методу вправляння, а також відповідної системи вправ; 
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застосування дібраного мовного та текстового матеріалу; використання варіанту 

А моделі авторської методики. 

Вирішення перелічених вище завдань потребувало застосування методів 

дослідження: теоретичні методи – аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних 

дидактичних, методичних і лінгвістичних досліджень з метою вивчення 

набутого досвіду в навчанні китайської мови в цілому та китайського письма 

зокрема; окреслення змісту компетентності в китайському письмі на рубіжному 

рівні мовної підготовки, встановлення лінгвістичних особливостей рефератів та 

повідомлень, визначення методичних засад, критеріїв добору навчального 

матеріалу, розроблення підсистеми вправ для навчання майбутніх філологів 

китайського письма; педагогічне моделювання – для створення моделі 

авторської методики у двох її варіантах; емпіричні методи: експериментальне 

навчання з метою перевірки ефективності авторської методики; статистичні 

методи – метод Манна–Уїтні та метод Вілкоксона – для якісного й кількісного 

аналізу результатів експерименту. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Компетентність у китайському писемному мовленні майбутніх 

філологів-синологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки 

визначено як здатність та готовність реферувати «чуже» мовлення (писати 

реферати-конспекти, реферати-повідомлення, кумулятивні, компаративні та 

діахронні реферати), продукувати власне мовлення в жанрах повідомлення в 

ситуаціях фахової та навчальної діяльності, дотримуючись орфографічних, 

пунктуаційних, лексико-граматичних, стилістичних норм китайської мови, 

конститутивних, жанрово-стилістичних, змістовних, формально-структурних, 

дискурсних характеристик, реалізуючи комунікативну прагматику мовлення; 

використовуючи за потреби компенсаторні заміни (які при цьому не порушують 

змістовність мовлення, жанрову та стильову приналежність, прагматику та 

загальну модальність тексту), використовуючи лінгвальні та екстралінгвальні 

засоби, які роблять мовлення зрозумілим і адекватно сприйнятим носіями мови. 
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2. Ключовим методом у навчанні майбутніх філологів китайського письма 

є вправляння, яке реалізується в системі вправ, яка охоплює групу вправ на 

формування лексичних,  граматичних, лінгвосоціокультурних та графічно-

орфографічних навичок; а також  підсистеми вправ для навчання написання 

рефератів-конспектів, рефератів-повідомлень; рефератів-оглядів 

(компаративних рефератів, кумулятивних рефератів, діахронних рефератів); 

власних висловлювань (функціональних типів опису та розповіді, а також 

контамінованих типів). 

3. Навчання майбутніх філологів-синологів китайського письма на 

рубіжному рівні може здійснюватися за двома варіантами моделі:  відповідно до 

варіанту А в межах кожного модуля студенти навчаються усіх семи жанрів 

(піджанрів) писемного мовлення: реферат-конспект, реферат-повідомлення, 

реферати-огляди, повідомлення-опис, повідомлення-розповідь; відповідно до 

варіанту Б у межах кожного модуля студенти навчаються писати 2-3 жанрові 

різновиди (підрізновиди) з поступовим зменшенням рівня контролю з боку 

викладача.  

4. Ефективність авторської методики залежить від таких передумов: 

орієнтація на навчання написання текстів (рефератів чи власних повідомлень) з 

дотриманням лінгвостилістичних, лінгвосоціокультурних, прагматичних, 

дискурсних особливостей та на основі свідомого розуміння цих особливостей; 

реферування має передувати навчанню написання власних висловлювань; 

навчання письма має здійснюватися на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів;  дискретно-синкретне 

формування лінгвостилістичних, жанрово-композиційних, 

лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних особливостей текстів 

рефератів та повідомлень; мотивація та рефлексія студентів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено 

методику навчання майбутніх філологів-синологів китайського письма на 

рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої підготовки в жанрах реферування 

(реферату-конспекту, реферату-повідомлення, кумулятивного, компаративного 
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та діахронного рефератів, повідомлення-опису, повідомлення-розповіді та їх 

контамінованих типів): визначено методичні, лінгвістичні засади, розроблено 

етапи навчання, створено систему вправ та завдань, а також модель організації 

процесу навчання; уточнено зміст компетентності у китайському писемному 

мовленні майбутніх філологів-синологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої 

підготовки; подальшого розвитку набули критерії добору мовного та текстового 

матеріалу в аспекті навчання китайського письма майбутніх філологів. 

Практичне значення дослідження: за результатами наукового 

дослідження підготовлено навчальний посібник «Формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні», який містить розроблену систему вправ, 

а також імплементує модель авторської методики. Результати дослідження 

можуть бути використані під час укладання підручників та навчальних 

посібників з китайської мови для навчання студентів-філологів; під час 

викладання майбутнім філологам курсу методики навчання східних мов. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб’єкти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. На 

різних етапах експерименту взяли участь 46 студентів-китаїстів. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 1 від 

15.05.2019 р.), Київського національного лінгвістичного університету (довідка 

№ 53/17/18 від 20.11.2018 р.), Київського університету імені Бориса Грінченка 

(довідка № 115 від 15.05.2019 р.), Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (довідка № 10 від 10.12.2018 р.) 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 5 міжнародних конференціях: 

1. Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (м. Київ, 18 жовтня 2012р.) 

2. Міжнародна наукова конференція «Проблеми педагогіки і психології 

та їх роль в сучасному суспільстві» (м. Харків, 25-26 жовтня 2013 р.).  
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання та 

напрями педагогіки та психології у XXI столітті» (м. Київ, 16 листопада 2013 р.). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та 

фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 8 лютого 

2014 р).  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

викладання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, 

турецької) у вищих навчальних закладах» (м. Київ, 24 квітня 2015р.) 

Список публікацій. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 10 наукових  працях (9 – одноосібних ), із них 6 – у 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 – в зарубіжному 

періодичному науковому виданні, 3 матеріали наукових конференцій, 1 

методичне видання. 

Особистий внесок здобувача. Навчальний посібник «Формування 

китайськомовної компетентності в писемному мовленні», який написаний у 

співавторстві, здобувачем було розроблену систему вправ, а також модель 

авторської методики. Результати дослідження можуть бути використані під час 

укладання підручників та навчальних посібників з китайської мови для навчання 

студентів-філологів; під час викладання майбутнім філологам курсу методики 

навчання східних мов. 

 Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 232 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 190 

сторінках. Список використаних джерел налічує 237 найменувань, у тому числі 

64 іноземними мовами. Дисертацію ілюстровано 8 таблицями та 5 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КИТАЙСЬКОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ 

ФІЛОЛОГІВ (СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ) 

 

1.1. Стан дослідженості проблеми навчання китайської мови студентів 

вищих закладів освіти. 

Навчання китайської мови в Україні є досить розвиненою освітньою 

галуззю. Китайська мова викладається у таких ЗВО України: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний 

лiнгвiстичний університет, Київський університет імені Бориса Грiнченка, 

Нацiональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна», Таврiйський 

національний університет імені В. I. Вернадського, Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Харкiвський національний педагогiчний 

університет імені Григорiя Сковороди, Херсонський державний університет, 

Кримський iнженерно-педагогiчний університет, Одеський національний 

університет імені I. I. Мечникова, Пiвденноукраїнський національний 

педагогічний університет імені Д. Ушинського та iн. Таке розмаїття закладів 

освіти, які готують філологів-синологів є закономірним, адже між Україною та 

КНР розвинуті контакти у сферах науки, економіки, бізнесу, туризму, торгівлі, 

книговидання, журналістики. Усе це зумовлює потребу суспільства у фахівцях, 

які володіють китайською мовою не лише як засобом спілкування в 

повсякденному житті, а й як засобом професійної взаємодії співробітників, 

колег, партнерів [78, с. 13-14]. Однак, попри жвавий інтерес молоді до вивчення 

китайської мови мусимо констатувати, що нині немає належної теоретико-

методичної бази навчання китайської мови студентів закладів вищої освіти 

України. Наявні лише поодинокі праці, які торкаються окремих аспектів цієї 

проблеми: навчання інтонації китайської мови [142]; домашнє читання на 

початковому етапі навчання китайської мови [152]; роль гри в процесі навчання 
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китайської мови [31]; застосування аудіовізуальних засобів під час навчання 

китайської мови [26]; оптимізація змісту навчання китайської мови на мовних 

курсах [33]; навчання майбутніх філологів китайського діалогічного мовлення 

[78]; професійно-орієнтоване навчання китайської мови фахівців міжнародних 

фізкультурно-спортивних організацій [159]; соціально-культурний компонент 

змісту навчання китайської мови [161]; підходи до виділення лексичного 

мінімуму в межах підготовки навчально-методичних комплексів з китайської 

мови [24]; художнє кіно як засіб формування ключових компетенцій при 

підготовці бакалаврів і магістрів-китаєзнавців [62]; навчання майбутніх учителів 

китайської мови усного мовлення на основі художніх творів, принципи відбору 

художніх творів для навчання майбутніх учителів китайської мови, особливості 

формування вмінь усного китайського мовлення [85]; професійно-мовленнєва 

підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської 

освіти [115]. 

Спробуємо встановити основні тенденції, які склалися в методиці 

навчання китайської мови в цілому та писемного мовлення зокрема. 

Аналіз наукових праць засвідчив, що методисти одностайні в тому, щоб 

навчання китайської мови здійснювалося на засадах комунікативного підходу 

[152; 31; 23; 33; 78; 159; 161; 62; 85; 163; 167; 175; 176]. Так, зокрема Т. Якуніна 

обґрунтувала, що формування іншомовної професійно орієнтованої 

компетентності студента має розглядатися як умова для ефективної професійної 

діяльності, здійснюватися на засадах комунікативного підходу, важливим 

інструментом моделювання мовленнєвих ситуацій є рольові ігри; важливими 

передумовами ефективного навчання є навички самоконтролю, а також 

підвищення рівня мотивації [159, с. 10]. Науковці визначають також труднощі у 

навчанні китайської мови, серед яких є ієрогліфічний характер письма. У зв’язку 

з цим І. Кочергін наголошує на потребі організації навчального процесу так, щоб 

усне мовлення випереджало писемне [61]. Навчання усного китайського 

мовлення потрапило в поле наукового дослідження багатьох учених. Так, 

Н. Дьоміна основою всіх видів мовленнєвої діяльності визначає  усне мовлення: 
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найбільш доцільним є комплексне взаємодіюче навчання всіх видів мовленнєвої 

діяльності на усній основі [30, с. 17]. Отже, Н. Дьоміна у цілому вибудовує 

методику навчання китайської мови в річищі сучасних уявлень щодо навчання 

європейських мов, однак акцентує увагу лише на одному видові мовленнєвої 

діяльності – говорінню, при цьому не обґрунтовуючи, чому інші види 

мовленнєвої діяльності залишаються поза увагою. 

І. Єсаулов зазначає, що навчання китайської мови орієнтоване на 

комплексне формування мовних знань, мовленнєвих навичок, комунікативних 

умінь, лінгвосоціокультурних знань та вмінь. Домінантним дослідник обирає 

комунікативно-когнітивний підхід, який ґрунтується на так званих 

андрологічних принципах. Автор дослідження вказує на потребу застосовувати 

рецептивні та текстотвірні вправи, вправи творчого характеру [33].  

Ма Мінь, вивчаючи проблему формування мовленнєвої компетентності в 

усному діалогічному мовленні  майбутніх філологів доходить висновків, що цей 

вид мовленнєвої діяльності повинен відбуватися за типами діалогічних  

взаємодій: інформативною, стимулювальною, кооперативною і дискутивною, які 

орієнтовані на досягнення низки комунікативних цілей. Дослідниця робить 

уточнення змісту навчання усного китайського діалогічного мовлення на 

середньому рівні мовної підготовки: знання про діалогічну єдність, типи 

діалогічної взаємодії, комунікативну мету мовлення в діалозі, функції репліки, 

механізм підтримання і розвитку діалогічної взаємодії у слуханні і говорінні; 

уміння слухання в процесі діалогічної взаємодії; уміння реплікування в діалозі; 

уміння використовувати набір мовних засобів і композиційних структур для 

реалізації комунікативної мети. Систему вправ дослідниця будує у такій 

послідовності: 1) мовлення на основі діалогу-зразка; 2) перетворення реплік, 

комбінування діалогів-зразків, доповнення, ускладнення набору мовних одиниць 

у репліках; 3) мовлення у креативному діалозі, імпровізованих репліках, 

спонтанному діалозі [78, с. 19]. Дослідниця вибудовує авторську методику на 

основі комунікативного та компетентнісного підходів на основі принципів 

наочності, проблемності; систематичності та послідовності,  комунікативної 
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доцільності; адекватності основних типів і видів вправ лінгвопсихологічним 

характеристикам діалогічного мовлення; урахування основних труднощів 

засвоєння китайської мови українськими студентами [78, с. 69]. Таким чином, 

навчання діалогічного мовлення майбутніх філологів-синологів у дослідженні 

Ма Мінь має чітко виражений комунікативно-прагматичний характер, а також 

гуртується на переході від свідомого опанування знань про діалогічну єдність, 

типи діалогічної взаємодії, комунікативну мету мовлення в діалозі, функції 

репліки, механізм підтримання і розвитку діалогічної взаємодії у слуханні і 

говорінні – до продукування самих діалогів. На позиціях свідомого принципу до 

навчання китайської мови і Н. Дьоміна, яка вважає, що навчання китайської мови 

повинне бути комунікативно спрямованим; мовні знання мають бути 

підпорядковані розвитку мовлення, мовні форми вивчаються в аспекті їхнього 

функціонування в мовленні, навчання мови повинне бути пов’язане з вивченням 

культури. [30, с. 14-15]. Н. Дьоміна обґрунтовує, що навчання китайської мови 

має здійснюватися за такою моделлю: вивчення нової лексики та граматик, 

тренувальні лексико-граматичні вправи, наступний крок – читання тексту, бесіда 

на основі прочитаного, підготовлена бесіда за темою (узагальнення інформації, 

почерпнутої з тексту), обговорення проблемних ситуацій. Для самостійної 

роботи – ієрогліфічні вправи, читання текстів, перед мовленнєві лексичні та 

граматичні вправи, переклад тексту зі словником, складання по темі окремих 

питань, доповідей, діалогів [30, с. 39]. Н. Добровольська наголошує, зокрема, на 

тому, що оволодіння мовним матеріалом створює можливість для переходу до 

активного мовлення студентів. І засобом для навчання такого переходу методист 

вбачає ігри – граматичні, лексичні, фонетичні, орфографічні [31]. Отже, можна 

констатувати, що методисти-китаїсти дотримуються принципу навчання 

мовлення на основі знань про мовну систему, проте мовні знання мають бути 

орієнтовані на навчання спілкування. 

Компетентнісний підхід, про який згадує Ма Мінь, представлений 

(імпліцитно) в роботі І. Єсаулова. Науковець, зокрема, зазначає, що для 

ефективної підготовки і підвищення кваліфікації на базі мовних курсів фахівців 
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різних профілів в галузі китайської мови важливо, щоб зміст навчання був 

орієнтований на профіль професійної підготовки майбутнього фахівця [33, с. 7]. 

Є. Кремньов, досліджуючи художнє кіно як засіб формування ключових 

компетентностей при підготовці бакалаврів і магістрів-китаєзнавців, вказує на 

потребу формувати в майбутніх бакалаврів і магістрів-китаєзнавців 

загальнокультурних, мовної, країнознавчої, лінгвокраїнознавчої, перекладацької 

компетентностей, які складають зміст комунікативної компетентності [62, с. 101-

105].  

Науковці особливу увагу приділяють культурній зорієнтованості процесу 

навчання китайської мови. Тому можемо констатувати про наявність 

соціокультурного підходу. Так, зокрема, І. Єсаулов зазначає, що для ефективної 

організації мовних курсів для фахівців різних профілів в галузі китайської мови 

важливо, щоб навчання було орієнтоване на  вивчення національно-культурних 

особливостей і реалій КНР, особливостей ділового, професійного та побутового 

спілкування в межах міжкультурних комунікацій, культурно-етичних норм 

взаємодії фахівців, а також на особливості менталітету тих, хто вивчають мову. 

Зміст навчальних посібників та підручників має охоплювати комплекс 

теоретичних відомостей про систему мови, історію її розвитку; мовні знання і 

навички, які дозволяють оволодіти китайською мовою, свідомо її вивчити, а 

також здійснювати спілкування цією мовою; систему  знань спеціальних 

національно-культурних особливостей і реалій КНР, етикетно-узуальні форми 

мовлення і вміння користуватися ними; спеціальні знання про спілкування як 

таке й особливості ділового професійного й побутового спілкування в рамках 

міжкультурної комунікації; текстовий матеріал, на базі якого відбувається 

оволодіння різними видами спілкування; сфери, теми, ситуації спілкування, 

рольовий репертуар, функціональні моделі спілкування; комплекс вправ на 

формування мовленнєвих навичок і комунікативних умінь [33, c. 7-8]. На потребі 

навчання китайської мови інтегровано з вивченням культури вказує Н. Дьоміна. 

Дослідниця подає перелік історико-культурологічних тем з китаєзнавства [30, 

с.  67-68]. О. Готліб, Є. Кремньов, Т. Шишмарьова зазначають, що сучасне 
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китайське кіно є засобом формування не лише мовних та мовленнєвих 

компетентностей, але й  соціокультурних, етнокультурних особистісних: 

розширюються  знання студентів про країну, її культуру, історію, побут. [23, 

с. 334]. І. Яценко вважає, що при навчанні китайської мови важливим є не тільки 

досягнення якісних результатів в оволодінні іншомовним спілкуванням, а й 

пошук реального виходу в іншу культуру носіїв мови. Ідеться про вміння 

використовувати мову в реальному спілкуванні, тобто про практичне володіння 

мовою і про розвиток міжкультурної компетентності, яка в інтерпретації 

дослідниці складається зі знань, які будуть формуватися за трьома напрямами: 

соціокомунікаціі, національної ментальності та національного надбання; досвіду 

спілкування і досвіду застосування [161]. Отже, соціокультурний підхід в 

процесі навчання китайської мови посідає вагоме місце й зумовлений розривом 

між українською та китайською культурою. 

Питання навчання письма майбутніх китаїстів порушує І. Кочергін. Автор 

навчального посібника з методики навчання китайської мови, зокрема, зауважує, 

що «нині недоречно принижується роль формуванню навичок писемного 

мовлення у процесі навчання китайської мови. Як правило, під письмом 

розуміють навчання написання ієрогліфів і слів, а також переклад фраз і речень 

з російської китайською» [61, с. 35]. Науковець вказує на потребу навчання 

писемного мовлення в аспекті конструювання речення, тексту, на потребу 

виконання письмових завдань творчого характеру. Визначає алгоритм навчання 

писемного мовлення: написання простих висловлювань (спочатку в 

фонетичному запису, а потім – ієрогліфами), потім – написання творів на основі 

прочитаного і, насамкінець, письмовий виклад своїх думок за темою [61, с. 35]. 

Проте автор навчального посібника зупиняється, головним чином, на проблемах 

навчання усного монологічного мовлення та підготовки перекладачів. Розділ 

«Проблеми навчання китайської писемності» присвячено методиці формування 

графічних навичок – написання ієрогліфів – інтегровано з формуванням їхніх 

значень. Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності автором детально не 

розглядається. 
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Ґрунтовний внесок у професійно-мовленнєву підготовку майбутніх 

перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти зробила 

О.   Попова. Провідною ідеєю окресленої проблеми стало положення про те, що 

професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови 

зумовлена лінгвістичними особливостями китайської мови, специфікою 

розвитку українсько-китайської співпраці, особливостями сучасного 

полікультурного простору України. Науковець доводить, що професійно-

мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови має 

здійснюватися на засадах культурологічного, контекстного і компетентнісного 

підходів, – саме ці підходи сприяють продуктивній міжкультурній комунікації та 

успішному функціонуванню майбутніх синологів у професії. Перекладацьку (в 

усному та письмовому двосторонньому перекладі: китайська мова ↔ українська 

мова) компетентність складають мовна, лінгвосоціокультурна, комунікативно-

мовленнєва, перекладацько-дискурсивна, специфічно-технологічна компетенції. 

В означених компетенція писемне мовлення представлене імпліцитно або 

експліцитно. Так, наприклад, уміння продуктивно безконфліктно співпрацювати 

з вітчизняними та зарубіжними партнерами (лінгвосоціокультурна), 

продукувати китайською й українською мовами власні підготовлені та 

непідготовлені тексти в різних форматах (доповідь, презентація, звіт тощо) 

відповідно до функціонально-стильової спрямованості дискурсу; продукувати 

чіткі за змістом і логічною побудовою тексти, лінгвістичне оформлення яких 

відповідає стилістичним нормам китайської та української мов, вирізняється 

лексичним багатством і різноманітністю граматичних форм і конструкцій 

(комунікативно-мовленнєва), відтворювати письмово робочою мовою 

(китайською, українською) зміст оригінального (китайського, українського) 

тексту адекватними перекладацькими засобами зі збереженням формату 

оформлення вихідної інформації (фрейму) (перекладацько-дискурсивна) [113, 

с. 18-20]. Хоча писемне мовлення в дослідженні О. Попової не стало предметом 

спеціального дослідження, однак науковець чітко накреслює напрям у навчанні 

писемного мовлення: воно має містити ознаки жанру (а від так і чітку 
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композицію), стилю мовлення, відображати лінгвосоціокультурну специфіку 

носіїв мови (тобто бути за будовою, змістом, лінгвостилістичними засобами 

прийнятним для носіїв мови), виконувати прагматичну функцію, вирізнятися 

лексичним багатством і різноманітністю граматичних форм і конструкцій. Саме 

навчання такого писемного мовлення стало предметом нашого дослідження. 

Як показує аналіз останніх наукових праць, присвячених навчанню 

писемного мовлення [36; 37; 59; 106; 107; 44; 49; 66; 67; 92; 93; 105; 110; 132; 133; 

134; 79; 80; 94] у поле зору дослідників потрапляють, зокрема два аспекти: 

результат навчання писемного мовлення і процес навчання. 

Результатом навчання є здатність та готовність складати письмові тексти, 

які відображають ситуації спілкування, мають чіткі жанрові ознаки, 

композиційні, лінгвостилістичні, стильові, функціонально-типологічні 

характеристики, чітко окреслені прагматичні функції, відображати 

лінгвосоціокультурну специфіку носіїв мови. 

Процес навчання охоплює підходи, принципи, методи, засоби, 

організаційні форми, а також етапи формування мовленнєвих навичок і вмінь, 

послідовність у навчанні продукування текстів різних жанрів, та систему 

(підсистему) вправ, які реалізують безпосередньо ці етапи. 

Тому для аналізу підручників та навчальних посібників, за якими 

здійснюється навчання майбутніх філологів китайської мови, виділяємо два 

критерії – результативний та процесуальний – покликані встановити, наскільки 

ці підручники та навчальні посібники орієнтовані для навчання китайського 

писемного мовлення. 

Наприклад, у підручнику «Китайська мова. Новий об`єкт. 汉语新目

标 Том 3» [218] увагу зосереджено на вивченні лексики, граматичного матеріалу 

та формуванні граматичних навичок. Натомість вправи на писемне мовлення 

представлені спорадично. За результативним критерієм можна встановити, що 

підручники орієнтовані на навчання студентів складати письмові тексти лише 2 

жанрів – есе та замітку. Проте на задньому плані лишається навчання 
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лінгвосоціокультурних особливостей таких текстів. Відсутнє розмаїття 

прагматичних функцій (єдиною лишається лише інформативна функція). За 

процесуальним критерієм констатуємо, що відсутня чітка послідовність вправ. 

Автори відразу переходять для конструювання текстів. Відсутні вправи на 

формування лексичних і граматичних навичок, композиційних умінь, 

лінгвосоціокультурних умінь тощо. Таким чином, робимо висновок, що 

підручник Китайська мова. Новий об`єкт. Том 3 орієнтований на формування 

китайськомовної компетентності в писемному мовленні. 

 У підручнику 杨 寄 洲  «Hanyu Jiaocheng 汉 语 教 程 » [215] увагу 

зосереджено на виченні граматичного матеріалу та формування відповідних 

навичок. Другорядна роль відводиться лексичному та лінгвосоціокультурному 

аспекту навчання. Вправи на навчання писемного мовлення представлені 

частково. За результативним критерієм можна встановити, що підручник 

орієнтований на навчання студентів складати письмові тексти лише 2 жанрів – 

есе та коротке повідомлення. Запропоновані вправи не мають чіткої 

послідовності. Тобто, бачимо, що підручник 杨寄洲 Hanyu Jiaocheng частково 

орієнтований на формування китайської писемної компетентності.  

У підручнику 刘德联 , 刘晓雨«中级汉语口语» [221] прослідковується 

тенденція до вивчання лексичного та лінгвокультурного аспекту мовлення. 

Вправи, в основному, представлені на відпрацювання навички говоріння. Вправи 

на навчання написання письмових творів не представлені взагалі. Вправи на 

формування граматичних навичок та композиційних вмінь відсутні. Таким 

чином, констатуємо, що вправи, наведені у підручнику刘德联, 刘晓雨  «中级汉

语口语» орієнтовані на формування розмовної компетентності. Отже, як показав 

аналіз наукових праць, наразі немає ґрунтовних і системних досліджень, 

присвячених навчанню китайського писемного мовлення. Проте накреслено 

тенденцію, яка полягає в тому, що результатом навчання писемного китайського 

мовлення є знання, навички, вміння, здатність та готовність складати письмові 
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тексти, які мають стильові, жанрові, функціонально-типологічні, прагматичні 

характеристики, є прийнятним для носіїв мови. 

 

1.2. Зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні у 

майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки 

Писемне мовлення вимагає цілеспрямованого навчання, оскільки грає 

велику роль в житті сучасної людини і всього суспільства. Нині підвищується 

необхідність використання писемного мовлення в міжнаціональному 

спілкуванні: людина постійно стикається з тим, що формування компетентності 

в писемному мовленні широко затребуване в сучасному світі. По-перше, це 

зумовлено тим, що писемне мовлення є найважливішим засобом організації 

думок, а також способом зберігання інформації. По-друге, письмові 

повідомлення надзвичайно важливі в процесі обміну інформацією. По-третє, 

писемне мовлення є найважливішим способом самовираження особистості, її 

інтелектуального розвитку [11, с. 24]. Тож, писемне мовлення забезпечує 

функціонування членів як одного суспільства, так і міжнародну комунікацію. 

Навчання майбутніх філологів іноземної мови (в тому числі й китайської) 

є процесом формування низки компетентностей. Компетентність, услід за 

С. Ніколаєвою, визначаємо як здатність успішно задовольняти індивідуальні й 

соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Компетентність 

ґрунтується на знаннях, навичках, уміннях, охоплює особистісне ставлення до 

них людини, її досвід, спроможність збагнути життєву ситуацію, застосувати в 

ній свої знання та вміння [100, с. 84]. М. Кондурар та Г. Плотнікова виділяють 

такі складові компетентності: а) предметна галузь, у якій індивід добре 

обізнаний; б) характеристика діяльності індивіда, тобто розуміння ним сутності 

виконуваних завдань і проблем, які він вирішує; вміння вибирати засоби і 

способи дії, адекватні конкретним обставинам місця і часу; почуття 

відповідальності за досягнуті результати; здатність вчитися на помилках і 

вносити корективи в процес досягнення цілей; базова в) характеристика індивіда, 

глибина і стійкість особистості; г) інтегрована характеристика якості підготовки 
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випускника, категорія результату освіти, ідеальна і нормативна характеристика, 

певна наперед визначена галузь знань, у якій люди, об'єднані однією професією, 

повинні бути обізнані [58, с. 190]; наявність соціального замовлення з боку 

професійної сфери; включення не тільки традиційних результатів освіти – знань, 

умінь, навичок, а й соціально-психологічного компонента (мотиваційного, 

поведінкового, ціннісно-смислового, емоційно-вольового); відповідність 

індивідуальних показників (результатів навчання) очікуванням роботодавця і 

суспільства (в якості основного показника компетентності) [112, с. 180-181]. 

Взявши за основу визначення поняття «компетентність» С. Ніколаєвою, а також 

перелічені складові компетентності, поділяючи висновки М. Кондурара та 

Г. Плотнікової про те, що компетентність визначається комбінацією низки 

критеріїв: рівень засвоєння знань і умінь(якість знань і умінь); діапазон і широта 

знань і умінь; здатність виконувати спеціальні завдання; здатність раціонально 

організовувати і планувати свою роботу; здатність використання знання в 

нестандартних ситуаціях, наявність певної мотивації, цінностей [58, с. 190; 112, 

с. 180-181], вважаємо, що компетентність в мовно-мовленнєвій підготовці 

майбутніх філологів, фахівців з іноземних (зокрема, китайської) мов має 

охоплювати мовні знання, мовленнєві навички та вміння, здатність та готовність 

до комунікації в найрізноманітніших (типових і непередбачуваних) ситуаціях 

міжкультурної  соціальної чи професійної взаємодії. 

Комунікативна компетентність – здатність ставити і вирішувати певні типи 

комунікативних завдань: визначати цілі комунікації, оцінювати ситуацію, 

враховувати наміри і способи комунікації партнера, вибирати адекватні стратегії 

комунікації, оцінювати успішність комунікації, бути готовим до зміни власної 

мовленнєвої поведінки [46] є ключовою у підготовці майбутніх філологів, 

фахівців з іноземних (зокрема, китайської) мов. Комунікативна компетентність є 

інтегрованим явищем: вона охоплює низку взаємопов’язаних компетентностей, 

які тільки комплексно, інтегровано здатні забезпечити міжкультурну 

комунікацію. За різними джерелами, структуру та  зміст комунікативної 

компетентності складають мовленнєві компетентності (в говорінні, аудіюванні, 
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читанні, письмі), мовні компетентності (лексична, граматична, фонетична), які 

інтегруються в мовленнєві, лінгвосоціокультурна, дискурсивна, комунікативно-

стратегічна та навчально-стратегічна; міжкультурна тощо [1, с. 98; 124; 101]. 

Означені компетентності лише в комплексі здатні забезпечити функціонування 

майбутнього філолога в різних сферах міжкультурної взаємодії. 

Активний розвиток міжнародних контактів у галузі освіти, бізнесу, 

економіки, юриспруденції тощо вимагають від суб’єктів діяльності володіння 

іншомовним писемним мовленням (знання основ писемного мовлення, його 

видів, правил етикету, жанрово-композиційних, функціонально-типологічних, 

лінгвосоціокультурних особливостей): здійснювати редагування, реферування, 

анотування і, насамкінець, продукування власних текстів. Тому володіння 

писемним мовленням наразі є актуальним і невід’ємним компонентом 

комунікативної компетентності майбутніх філологів – фахівців з китайської 

мови. 

Навчання писемного мовлення майбутніх філологів-синологів 

розглядаємо як процес формування компетентності в писемному мовленні.  

Компетентність у письмі розглядають як здатність і готовність тих, хто 

навчаються, здійснювати іншомовне письмове спілкування в сфері особистої та 

професійної комунікації, застосовуючи знання, вміння, навички, стратегії і 

досвід роботи з іншомовним текстом і знання про особливості побудови 

письмових висловлювань в культурі мови, що вивчається [101, с. 104]; як 

здатність створювати якісні письмові висловлювання, які характеризуються 

наявністю лінгвістичних особливостей (послідовність, чіткість, логічність, 

адресність) і екстралінгвістичних (комунікативні цілі, просторові умови 

спілкування) [20]; як здатність реалізувати комунікацію у письмовій формі в 

життєво важливих для певного віку сферах і ситуаціях спілкування відповідно 

до комунікативного завдання. Означена компетентність передбачає, що мовець 

уміє планувати, здійснювати та коригувати власну комунікативну поведінку під 

час породження та варіювання іншомовного мовлення у різних типах письмових 

висловлювань відповідно до конкретної ситуації спілкування, мовленнєвого 
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завдання, комунікативного наміру та відповідно до правил спілкування у 

цільовій національно-культурній спільноті [100, с. 390]. У контексті підготовки 

майбутніх філологів-синологів компетентність у китайському писемному 

мовленні визначаємо як здатність та готовність майбутніх філологів-синологів 

реалізувати комунікацію у письмовій формі (створювати тексти відповідних 

функціональних стилів, жанрів, функціональних типів, які мають комунікативну 

ціль, відображають культурну специфіку писемної комунікації) у ситуаціях 

навчальної та професійної діяльності. 

Зміст компетентності в письмі визначаємо на основі висновків 

О. Кудряшової, виділяючи лінгвістичний, дискурсивний, прагматичний, 

стратегічний, соціокультурний компоненти[64, с. 66]. 

Лінгвістичний або мовний компонент охоплює знання правил вживання 

лексичних одиниць і граматичних структур, граматичні та лексичні 

репродуктивні навички. Лінгвістичний компонент слугує основою для 

правильного оформлення й розуміння висловлювання як акту комунікативної 

діяльності й охоплює знання лексичних форм і синтаксичних структур, які 

функціонують у писемних текстах, які слугують засобами комунікації в 

ситуаціях, актуальних для даного контингенту тих, хто навчаються; знання 

орфографічних та граматичних правил побудови письмового тексту; навички 

коректного орфографічного, лексико-граматичного та синтаксичного 

оформлення писемного тексту; знання стилістичних особливостей писемних 

текстів та навички вживання лінгвостилістичних засобів; знання способів 

вираження комунікативної інтенції та навички мовного оформлення 

комунікативних інтенцій; знання особливостей функціонування різних засобів 

(граматичних, логічних, лексичних) міжфразового зв’язку та навички 

оперування різними засобами когезії [64, с. 67]. Лінгвістичний компонент 

компетентності в письмі має охоплювати також знання мовних засобів, які 

відповідають стилю та жанру писемних текстів, а також навички їх вживання.  

Дискурсивний компонент виявляється у здатності створювати цілісний 

текст як композиційно-смислове ціле, текст-дискурс, який функціонує як засіб 
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писемного спілкування [64, с. 67]. Дискурс ми розуміємо, услід за 

О. Селівановою, як зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових 

чинників – онтологічних, соціокультурних, психологічних, як текст, занурений 

у життя [128, с. 119]. Зміст дискурсивного компоненту ґрунтується на категоріях 

дискурсу (за В. Карасиком): конститутивних (відносна оформленість, тематична, 

стилістична, структурна єдність, відносна смислова завершеність), жанрово-

стилістичних (стильова приналежність, жанровий канон, клішованість, міра 

компресії), змістовних (адресність, образ автора, інформативність, модальність, 

інтерпретованість, інтертекстуальна орієнтація), формально-структурних 

(композиція, членування, когезія) (за цитатою з джерела [128, с. 120]). 

Дискурсивний компонент компетентності в письмі охоплює знання основних 

функціональних стилів, а також навички стилістично коректного оформлення 

писемного тексту; знання схем побудови текстів, які функціонують як засіб 

спілкування; знання способів побудови риторичних структур, композиційно-

мовленнєвих і жанрових форм; уміння планувати текст, прогнозувати 

комунікативну доцільність мовних засобів, структурувати текст відповідно до 

особливостей стилю та жанру; регулювати загальну модальність тексту, 

формулювати комунікативну ціль та виражати комунікативну інтенцію; вводити 

та формулювати тему тексту; реалізувати різні шляхи розгортання теми: вводити  

головну думку абзацу з допомогою ключового речення, розгортати головну 

думку, логічно та послідовно передавати зміст та смисл, будувати риторичні 

структури й композиційно-мовленнєві форми, характерні для певного типу 

тексту [64, с. 67]. До наведених вище складових дискурсивного компоненту 

варто також додати знання композиційних та лінгвостилістичних особливостей 

функціональних типів мовлення, а також уміння продукувати тексти різних типів 

мовлення – розповіді, описи, міркування; а також уміння розпочинати, 

розгортати та завершувати мовлення; уміння дотримуватися тематичної єдності, 

уміння належним чином компенсувати інформацію та використовувати 

відповідні мовні засоби; уміння зберігати образ автора та адресність упродовж 

усього тексту.  



35 

 

Прагматичний компонент компетентності в письмі полягає в умінні 

побудувати спілкування так, щоб досягти поставленої мети, в умінні створювати 

прагматично-орієнтовані тексти[64, с. 67]. Прагматичний компонент потребує 

сформованих умінь використовувати риторичні засоби, адекватні меті та змісту, 

умінь будувати тексти цілісні, зв’язні, дотримуватися теми та загальної 

модальності тексту, враховувати особливості комунікативно-мовленнєвої 

ситуації та образ адресата. 

Стратегічний компонент, на думку О. Кудряшової, полягає а) в умінні 

компенсувати недостатність мовних засобів у ході спілкування, б) в 

продумуванні, плануванні, прогнозуванні висловлювання; в) в уміннях 

здійснювати самоконтроль [64, с. 68]. 

Уміння компенсувати брак мовних засобів є важливим аспектом у навчанні 

мови, проте, варто зауважити, що у процесі навчання іноземної мови повинне 

відбуватися поступове витіснення компенсаторних замін. Але у межах предмету 

нашого дослідження (навчання китайського писемного мовлення на рубіжному 

рівні – В1) володіння компенсаторними стратегіями є вкрай необхідне. Студенти 

повинні вміти компенсувати прогалини в лексичних та в граматичних знаннях  

(词语，语法知识 [196]). Однак, варто враховувати, що компенсаторні стратегії 

повинні використовуватися так, щоб не порушити змістовність та змістову 

зв’язність мовлення, жанрову та стильову приналежність, прагматику та 

загальну модальність тексту. Таким чином, ми розглядаємо можливість 

використання компенсаторних замін лише за умови, що не порушаться 

дискурсивні характеристики тексту. 

Уміння продумування, планування, прогнозування висловлювання є 

імплементацією метакогнітивних стратегій, які притаманні під час продукування 

писемного мовлення. До таких умінь, слідом за О. Патієвич, відносимо: уміння 

відбирати, планувати й організовувати інформацію в письмовому тексті з 

урахуванням дискурс-категорій; уміння прогнозувати комунікативну доцільність 

вживання мовних засобів мови відповідно до стилю, жанру, комунікативної 
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інтенції, уміння визначати концептуальну схему майбутнього письмового тексту; 

прогнозувати хід комунікативної ситуації;  уміння будувати комунікативну 

поведінку згідно з основною темою комунікації; уміння використовувати 

мовленнєві стратегії в тексті [106, с. 27-28]. Процеси продумування, планування та 

прогнозування уявляються нам імпліцитними у процесі продукування мовлення. 

Вони виявляються лише тоді, коли готовим є продукт, тобто текст. Однак, без 

правильного планування та прогнозування повідомлення нам видається 

неможливою його реалізація. 

Самоконтроль, як загальновідомо, є визначальним якісним показником 

компетентності: чим вищим він є, тим якіснішими є знання, навички та вміння. 

Самоконтроль виявляється в лексичних та граматичних навичках письма, в 

дотриманні дискурсах категорій тексту (конститутивних, жанрово-стилістичних, 

змістовних, формально-структурних), у виявленні мовно-мовленнєвих, 

композиційних, стилістичних, когезійних тощо помилок. 

Соціокультурний компонент передбачає володіння низкою знань, навичок 

та вмінь, які роблять мовлення зрозумілим і адекватним для носіїв мови; 

володіння лінгвальними та екстралінгвальними засобами комунікації носіїв 

іноземної мови: знання етносоціокультурного фону конкретних ситуацій 

іншомовного писемного спілкування, знання ціннісних орієнтацій, 

комунікативно-мовленнєвого етикету, загального і специфічного в писемному 

спілкуванні, лінгвокультурологічних особливостей логіко-композиційної 

побудови текстів; уміння коректного оформлення тексту з позиції логіко-

композиційної структури та мовленнєвого етикету [64, с. 67]. До означених 

складових соціокультурного компоненту компетентності в письмі варто також 

додати лексичні та граматичні соціокультурні навички (вживання лексичних та 

граматичних одиниць релевантно носіям мови). 

Описані компоненти компетентності в письмі реалізуються як під час 

передачі в письмовій формі «чужого» мовлення, так і під час продукування 

власного. 
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Третій рік навчання китайської мови, результатом якого має стати 

сформованість комунікативної компетентності на  рубіжному рівні – В1, обрано 

нами не випадково, оскільки саме на початок третього курсу студенти 

опановують близько 1000 ієрогліфів, що  складає достатню базу для переходу від 

письма рівня А (за Ю. Пассовим), тобто графічної та орфографічної фіксації 

власне усного мовлення при збереженні його особливостей; запису ієрогліфів, 

окремих фраз без комунікативної мети або запис чужого мовлення під диктовку 

– до письма рівня Б (за Ю. Пассовим), тобто продукування писемного мовлення 

з усіма притаманними йому особливостями; запис чужого мовлення у вигляді 

конспекту, реферату тощо [105, с. 211-212]. Саме на третьому курсі 

розпочинається викладання теоретичних фахових дисциплін (як українською, 

так  і китайською мовами), що вимагає від студентів опрацювання відповідної 

літератури китайською мовою. А отже, письмо стає і метою навчання, і засобом 

навчання дисциплін з китаїстики в цілому. Таким чином, навчання писемного 

мовлення майбутніх китаїстів має охоплювати два напрями – для задоволення 

навчальних потреб та професійних. 

Підготовка майбутніх китаїстів охоплює опанування ними починаючи з 

третього курсу низки дисциплін: лексикологія китайської мови, основи ділової 

комунікації, практичний курс китайської мови, теоретична фонетика китайської 

мови, історія китайської мови, стилістика китайської мови, сучасне 

термінознавство // проблеми лінгвістики тексту //лінгвокультурна інтерпретація 

історичних текстів, зіставна лексикологія і граматика китайської та української 

мов // діахронічні дослідження у сучасній лінгвістиці, теоретична граматика 

китайської мови. Усі ці дисципліни або викладаються китайською мовою, або 

мають забезпечення підручниками та посібниками, написаними китайською 

мовою. Тому для належного вивчення фахових дисциплін студенти повинні 

вміти працювати з китайськомовними навчальними джерелами – читати їх, а 

також реферувати, анотувати, готувати відповідні повідомлення та доповіді, що 

можливо здійснювати лише за умови володіння китайським писемним 

мовленням. 
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Професійна діяльність майбутніх філологів – фахівців з іноземних мов – 

охоплює такі основні її види: педагогічна (учительська / викладацька); 

перекладацька; науково-дослідницька; професійне користування мовою в різних 

сферах соціальної взаємодії (іміджмейкер, копірайтер, фахівець зі зв'язків з 

громадськістю, референт, прес-секретар, спічрайтер, соціальний працівник, 

менеджер, рекламний агент тощо) [53; 88, с. 93]. 

Педагогічна діяльність філологів-синологів передбачає опанування ними 

педагогічними, психологічними та методичними компетентностями, які повинні 

забезпечити здатність та готовність майбутніх учителів / викладачів до 

викладання китайської мови. Тому студенти повинні вміти працювати з 

китайськомовною психолого-педагогічною та методичною літературою з метою 

підвищення свого фахового рівня, а також з метою набуття методичних знань, 

пов’язаних зі специфікою мови та особливостями її викладання; навчальною 

літературою – підручниками, навчальними посібниками з китайської мови. Крім 

того, педагогові доводиться брати активну участь у семінарах, конференціях, 

виступати на засіданнях  кафедри та педагогічного колективу. Уся ця робота 

можлива лише за умови володіння писемним мовлення, зокрема реферуванням, 

анотуванням, написанням повідомлень / доповідей. 

Науково-дослідницька робота так само потребує від науковця володіння 

писемним мовленням на високому фаховому рівні. Науковець повинен уміти 

письмово фіксувати чуже мовлення (тобто реферування, анотування), а також 

продукувати власне – писати статті, повідомлення, доповіді, рецензії, наукові 

есе. 

Без писемного мовлення не можна обійтися і в сферах соціальної взаємодії, 

де можуть працювати філологи  (іміджмейкер (людина, яка створює імідж товару 

чи особистості) [226], копірайтер (фахівець із написання рекламних текстів) 

[227], референт (який готує тексти доповіді або виступів, дає рекомендації, 

консультації з певних питань) [228], прес-секретар (організація та проведення 

брифінгів, прес-конференцій, організаційна допомога ЗМІ у створенні 

матеріалів, про діяльність організації, її керівника та структурних підрозділів, 
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створення та участь у випуску інформаційних матеріалів, підготовка 

інтерв'ю, прямих ефірів, виступів керівника в засобах масової інформації, 

здійснення збору та аналізу матеріалів преси, засобів масової інформації 

та інформаційних агентств про діяльність організації, підготовка прес-релізів та 

інших інформаційних матеріалів про події та заходи, що стосуються сфери 

діяльності організації та його структурних підрозділів, збір 

та класифікація питань, адресованих організації, та підготовка відповідей для 

розміщення на сайті організації) [229], спічрайтер (готує доповіді та промови для 

посадовців, бізнесменів, публічних людей) [230]. Діяльність працівників-

філологів сфери соціальної взаємодії постійно пов’язана з реферуванням 

необхідної інформації, продукуванням доповідей, повідомлень, публічних 

виступів, рекламних текстів, інформаційних матеріалів, інтерв’ю тощо. 

Виділені нами жанри, у яких відбувається писемне мовлення фахівців 

філологів, потребують певної етапності у процесі навчання студентів, що 

відповідає принципу доступності, який ґрунтується на таких постулатах: від 

простого до складного, від абстрактного до конкретного, від відомого до 

невідомого, від фактів до узагальнень [135]. Однак для визначення жанрів, якими 

повинні оволодіти студенти-китаїсти на третьому році навчання, варто 

звернутися до ЗЄР, до вимог до іспиту з китайської мови HSK, який є визнаним 

у всьому світі та до навчальної програми «Практичний курс першої мови 

(китайська мова)» для студентів-філологів.  

Рубіжний рівень В1 (за «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 

освіти») у писемному мовленні характеризується тим, що мовець може написати 

простий зв'язний текст на знайомі або пов'язані з особистими інтересами теми, 

може писати особисті листи, описуючи події та враження; може писати 

послідовні детальні описи на цілий ряд знайомих тем у межах кола своїх 

інтересів, може висловлювати на письмі враження, описуючи почуття і 

ставлення у вигляді простого зв'язного тексту, може описати подію, недавню 

подорож-реальну чи уявну, може на письмі переказати історію, може написати 

резюме, доповідь і досить впевнено викласти свої погляди щодо зібраної 
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фактичної інформації про знайомі, звичайні та незвичайні речі в межах своїх 

інтересів [41]. Рівень В1 (за Загальноєвропейськими рекомендаціями) 

співвідноситься з 3-им рівнем (三级) відповідно до іспиту HSK (Hanyu Shuiping 

Kaoshi) (кит.трад. 汉语水平考试 ). Результати цього іспиту визнаються в усьому 

світі. Для досягнення цього рівня особа має присвятити навчанню китайської 

мови близько 300 годин, володіти близько 600 ієрогліфами [232]. 

Навчальною програмою «Практичний курс першої мови (китайська мова)» 

передбачено, що за рік студенти мають опанувати близько 500 ієрогліфів (тобто 

на початок третього курсу вони вже володіють 1000 ієрогліфів). На третьому 

курсі студенти повинні уміти писати твори (есе), реферати та доповіді 

(повідомлення) на теми зі своєї спеціалізації; складати конспекти лекцій 

китайською мовою це має бути повноцінний за змістом та правильно 

оформлений текст з чіткими тезами; уміти адекватно реалізувати в писемному 

мовленні комунікативну мету, дотримуючись логічності, змістової та 

структурної довершеності, особливостей стилю, а також норм орфографії та 

пунктуації [95]. Таким чином, програмні вимоги до навчання писемного 

мовлення майбутніх китаїстів у цілому збігаються з вимогами ЗЄР до рівня В1. 

А такі жанри письма як реферат, есе, повідомлення є цілком доступними та 

посильними для студентів третього курсу. До того ж цими жанрами студенти 

користуються як під час навчання, так і в майбутній професійній діяльності [162]. 

Таким чином, компетентність у китайському писемному мовленні 

майбутніх філологів-синологів на рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої 

підготовки визначаємо як здатність та готовність реферувати «чуже» мовлення, 

продукувати власне мовлення в жанрах есе та повідомлення в ситуаціях фахової 

та навчальної діяльності, дотримуючись орфографічних, пунктуаційних 

лексико-граматичних, стилістичних норм китайської мови, конститутивних, 

жанрово-стилістичних, змістовних, формально-структурних дискурсних 

характеристик, реалізуючи прагматику мовлення; використовуючи за потреби 

компенсаторні заміни (які при цьому не порушують змістовність мовлення, 



41 

 

жанрову та стильову приналежність, прагматику та загальну модальність 

тексту), використовуючи лінгвальні та екстралінгвальні засоби, які роблять 

мовлення зрозумілим і адекватно сприйнятим носіями мови. 

 

1.3. Лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів-китаїстів 

написання реферату та повідомлення 

Навчання майбутніх філологів китайського писемного мовлення у жанрах 

реферату та повідомлення на третьому, рубіжному рівні В1 потребує визначення 

лінгвостилістичних, дискурсивних, прагматичних, соціокультурних 

особливостей цих жанрів. 

Реферування – процес стиснення текстового документа й одержання 

реферату, в якому зберігається зміст і сенс оригіналу [9, с. 11]. Реферат, услід 

за Т. Поповою, визначаємо як відносно самостійний інтродуктивний текст, 

складений у результаті компресії іншого тексту в максимально короткій формі, 

текст, який репрезентує зміст іншого тексту і спрямований на ознайомлення 

читача з темою, проблемою, поданою в основному тексті [116, с. 99]. Сутність 

процесу реферування полягає в виділенні найбільш істотної інформації 

першоджерела й представлення її у вигляді короткого зв’язного тексту 

відповідно до мовних, стилістичних особливостей тексту [9, с. 11-12].  

Реферування створює уміння на основі узагальнення прочитаного / 

прослуханого матеріалу коротко, але в той же час з вичерпною повнотою 

викласти зміст матеріалу [43, с. 243]. Таким чином, реферат є вторинним 

скомпресованим текстом, який відповідає за змістом і смислом першоджерелу. 

Реферат, як найбільш економний засіб ознайомлення з першоджерелом, повинен 

відобразити істотні моменти матеріалу, що цікавить, і особливо виділити 

головну думку автора. Крім того, реферат охоплює оцінку відомостей, що 

містяться в тексті, зіставлення їх з даними інших джерел. Реферат не тільки дає 

відповідь на питання, яка основна інформація міститься в реферованому 

першоджерелі [5, с. 3]. Оригінальним у рефераті є не нові факти й концепції, а 
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нова інтерпретація, нове розуміння знань, які вже є, встановлення нових зв’язків 

між ними на основі логічних механізмів адресованості [116, с. 100]. 

Нині існують різні класифікації рефератів: 

- за типом тексту оригіналу: реферування усного тексту та писемного 

тексту [8] 

- за метою реферування: інформативний (розширений, фактографічний, 

реферат-конспект); індикативний (вказівний, реферат-резюме, орієнтований на 

перелік основних проблем першоджерела)[6, с. 101; 57, с. 53]; 

- за кількістю реферованих джерел: монографічний (реферування одного 

джерела), звідний (комбінація моногафічного та оглядового реферування); 

аспектний, або оглядовий (орієнтований на аналітико-синтетичну переробку 

інформації одного чи кількох аспектів первинного документа) [6, с. 101; 57, 

с. 53]; 

- за формою викладу: текстовий, ілюстративний, табличний [6, с. 101; 57, 

с. 53]; 

- репродуктивні (реферати, орієнтовані на відтворення змісту 

першоджерел(а): реферат-конспект, реферат-резюме); продуктивні (реферати, 

орієнтовані на творче або критичне осмислення першоджерел(а): реферат-огляд, 

реферат-доповідь (повідомлення) [6, с. 101; 57, с. 53]; 

- бібліографічні (інформативні, індикативні) та науково-

навчальні:реферат-конспект, реферат-резюме, реферат-огляд і реферат-доповідь 

[6, с. 101; 54, с. 53]. 

Зважаючи на зміст компетентності в іншомовному китайському письмі 

майбутніх філологів-синологів на рівні В1 (підрозділ 1.2), вважаємо доцільним 

використовувати в навчанні майбутніх філологів-китаїстів такі види рефератів: 

- монографічний текстовий репродуктивний / продуктивнийнауково-

навчальний реферат з усного джерела; 

- монографічний текстовий репродуктивний / продуктивнийнауково-

навчальний реферат з писемного джерела; 
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- оглядовий / звідний текстовий продуктивний науково-навчальний 

реферат з писемного джерела. 

За метою реферування усі реферати є інформативними. Індикативні 

реферати співвідносяться з процесом анотування (що вивчається на пізніших 

курсах у межах академічного мовлення). За кількістю реферованих джерел 

обираємо монографічний, звідний та оглядовий, проте зауважуємо, що тексти-

реферати міститимуть оцінно-позиційне мовлення (тобто власну оцінку щодо 

прочитаного/прослуханого) мовлення, проте аргументативного мовлення в них 

не буде, оскільки воно вивчається на наступному курсі (в межах рівня В2).  

Для навчання писемного мовлення важливим є, щоб усі реферати мали 

текстовий характер.  

У межах репродуктивних рефератів використовуємо лише реферати-

конспекти. А для продуктивних – реферати-огляди та реферати-повідомлення. 

Розуміючи доповідь як розгорнутий виклад інформації, а повідомлення як 

короткий виклад інформації, вважаємо доцільним на етапі В1 застосовувати саме 

реферати-повідомлення, які орієнтовані на написання тексту невеликого обсягу  

на основі прочитаного / прослуханого. 

Таким чином, реферат-конспект є репродуктивним письмовим 

вторинним науково-навчальним текстом, який є результатом змістової компресії 

монографічного реферату з одного усного / письмового джерела. У практиці 

навчання майбутніх філологів-синологів реферати-конспекти спрямовані на 

передачу основної інформації без авторської позиції. Репродуктивні реферати-

конспекти орієнтовані на дотримання послідовності викладення інформації (без 

авторської оцінки), на збереження лінгвостилістичних особливостей оригіналу.   

Серед лінгвальних чинників китайськомовного реферату-конспекту 

виділяємо: 

- дотримання мовних засобів стилю першоджерела (науково-навчального 

та публіцистичного); 
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- використання лексики, яка вказує на послідовність викладу подій: 

насамперед – shǒuxiān – 首先; насамкінець – 最后– zuìhòu, 终于  – zhōngyú, 末尾

– mòwěi; у вступі – zàidǎoyánlǐ – 在导言里, zàiyǐnyánlǐ – 在引言里; основній 

частині – zàizhǔyàolǐ – 在主要部分里; після … йдеться про …yǐhòu, hòulài – 以后

, 后来.. suǒ shuō deshì, wèntí shì – 所说的是; 问题是..., у заключній частині…zàijiē 

(shù) yǔ lǐ – 在结(束)语里。 

- на використання лексики, яка слугує засобом вираження узагальнення 

інформації (резюмування): у статті / повідомленні йдеться – zàiwénzhānglǐ suǒ 

shuō deshì - 在文章里所说的是; стаття присвячена – wénzhāngxiàngěi – 文章献; 

підсумовуючи – zǒngzhī yījùhuà 总之一句话; зазначимо –  yìngdāngzhùyìdào – 应

当注意到, отже – suǒyǐ – 所以, yīn’ér – 因而 [169]. 

- на інтерпретацію інформації та її перефразування: автор хотів сказати, 

автор мав на увазі – 作者的意思是 – zuòzhědeyìsishì [169]. 

Реферат-повідомлення визначаємо як продуктивний письмовий 

вторинний науково-навчальний текст, орієнтований на передачу основної 

інформації першоджерела, яка супроводжується авторськими роздумами, 

творчим, критичним осмисленням інформації. Реферат-повідомлення так само 

передбачають дотримання послідовності у викладенні інформації, збереження 

лінгвостилістичних особливостей першоджерела, проте в них виявляється 

присутність особи автора. Особа автора реферату може з’являтися упродовж 

реферату – як коментар-оцінка після кожного інформаційного блоку або кількох 

інформаційних блоків, на початку реферату – як оцінка-анотація інформації у 

цілому, у кінці реферату – як оцінка-узагальнення змісту тексту. 

До засобів оцінюванняналежать засоби, які вказують: 

- на суб’єктивну модальність висловлювання: на мою думку – duì wǒ 

láishuō – 对我来说， yīwǒkàn – 依我看 ; я впевнена/не впевнена – wǒ duì 

zhège(háibù) dà xiàngxìn – 我对...(还不)大相信; мені здається – wǒ juéde /hǎoxiàng 

– 我觉得/好像...; для підтвердження такої інформації – wéizhèngshí zhètiáoxiāoxi 
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– 为证实这条消息; я звернулась до… – xiàng… qiú yáo – 我向... 求摇, щодо 

достовірності таких даних – guānyúshùjùdezhǔnquèxìng – 关于数据的准确性 

[169]. 

- на загальну оцінку інформації:  ця інформація дуже цінна/ правдива/ 

важлива – zhètiáo xiāoxi hěnyǒujiàzhíde, zhòngyào[de] – 这条消息很有价值的, 重

要 [的 ]; данні правдиві – 这份资料很真实 [的 ] – zhèfènzīliào hěnzhēnshí[de]; 

особисто для мене ця інформація виявилася корисна й цікава – duì wǒ láishuō，

zhètiáoxiāoxi hěnyǒuyòngde, hěnyǒuyìsīde – 对我来说，这条消息很有用的, 很有

意思的[169]. 

- на інтерпретацію інформації та її перефразування: автор хотів сказати 

– 作者想说 – zuozhexiangshuo [169]. 

- на інформацію, яку подає автор реферату: щодо цього, варто додати…. 

– shuōdàozhèlǐ, yīnggāi bǔchōngyīxià – 说到这里, 应该补充一下;  мені відомо – jù 

wǒ suǒ zhī– 据我所知 ; ознайомившись зі статтею, у мене виникла думка… 

– liǎojiě zhèduànwénzhāng, wǒ chǎnshēngle … niàntou –了解这段文章以后， 我产

生了... 念头 (我想到了 wǒ xiǎngdàole) [169]. 

- на оцінний аналіз: ця позиція потребує уточнення – 这个立场还需要更加

明确的解说 – zhègè lìchǎng xūyào háigènjiā míngquè dejiěshuō; безпідставно 

вважати méiyǒugēnjù – 没有根据地认为 ; найбільш повною і ґрунтовною є 

позиція … – zuì chōngfèn[de], yǒugēnjù-delìchǎngshì – 最充分[的], 最 有根据的立

场是; …автор не враховує – zuòzhěbugùjì[dào] – 作者 不顾及[到]; я поділяю 

думку – zàntóng…deyìjiàn – 我赞同...的意见 [169]. 

- на адресність інформації: автор зазначає/пише – zuòzhě shuōmíng/xiě dào 

– 作者说明/写道 [169]. 

- на узагальнення інформації: проаналізувавши низку поглядів, робимо 

висновок – fēnxī yī xiē guāndiǎnhòu zuòchùjiélù – 分析一些观点后做出结论 , 

підсумовуючи, зазначаємо, таким чином, погляди… є найбільш достовірними– 
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zóngjié shuō  biāojì  yú shì… guāndiǎnshì zuì kě kàode – 总结说标记于是...观点是

最可靠的 [169]. 

Реферат-огляд - оглядовий / звідний текстовий продуктивний науково-

навчальний реферат з писемного джерела спрямований на написання 

повідомлення на основі кількох джерел. У навчанні майбутніх філологів 

китайського писемного мовлення використовуємо реферати-огляди, які мають 

компаративний характер (ґрунтуються на порівнянні поглядів різних авторів 

щодо певного питання, проблеми), кумулятивний характер (ґрунтуються на 

доборі інформації з різних джерел за принципом сумарності), діахронний 

характер (ґрунтуються на розвиткові різних поглядів на певне питання в часі). 

Для написання компаративного реферату студенти повинні визначити 

текст, який буде основним у процесі реферування, потім подати тексти, які 

містять порівнювану інформацію у послідовності основного тексту. 

Для компаративного реферату визначаємо такі лінгвальні особливості: 

- дотримання стилю першоджерел:  

- використання компаративних референтів: такої ж думки 

дотримується… – chíyǒuyīyàngdeyìjian… – 持有一样的意见; в статті…ми бачимо 

діаметрально протилежний погляд – zàiwénzhānglǐ wǒmen kàndào jiérán 

xiāngfǎndeguāndiǎn – 在 文 章 里 我 们 看 到 截 然 相 反 的 观 点 ; думку 

…заперечує/підтримує… – fǎnbó /zhī chí yì jian 反驳/支持意见; на інших позиціях 

стоїть – jiānchí lìngyī gelì chǎng – 坚持另一个立场; опонентом автора статі є… 

zuò zhě deduì shǒushì – 作者的对手; таку позицію підтримують і інші дослідники   

– qítā yánjiūrényuán zhīchí zhè yī lìchǎng – 其他研究人员支持这一立场 [169]. 

- використання узагальнювальних референтів: отже, підсумовуючи 

констатуємо… –  suǒ yǐ  zǒngjié shuō shuōmíng 所以总结说说明 [169]. 

Для написання кумулятивного реферату студенти повинні визначити 

текст, який буде основним у процесі реферування, потім добирати та реферувати 
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тексти, у такій послідовності, щоб вони розширювали, доповнювали 

інформаційні блоки тексту, взятого за основу. 

Для кумулятивного реферату визначаємо такі лінгвальні особливості: 

- дотримання стилю першоджерел; 

- використання комулятивних референтів:  крім цього, варто додати … – 

chúcǐ zhīwàizhídé bǔchóngdeshì – 除此之外值得补充的是; зі статті ще можна 

дізнатися… – cóngwénzhāngháikě yǐ zhī dao – 从文章还可以知道; додатково варто 

сказати… – zhè lǐ yǒuyī diǎnwǒ xiǎngtí deshì – 这里有一点我想提的是 [169]. 

Для написання діахронного реферату студенти повинні визначити часову 

ієрархію текстів, встановити текст першоджерела, який слугуватиме основою у 

процесі реферування, потім подати думки з інших текстів у хронологічній 

послідовності їх розвитку. 

Для діахронного реферату визначаємо такі лінгвальні особливості: 

- дотримання стилю першоджерел; 

- використання діахронних референтів: уперше проблему порушено…– 

shǒuxiāntǎolùnzhègewèntíshì – 首先讨论这个问题是 ; ця ідея виникла… – 

zhègexiǎngfǎshì ...qǐyuánde – 这个想法是 ...起源的 ; уперше була описана –  

shǒuxiān miáoshùshì ...de – 首选描述是...的; автор її інтерпретував так… –  zuòzhě 

yǐzhеzhǒngfāngshì jiěshìtā – 作者以这种方式解释它; згодом погляди змінилися – 

suízhe shíjiāndetuīyíguāndiǎn biànle – 随着时间的推移; ідея набула розвитку – 

zhègexiǎngfǎdédàole fāzhǎn – 这个想法得到了发展 ; у наступні роки тощо –  

zàijiēxiàláidejǐniánlǐ zhī lèi – 在接下来的几年里之类 [225]. 

- використання узагальнювальних референтів: наразі існують такі 

погляди… – xiànzàiyǒuzhèyàngdeguāndiǎn – 现在有这样的观点; як підсумок –   

zǒngjié 总结 [225]. 

Для реферування усних текстів студенти повинні володіти уміннями 

аудіювання, уміннями письма (письма-фіксації ключових слів, денотатних 

словосполучень, інформаційних одиниць, уміння смислової переробки 
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зафіксованої інформації, уміння письма-породження реферативного тексту). 

Основними видами роботи є запис ключових слів, фіксування основних ідей в 

порядку від найбільш до найменш важливих; виділення тих моментів, котрі 

необхідно буде підкреслити в тексті реферату; повторний аналіз своїх записів 

(додавання, вилучення окремих блоків) [8, с. 12]. У реферуванні усних текстів 

орієнтуємося на етапи роботи, виділені І. Басовою: 1) перше прослуховування 

тексту, ознайомлення з загальним смислом, визначення теми; 2) друге 

прослуховування тексту, визначення ключової думки кожної частини тексту 

(пресування інформації, узагальнення, виділення головного); 3) розподіл 

матеріалу на групи: найбільш важливий, що потребує ґрунтовного й точного 

відображення в рефераті, другорядна інформація, яку можна скоротити, 

малозначима інформація, яку слід опустити; 4) складання реферату [8, с. 13-14]. 

З реферуванням усних текстів студенти стикаються у процесі навчальної та 

професійної діяльності. Тому цьому видові реферування слід відводити належну 

роль. 

На рисунку 1.3.1 подано види рефератів, які використовуємо під час 

навчання студентів китайського писемного мовлення на рівні В1. 

 

Рис. 1.3.1. 

Види рефератів, які використовуємо під час навчання студентів китайського 

писемного мовлення на рівні В1 

Основними етапами реферування письмових текстів визначаємо (за 

І. Астайкіною): визначення способу охоплення першоджерела, який є найбільш 

доцільний для реферування (фрагментне, аспектне); ознайомлювальне читання 

Реферат-
конспект

Реферат-
повідомлення

Реферат-огляд

компаративний кумулятивний діахронний
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першоджерела, під час якого встановлюється значущість та інформаційна 

новизна першоджерела, здійснити вибір аспектної теми викладу реферату; 

конструювання тексту реферату, яке здійснюється з використанням прийомів 

перефразування, узагальнення, абстрагування тощо; критичний аналіз 

отриманого тексту з погляду споживача реферату; оформлення та редагування, 

які є заключним етапом підготовки реферату. Прийоми складання реферату 

дозволяють забезпечити дотримання основних методичних принципів 

реферування: адекватності; інформативності; стислості; достовірності [5, с. 4]. 

Результатом реферування є реферат у жанрі реферату-конспекту, реферату-

огляду, реферату-доповіді (повідомлення). 

Схему-модель навчального реферату визначаємо за І. Басовою: 

1. Вступ: коротке формулювання головної думки реферованого тексту, не 

вносячи в нього своїх коментарів [57, с. 102]. Крім того, вважаємо, що у вступі 

має бути вказаний, який спосіб оброблення інформації обирає автор 

(конспектування, оцінка, акумулювання, зіставлення, діахронний розвиток).  

2. Описова (основна) частина: виклад змісту реферованого матеріалу в 

логічній послідовності, при цьому кожна наступна думка має витікати з 

попередньої [57, с. 102]. В описові частині власне реалізується формат та 

комунікативна мета реферування (конспектування основної інформації, оцінка 

наявної та підготовка на її основі повідомлення, зіставлення поглядів, 

кумулювання та розвиток у діахронії). 

3. Заключна частина: представити висновки автора реферованого тексту 

(для репродуктивного реферату); висловити свою інтерпретацію почутого / 

прочитаного в тексті (для продуктивного реферату) [57, с. 102]. Заключна 

частина має так само відповідати змісту тексту та комунікативній меті. 

Навчання писемного мовлення майбутніх китаїстів на рубіжному рівні В1 

здійснюється в межах науково-популярного та навчально-наукового підстилів 

наукового стилю. 

Науково-популярний підстиль має стилістично інтегровану природу. З 

одного боку, він «зберігає основні специфічні особливості, характерні для 
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наукового стилю: в науково-популярній літературі репрезентує знання, отримані 

в різних теоретичних і практичних сферах наукової діяльності; 

екстралінгвістичні чинники, які визначають закономірності функціонування в 

мові мовних засобів науково-популярного підстилю» [147, с. 38-39]. Відмінність 

науково-популярного підстилю від власне наукового стилю полягає в 

комунікативній меті – «донесення до неспеціаліста в доступній формі 

достовірних наукових знань» [147, с. 38-39]. Науково-популярний текст 

призначений для широкої читацької аудиторії неспеціалістів в галузі знання, що 

популяризується, які (особи) розрізняються за віком, освітою і рівнем 

підготовленості до сприйняття наукової інформації [103, с. 17-18]. Науково-

популярному тексту притаманна єдність емоційно-чуттєвих і логічних елементів 

пізнання, що призводить до виділення в науково-популярній літературі таких 

полярних жанрово-стильових якостей як логічність і емоційність, об'єктивність і 

суб'єктивність, абстрактність і конкретність. Мова науково-популярної 

літератури дуже близька до загальнолітературної, частотність вживання 

термінології тут набагато нижча, ніж у власне науковій літературі, 

використовуються в основному загальновживані, а не вузькоспеціальні терміни 

[3, с. 235]. Емоційність, загальнолітературний характер, конкретність – саме ці 

ознаки науково-популярного підстилю роблять відповідні тексти доступними 

для їх сприйняття студентами-китаїстами 3-ого року навчання. Але, у той же час, 

логічність, об'єктивність, абстрактність, термінологічність дозволяють 

формувати у студентів глибокі та достовірні соціокультурні знання, 

розширювати словниковий запас.ращения: 08.09.2018). 

Науково-популярний підстиль імплементується в жанрах повідомлення 

(про найбільш цікаві для масового читача наукові відкриття), стаття та інтерв’ю 

з ученим [19, с. 40]. У навчанні майбутніх філологів-синологів реферування 

китайськомовних науково-популярних текстів вважаємо доцільним 

використовувати письмові повідомлення, аудіоповідомлення (аудіо-, 

відеоповідомлення), письмові та усні інтерв’ю, друковані науково-популярні 

статті. Виходячи з Навчальної програми з китайської мови на третьому курсі 
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тематика цих текстів має відображати  побут, культуру, історію, географію, 

природні умови, суспільно-державний устрій, світоглядні поняття, категорії 

китайців, етнічні характеристики носіїв мови,  символіку китайців.  

Реферування науково-популярних повідомлень, статей, усних та 

письмових інтерв’ю має на меті формування умінь письма, а також 

екстралінгвальних соціокультурних знань і здійснюється шляхом написання 

рефератів-конспектів, рефератів-повідомлень, рефератів-оглядів 

(компаративних, кумулятивних, діахронних). 

Навчально-науковий підстиль використовується з метою навчання, 

передачі знань, повідомлення, наукове пояснення. Йому характерна наукова 

тематика, смислова точність, сувора лаконічність, узагальнено-абстрактний 

характер інформації, відсутність емоційності, наявність прикладів та пояснень. 

Мовні особливості: термінологічна і професійна лексика й фразеологія, 

абстрактна лексика, слова в прямому значенні, широке використання похідних 

прийменників і сполучників, великі за обсягом прості і складні речення, вставні 

слова [99, с. 132-133]. Цей стиль характерний для підручників, навчальних 

посібників, лекцій. Тому науково-навчальний стиль покликаний передавати 

знання студентам у доступній та зрозумілій формі. 

До елементів моделі наукового тексту і його типових фрагментів належать 

тема, комунікативна мета, мікротеми, відома і нова інформація, текстотвірні 

речення, які виконують композиційну функцію, організація способів розвитку 

інформації [17]. Виходячи з елементів моделі наукового тексту, визначених 

С. Вишняковою, визначаємо, що тематику навчально-наукових текстів слід 

розподілити на дві групи: лінгвістичні тексти (тексти з граматики, лексикології, 

історії мови, порівняльної граматики, фонетики, ієрогліфіки, стилістики тощо), 

нелінгвістичні тексти (з історії, культури, географії, мистецтвознавства, побуту 

Китаю тощо). Види текстів релевантні процесові навчання й відображають 

навчальні потреби студентів, пов’язані з вивченням лінгвістичного та 

екстралінгвістичного матеріалу. Таким чином, студенти реферують параграфи 

підручників, навчальних посібників, лекцій з метою навчання. 
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Для реферування лінгвістичного матеріалу обираємо реферування, яке не 

вимагає критичної оцінки з боку студентів: це реферати-конспекти (відтворення 

в тексті реферату основного змісту прочитаного / почутого), кумулятивні (збір 

інформації з різних джерел), діахронні (розвиток лінгвального явища або 

поглядів на нього) реферати-огляди. Реферати-повідомлення ми не 

використовуємо, оскільки студенти третього курсу ще не можуть давати власну 

оцінку лінгвальним явищам. Так само  недоцільними для навчання порівняння. 

Для реферування нелінгвістичного матеріалу доцільними будуть 

реферати-конспекти (компресія основної інформації), реферати-повідомлення 

(роздуми, критична оцінка щодо прочитаного матеріалу), компаративні 

(зіставлення різних поглядів на екстралінгвальні явища, процеси), діахронні 

(розвиток екстралінгвального явища або поглядів на його інтерпретацію), 

кумулятивні (накопичення інформації про екстралінгвальне явище з різних 

джерел) реферати-огляди. 

Для науково-популярних та науково-навчальних китайських текстів 

характерною є система мовних засобів. 

Окрім реферування, у студентів повинні сформуватися власне продуктивні 

уміння – написання повідомлення (у межах науково-популярного підстилю). 

Повідомлення – це об'єктивна передача інформації про актуальний, стан  

справ, що цікавить читача з різних сфер життя. Повідомлення несе в собі 

конкретну мету. Обсяг повідомлення 15-20 текстових рядків [154, с. 186-187]. 

Повідомлення може бути присвячене будь-який темі, мати широкий 

прагматичний спектр, реалізуватися у функціональних типах – розповіді, опису, 

роздуму.  

Для навчання майбутніх філологів-синологів китайського писемного 

мовлення на рівні В1 використовуємо інформативні та інформаційно-

інтерпретаційні (за комунікативною метою) [143] повідомлення, присвячені 

культурі, історії, традиціям, суспільно-політичним подіям, соціальним 

відносинам, економічному положенню Китаю в світі, освіті Китаю тощо (动物明
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星，武松打虎，强者，求职，打工，为了一个梦，班车，健忘的教授，三个母

亲，最难得一道题，整容，礼物，住宅电话- 现代家庭的笼屋，中国人的姓和

名，司机和他的“儿子”，丈夫的下落，您做人的原则是什么，四把椅子的风

皮，价格，圈套，科举考试)для функціональних типів розповіді та опису. 

Такий вибір тематики зумовлений вимогами Навчальної програми з 

китайської мови. Вибір інформативних та інформаційно-інтерпретаційних 

функцій мовлення зроблено з таких міркувань: ці функції більшою мірою 

притаманні для монологічного мовлення (на відміну, від, скажімо, регулятивно-

спонукальної, оцінно-впливової, емоційно-впливової, конвенційних тощо, які 

орієнтовані на діалог), реалізація таких функцій є значно простішою, оскільки не 

потребує спеціальних риторичних та стилістичних засобів, студенти-китаїсти 3-

ого року навчання готові продукувати такі тексти. 

Інформативні повідомлення мають на меті поінформувати читача про 

певні феномени, явища, події, присвячені культурі, історії, міфології, традиціям, 

суспільно-політичним подіям, соціальним відносинам, освіті Китаю. Наприклад, 

Свято драконових човнів (端午节), Свято середини осені (中秋节), легендарний 

правитель Фу Сі ( 伏羲 ) [185]. Інформативні повідомлення реалізується у 

функціональних типах розповіді та опису. 

Інформаційно-інтерпретаційні повідомлення мають на меті розтлумачити 

певні явища, реалії та феномени китайської культури, побуту, державного 

устрою тощо. Орієнтовані на безеквівалентні культурні явища. Наприклад, 

конфуціанство (孔子学), даосизм (道教), Великий китайський канал (大運河), 

водосховище Міюнь ( 密云水库 ), Храм Неба ( 天堂 ), Народна політична 

консультативна рада Китаю ( 中国人民政治协商会议 ) [185]. Інформаційно-

інтерпретаційні повідомлення реалізується у функціональному типі опису. 

Інформативні та інформаційно-інтерпретаційні повідомлення мають на 

меті формувати не лише уміння письма, але й ознайомлювати майбутніх 
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філологів-китаїстів з культурою, історією, традиціями, побутом, державним 

устроєм тощо китайців. 

Опис – функціонально-смисловий тип мовлення, який є моделлю 

монологічного повідомлення у вигляді перерахування одночасних і постійних 

ознак предмета в широкому розумінні і має для цього певну мовну структуру [34, 

с. 145]. При описі, зазначає В. Хамаганова, цитуючи О. Нечаєву [98], 

проявляється описовий спосіб мислення у вигляді синхронологеми. Вона 

передбачає структуру перерахування одночасних ознак у вигляді суджень, 

виражених формою розповідних речень з перелічувальною інтонацією. Мовною 

структурою описує граматична одночасність предикативних форм і пряма 

модальність [146, с. 17-18]. Опис-повідомлення  у китайській мові має такі 

граматичні особливості: теперішній час в китайській мові позначається за 

допомогою граматичної конструкції 正在……呢 – 你正在做什么呢? – що ти 

зараз робиш,  де кожний ієрогліф (正，在) 外面正下雨 – на вулиці йде дощ，сам 

по собі може вказувати на те, що дія відбувається в момент мовлення, а також за 

допомогою суфікса 着 – 他吃着早饭看书 [188] – він снідаючи читає книжку. 

Розповідь – це тип мовлення зі значенням повідомлення про дії або стани 

предмета, які розвиваються [34, с. 145]. Розповідь має діахронний характер  [98, 

с. 23]. Розповідному типу монологічного мовлення відповідає діахронологема. 

Цей спосіб мислення відображає динамічний розвиток дій, перехід від одної дії 

або стану до іншої дії або стану [146, с. 18]. Динамічність розповідного мовлення 

створюється з допомогою різних засобів мови, серед яких головними є 

граматичні засоби вираження категорій аспектуальності та темпоральності. Для 

цього у китайській мові використовуються дієслова результативного виду (до 

основи приєднується додатковий елемент (补语 bǔyǔ), які мають значення 

обмеженості, а також виражають різні способи досягнення дією результату [153, 

с. 72]. До лінгвістичних особливостей китайського повідомлення розповіді 

належать: дієслова різних часових форм ( 了，着，过，正在 ), лексичні 

референти послідовності（以后，然后，因此，所以） [177]. У навчанні 
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майбутніх філологів-китаїстів написання повідомлення використовуємо 

зазвичай контамінований функціонально-смисловий тип мовлення – розповідь з 

елементами опису. Така контамінація викликана потребою розтлумачувати 

культурно специфічні поняття та реалії, які зустрічаються під час продукування 

тексту-розповіді. Наприклад, розповідаючи про китайське свято Цінмін (清明 ), 

варто вводити описи 寒食节 Ханьши-цзє, епохи Тан (唐朝) [189]. Контаміновані 

функціональні типи мовлення об’єднують композиційні та лінгвістичні 

особливості обох функціональних типів мовлення. 

Отже, предметом навчання майбутніх китаїстів писемного мовлення на 

рівні В1 визначено: реферат-конспект, реферат-повідомлення, реферат-огляд 

(компаративний, кумулятивний, діахронний), повідомлення  з інформативною, 

інформаційно-інтерпретаційною функціями соціокультурного змісту 

функціональних типів розповіді та опису, а також з контамінацією 

функціональних типів. Визначено структурно-композиційні та лінгвістичні 

особливості означених рефератів та повідомлень. 

 

1.4. Методичні засади навчання майбутніх філологів китайського 

писемного мовлення 

Теоретичні методичні засади навчання майбутніх філологів китайського 

писемного мовлення складають підходи, принципи, методи навчання. 

Ефективність навчання китайського писемного мовлення залежить від 

рівня мотивації студентів, яку ми вважаємо однією з найголовніших передумов 

цього процесу. Під поняттям мотиву розуміємо спонукання до діяльності, пов’язане 

із задоволенням потреб людини, сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які 

викликають активність суб’єкта і визначають її спрямованість [157, c. 163].  

Науковці виділяють внутрішні та зовнішні мотиви: внутрішні мотиви 

пов’язані з процесом і результатами учіння: бажання пізнати нові факти, 

оволодіти новими знаннями, уміннями; внутрішня мотивація закладена в самому 

процесі навчальної діяльності, коли його перебіг і результати мають самостійну 
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цінність для особистості, надають їй безпосереднє задоволення; зовнішні мотиви 

полягають у бажанні стати високопрофесійним спеціалістом, у почутті 

обов’язку, у прагненні продемонструвати свої можливості, у почутті власної 

гідності тощо [54, c. 16–36]. Мотивація до навчання у ЗВО безпосередньо 

пов'язана з проблемою професійного самовизначення, яка актуальна сьогодні. Це 

зумовлено цілим рядом як суспільно-політичних, так і економічних, етичних, 

моральних причин, словом, усім тим, що становить соціально-психологічні 

умови існування людини [120, с. 44]. Мотиви формуються на основі актуальних 

потреб і особливостей ситуації. Сукупність потреб особистості і реальних 

ситуаційних умов є тим основним фактором, який впливає на вибір діяльності 

суб'єкта [121, с. 146]. Вибір під час навчання у ЗВО сфери діяльності, пошук 

свого місця в професійному співтоваристві, соціальна адаптація та 

самореалізація як члена суспільства трактуються дослідниками як ключові 

фактори, які часто визначають весь хід подальшого життя людини [121, с. 146]. 

У класифікації мотивів такі мотиви набувають статусу зовнішніх. І ці зовнішні 

мотиви ми визнаємо ключовими у процесі навчання китайської мови майбутніх 

філологів, які прагнуть вивчити мову, щоб одержати відповідний фах – у галузі 

педагогічної діяльності, у галузі наукової діяльності, у галузі соціальних 

взаємодій; щоб мати можливість спілкуватися китайської мовою з носіями мови. 

Проте, навчання китайської мови не повинне обмежуватися лише 

зовнішніми мотивами, викладач має формувати й розвивати стійкі внутрішні 

мотиви, які орієнтовані на одержання задоволення від почутої / побаченої 

інформації, від набутих навичок і вмінь  

Проста модель мотивації має три елементи: потреба, цілеспрямована 

поведінка, задоволення потреби. Намагаючись задовольнити свої потреби, люди 

вибирають певну лінію цілеспрямованого поведінки (наприклад, отримання 

вищої освіти, набуття фаху). Задоволення потреб відображає позитивні відчуття 

людини [13, с. 254]. Тому, поділяючи висновки В. Тимошенко, для успішного 

формування у майбутніх філологів мотивації до оволодіння китайським писемним 

мовленням слід здійснювати навчання на оптимальному рівні складності; 
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використовувати педагогічну оцінку як об’єктивний показник індивідуальних 

досягнень суб’єкта, створювати ситуацію доброзичливості, можливості вільно 

висловлювати власні думки [141, c. 12–13]. Студенти повинні бачити позитивні 

результати свого навчання – здатність самостійно продукувати якісні в плані 

структурному, лінгвістичному, соціокультурному повідомлення та реферати. 

Аналіз наукових досліджень показав, що нині існує ціла низка підходів до 

навчання іноземних мов: комунікативно-діяльнісний, комунікативно-

когнітивний, компетентнісний, системно-стуктурний, рівневий, аксіологічний, 

рефлексивний, соціокультурний, інтегративний, диференційований тощо. Кожен 

із цих підходів певною мірою визначає зміст та технологію навчання 

китайського писемного мовлення. Однак, в організації навчального процесу 

ключовими визначаємо комунікативний, компетентнісний, рівневий та 

соціокультурний підходи – як такі, що відображають мету, зміст, процес, 

результат формування компетентності в китайському писемному мовленні на 

рубіжному рівні володіння мовою – В1. 

Комунікативно-діяльнісний підхід спрямований на формування 

комунікативної іншомовної компетентності, яка є метою навчання, а її 

досягнення здійснюється шляхом вправлянь у комунікації [2, с. 105]. У річищі 

комунікативно-діяльнісного підходу формування компетентності в китайському 

писемному мовленні здійснюється як процес моделювання реального мовлення, 

властивого носіям мови. Реферат та повідомлення мають такі характеристики: 

• реалізують певні комунікативно-прагматичні функції (інформативна та 

інформаційно-інтерпретаційна); 

• мають ситуативний характер (моделюють навчальні ситуації та ситуації 

професійної взаємодії); 

• мовлення структуроване відповідно до жанру повідомлення та типу 

реферату; 

• реферативне мовлення відображає стиль першоджерела; 
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• письмове мовлення має всі ознаки дискурсу (конститутивні, жанрово-

стилістичні, змістовні, формально-структурні) і є таким, що може повноцінно 

функціонувати в китайськомовному середовищі, адекватно сприйматися носіями 

мови, виконувати прагматичні функції; 

• мовлення відповідає за лінгвальними та екстралінгвальними 

параметрами мовленню носіїв китайської мови. 

Компетентнісний підхід передбачає, що результатом навчання є не знання, 

навички та вміння, а здатність і готовність людини до ефективної діяльності в 

різних соціально значимих ситуаціях; поєднання інтелектуальної, навичкової та 

емоційно-ціннісної складової; націленість на рефлексивну оцінку студентів своїх 

можливостей, усвідомлення меж компетентності і некомпетентності; 

становлення в тих, хто навчаються, особистісної позиції [123, с. 184]. У межах 

нашого дослідження означений підхід орієнтований на навчання китайського 

писемного мовлення як на процес формування і результат сформованої 

відповідної компетентності, яку ми схарактеризували в підрозділі 1.2 як 

здатність та готовність реферувати «чуже» мовлення, продукувати власне 

мовлення в жанрах повідомлення в ситуаціях фахової та навчальної діяльності. 

Компетентність в китайському писемному мовленні (в реферуванні та 

продукуванні повідомлень) має рівневий (формується відповідно до рівнів) та 

інтегративний характер – інтегрується з лінгвосоціокультурною 

компетентністю. Тому процес навчання організовуємо в річищі рівневого та 

соціокультурного підходів. 

Рівневий підхід передбачає виділення трьох рівнів (а в межах кожно ще по 

два) – А1, А2, В1, В2, С1, С2. Кожен рівень характеризується різним ступенем 

сформованості комунікативних умінь, варіативністю цілей і способів 

спілкування, різною якістю мовленнєвого висловлювання, нормативністю 

мовного оформлення текстів, різною швидкістю мовлення та різним ступенем 

самостійності у ході контактів [100, с. 87-88]. У межах рівневого підходу ми 

розглядаємо компетентність в писемному мовленні як явище відносне. 
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Вважаємо, що для людини немає потреби опановувати усі стилі та жанри 

писемного мовлення, які нині існують (та й навряд чи вона зможе це зробити 

фізично). Проте, на наше переконання, людини може набути здатності 

продукувати тексти окремих жанрів, щоб успішно здійснювати професійну 

діяльність чи просто комунікацію на певному рівні. Володіння китайський 

писемним мовленням на рівні В1 розглядаємо як сформовану компетентність на 

цьому рівні, що дозволяє студентам здійснювати навчальну діяльність, а також 

користуватися писемним мовленням у різних сферах фахової діяльності (шляхом 

конспектування першоджерел, написання повідомлень). Таким чином, 

компетентність у китайському мовленні на рівні В1 забезпечує здатність 

особистості користуватися писемним мовленням для задоволення навчальних і 

професійних потреб. 

Соціокультурний підхід орієнтований на навчання іноземної мови в 

культурному контексті, невідривно від середовища носіїв мови. Цей підхід 

реалізується в навчальному процесі в рамках комунікативних методів, які 

передбачають розгляд процесу комунікації у межах широкого соціального і 

культурного контекстів, урахування екстралінгвістичних факторів здійснення 

комунікативного акту, використання автентичних зразків мови носіїв мови, що 

відображають елементи соціальної й загальної культури, орієнтацію на традиції 

комунікації, прийняті в країні, мова якої вивчається [117]. Соціокультурний 

підхід орієнтований на інтегроване формування мовних,  мовленнєвих 

компетентностей з лінгвосоціокультурною, а саме з країнознавчим 

(соціокультурним) компонентом (знання побуту, культури, історії, державного 

устрою, стилю життя тощо), соціолінгвістичного компоненту (здатність 

оперувати мовними культурно маркованими одиницями в процесі продукування 

мовлення відповідно до контексту та ситуації спілкування), соціального 

компоненту (знання культурно-специфічних правил і норм спілкування, уміння 

ними користуватися, ритуалів та стандартів комунікативної поведінки) [100, 

с. 425-430]. Навчання китайського писемного мовлення майбутніх філологів у 

межах соціокультурного підходу передбачає: добір текстів для реферування, які 
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містять країнознавчі, соціолінгвістичні та соціальні знання, культурно 

марковану лексику, культурно-специфічні правила і норми спілкування, ритуали 

та стандарти комунікативної поведінки; під час реферування текстів акцентувати 

увагу на лінгвосоціокультурному матеріалі; продукувати писемні повідомлення 

соціокультурного змісту, які містять культурно марковані лексичні одиниці, 

відображають правила і норми спілкування, ритуали та стандарти 

комунікативної поведінки. Культурно марковані лінгвальні та екстралінгвальні 

одиниці мають стати предметом та результатом навчання (одночасно з писемним 

мовленням).  

Навчання майбутніх філологів-китаїстів писемного мовлення на засадах 

комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, рівневого та соціокультурного 

підходів потребує визначення ключових принципів. Принципи навчання ми 

розуміємо як вихідні положення, які в своїй сукупності визначають вимоги до 

навчального процесу в цілому і його складових (програмним цілям, завданням, 

методам, засобам, організаційним формам процесу навчання) [157]. Нами було 

проаналізовано низку наукових праць, присвячених навчанню іноземних мов 

[160, 83, 102, 100, 138], і на їх основі визначено найбільш релевантні принципи 

навчання, серед яких: принцип комунікативності, принцип автентичного 

характеру навчальних матеріалів,  принцип ситуативності, принцип 

інформаційного розриву, результативності, практичного спрямування освітнього 

процесу, інтегрованого навчання писемного мовлення та аспектів мови, принцип 

взаємопов’язаного навчання мови та культури, принцип домінуючої ролі вправ, 

які комплексно здатні забезпечити ефективність реалізації процесу навчання. 

Принцип комунікативності передбачає таку організацію навчання 

китайського писемного мовлення як моделі реальної комунікації. Він 

орієнтований на процес навчання іноземної мови як засобу соціальної взаємодії 

та формування готовності до здійснення спілкування з носіями інших мов та 

культур [102, с. 923]. Важливою умовою реалізації цього принципу, визначаємо, 

услід за Т. Оглуздиною, навчання через спілкуванні, в якому наявні такі 

параметри як умотивованість, цілеспрямованість, інформативність, 
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ситуативність, функціональність, партнерський характер взаємодії комунікантів. 

При такому навчанні створюються умови спілкування, адекватні реальним, що 

забезпечує успішне формування мовленнєвих умінь та їх використання в 

відповідних соціально детермінованих ситуаціях [102, с. 923]. За принципом 

комунікативності навчання писемного мовлення майбутніх філологів-синологів 

моделюємо як процес реальної комунікації. Тому означений принцип реалізуємо 

у тісному взаємозв’язку з принципом ситуативності.  

Саме комунікативні ситуації і є симуляторами реальної комунікації. 

Комунікативна ситуація охоплює такі компоненти: адресанта (хто?), адресата 

(кому?), тему (про що?), причину (чому?), мету (навіщо?), стиль (як?), експресію 

(в якому стані?), місце (де?), час (коли?), середовище (в якому соціумі?), націю 

(в якому етносі?) [129, с. 31]. Комунікативна ситуація є інтегративною, 

динамічною моделлю соціальних, статусних, позиційних, діяльнісних і 

моральних відносин суб’єктів спілкування [102, с. 923]. Написання рефератів 

китайською мовою реалізує ситуації навчальної діяльності – вивчення мовного 

та соціокультурного матеріалу. Повідомлення, окрім ситуацій навчальної 

діяльності, здатні забезпечити й низку інших ситуацій, пов’язаних із фаховою 

діяльністю майбутніх філологів-китаїстів, з повсякденним спілкуванням. 

Наприклад, запросити колег з іншого університету на свято Цісі (七夕节 ), 

описавши це свято. Під час навчання моделюємо ситуації так, щоб студенти 

враховували адресата (студенти-українці), якому вони пишуть 

реферат/повідомлення, мету написання (ознайомити однокурсників з цікавою 

інформацією про Китай), стильові особливості мовлення, середовище, всякому 

вони живуть і середовище, яке вони описують.  

Принцип автентичного характеру навчальних матеріалів. У результаті 

ознайомлення зі справжніми зразками мовлення студенти отримують відомості 

про особливості комунікації в даному соціумі (темп речі, сигнали емотивного 

характеру, наявність маркерів смислового зв'язку всередині дискурсу тощо). 

Аутентичні тексти є джерелами отримання знань про культуру інофона, 
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розширюють діапазон мовних засобів, дозволяють студентам оцінити їх 

вживання з точки зору доцільності та відповідності конкретній ситуації [102, 

с. 923]. У межах нашого дослідження принцип автентичного характеру 

навчальних матеріалів полягає в тому, що під час реферування студенти 

користуються автентичними текстами друкованими / аудіо, а під час написання 

повідомлення  за основу беруть автентичні матеріали, наслідуючи при цьому 

лексичні синтагматичні відношення, граматичні конструкції тощо. 

Принцип інформаційного розриву передбачає використання під час 

навчання текстових матеріалів, які містять цікаву та невідому соціокультурну, 

лінгвістичну інформацію (нову лексику, нові теоретичні відомості про структуру 

китайської мови). Студенти вивчають іноземну мову та, разом з тим, опановують 

іншомовну культуру. 

Принцип результативності передбачає, що результатом навчання буде 

сформована компетентність в китайському писемному мовленні на рівні В1, 

тобто студенти будуть писати невеликі за обсягом реферати та повідомлення 

соціокультурного змісту з інформативною та інформаційно-інтепретаційною 

функціями. Принцип результативності тісно пов'язаний з принципом 

практичного спрямування освітнього процесу. Практичне спрямування 

освітнього процесу вимагає під час навчання враховувати навчальні та фахові 

потреби студента. 

За принципом інтегрованого навчання писемного мовлення та аспектів 

мови. Формування компетентності в письмі охоплює лексичні та граматичні 

знання та навички, які дозволяють вибудувати правильне мовлення, яке 

відповідає нормам. У навчанні майбутніх філологів оперуємо поняттями 

лексичні навички в письмі та граматичні навички в письмі, які формуються 

одночасно з навчанням письма як виду мовленнєвої діяльності шляхом 

застосування, мовних, умовно-комунікативних та комунікативних вправ. 

Принцип взаємопов’язаного навчання мови та культури є одним із 

ключових у навчанні китайського писемного мовлення на засадах 

соціокультурного підходу. Ми стоїмо на засадах, що мова є віддзеркаленням 
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культури народу носія цієї мови. У межах цього принципу навчаємо мови  

паралельно з культурою (для реферування беремо тексти, насичені 

соціокультурним матеріалом, для написання повідомлень у межах програми для 

3 курсу добираємо тематику, яка мотивує студентів до вивчення культури 

Китаю) 

Принцип домінуючої ролі вправ полягає в тому, що будь-яке пояснення 

нового мовного матеріалу слід завершувати вправою, яка б показувала, як 

досліджуване явище іноземної мови функціонує в мовленні, як воно 

використовується в вирішенні актуальних для студентів завдань. Тільки в 

результаті багаторазового повторення одних і тих же мовних та мовленнєвих 

одиниць або комбінацій створюються міцні вміння і навички користування 

мовою як засобом спілкування. Тільки правильно побудовані серії вправ роблять 

процес навчання іноземних мов цілеспрямованим, комунікативним і 

результативним [83, с. 3]. У процесі навчання майбутніх філологів китайського 

писемного мовлення вправляння є домінантним методом. 

Метод вправляння передбачає розробку, організацію та упровадження 

системи (підсистеми) вправ, орієнтованих на формування мовленнєвих навичок 

та вмінь. 

Незважаючи на високий рівень дослідження методики вправляння в 

навчанні іноземних мов, вважаємо, поділяючи погляди Л. Лазоренко, «кожна 

методика повинна бути забезпечена новим комплексом вправ і завдань через 

неможливість універсалізувати вправи для всіх суб’єктів і видів навчання, 

кількості академічного часу, методів лінгводидактики і дидактичної мети» 

[69,  с.  10]. Однак варто зауважити, що система вправ повинна мати міцне 

психолінгвістичне підґрунтя, базуватися на сучасних уявленнях про процеси 

формування навичок та вмінь. 

Навичку розуміємо як автоматизовану дію з використанням фонетичного, 

лексичного та граматичного матеріалу у процесі рецептивної або продуктивної 

мовленнєвої діяльності [1, с. 150-151]. Для реалізації писемного китайського 

мовлення студенти повинні набути графічно-орфографічних, лексичних та 
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граматичних репродуктивних навичок. Графічно-орфографічні навички – це 

навички використання / написання ієрогліфів, які інтегруються з лексичними та 

граматичними навичками вживання слів та граматичних форм / конструкцій у 

продуктивному писемному мовленні. 

Китайське писемне мовлення в жанрах реферату та повідомлення інтегрує 

названі вище репродуктивні навички з уміннями – конститутивними, жанрово-

стилістичними, змістовними, формально-структурними дискурс ними, з 

прагматичними, стратегічними, соціокультурними, які складають зміст 

компетентності в писемному мовленні майбутніх філологів-китаїстів. 

Саме вправи покликані формувати відповідні навички та вміння. Вправу 

розуміємо як планомірно організоване повторне виконання дії (розумової або 

практичної) з метою її засвоєння або підвищення якості [108, с. 382]. Систему 

вправ розуміємо як «сукупність необхідних видів вправ, що виконуються в такій 

послідовності і в такій кількості, які враховують закономірності формування 

умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності в їх взаємодії і 

забезпечують максимально високий рівень оволодіння іноземною мовою в 

заданих умовах» [156, с. 59]. Система вправ охоплює підсистеми, комплекси, 

групи вправ тощо. Навчання писемного мовлення є процесом формування 

мовленнєвих навичок (лексичних, фонетичних) та вмінь (уміння писати 

реферати-конспекти, реферати-повідомлення, оглядові діахронні, кумулятивні, 

компаративні реферати, а також повідомлення-описи та повідомлення-

розповіді). Кожен із цих жанрів має як специфічні особливості (композицію, 

прагматику, мовні та стилістичні засоби, які вживаються для вираження 

модальності, авторської позиції, зв’язку композиційних елементів), так і спільні 

(наприклад, мовні та стилістичні засоби, які складають основний зміст текстів, 

соціокультурний компонент, конститутивні та стратегічні аспекти). Саме тому 

виникає потреба у створенні розгалуженої системи вправ, яка матиме спільні 

групи вправ для навчання написання усіх жанрів, так і спеціальні групи вправ – 

для формування умінь складати письмові тексти кожного жанру окремо. 
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Ми дотримуємося загальноприйнятого погляду, що формування навичок 

передує формуванню вмінь, а також аналітичного (наше визначення) характеру 

навчання мовлення (при якому окремо формується кожна навичка та вміння). У 

зв’язку з цим, виділяємо п’ять груп вправ, які будуть скеровані на формування 

відповідних навичок та вмінь, які складають зміст китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні: 

1) вправи, метою яких є формування лексичних, граматичних та графічно-

орфографічних навичок; 

2) вправи, метою яких є формування соціокультурних навичок та умінь; 

3) вправи, метою яких є формування дискурсних умінь конститутивних 

(відносна оформленість, тематична, стилістична, структурна єдність, відносна 

смислова завершеність), жанрово-стилістичних (стильова приналежність, 

жанровий канон, клішованість, міра компресії), змістовних (адресність, образ 

автора, інформативність, модальність, інтерпретованість, інтертекстуальна 

орієнтація), формально-структурних (композиція, членування, когезія); 

4) вправи, метою яких є формування прагматичних умінь; 

5) вправи, метою яких є формування стратегічних умінь. 

Перша і друга група вправ є спільною для навчання всіх жанрових і 

піджанрових форм. Третя, четверта і п’ята групи вправ є специфічними для 

кожного жанру (піджанру). Перша  друга групи вправ орієнтовані на формування 

навичок, тому будуть передувати трьом наступним групам, орієнтованим на 

формування вмінь. 

До означеної групи вправ варто додати вправи в аудіюванні та читанні, 

саме ці процеси складають основу для реферативного мовлення. 

Отже, користуючись класифікацією вправ, запропонованою С. Ніколаєвою 

[100, с. 183], визначаємо такі типи вправ, релевантні процесові формування 

компетентності в китайському письмі: 

- комунікативні рецептивно-реподуктивні та рецептивно-продуктивні 

вправи в аудіюванні та читанні / письмі з частковим та мінімальним керуванням, 

фронтальні; 
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- комунікативні продуктивні вправи в письмі з частковим та мінімальним 

керуванням, фронтальні; 

- умовно-комунікативні репродуктивні лексико-граматичні вправи в 

письмі з повним керуванням, фронтальні; 

- не комунікативні репродуктивні лексико-граматичні вправи в письмі з 

повним керуванням, фронтальні; 

- умовно-комунікативні вправи для формування дискурсних умінь з 

повним та частковим керуванням, фронтальні; 

- умовно-комунікативні вправи для формування прагматичних умінь з 

повним та частковим керуванням, фронтальні; 

- умовно-комунікативні вправи для формування стратегічних умінь з 

повним та частковим керуванням, фронтальні; 

- умовно-комунікативні вправи для формування соціокультурних умінь з 

повним та частковим керуванням, фронтальні. 

Графічно система вправ зображена на рис. 1.4.1. 

 
Рис. 1.4.1. Система вправ для навчання майбутніх-філологів-синологів 

китайського писемного мовлення 
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Отже, у підрозділі 1.4 визначено підходи, принципи, методи навчання 

майбутніх філологів китайського писемного мовлення, які складають теоретичну 

базу для розроблення технології навчання 
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Висновки до розділу 1 

Аналіз наукових джерел, Програми з китайської мови (для студентів 

спеціальності «філологія»), підручників з китайської мови дав можливість 

зробити окремі висновки: 

1. Встановлено, що (попри наявність досліджень, присвячених навчанню 

китайської мови) питання навчання майбутніх філологів китайського писемного 

мовлення не було предметом спеціального дослідження.  

2. Окреслено зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні 

у майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки (В1). 

Компетентність у китайському писемному мовленні майбутніх філологів-

синологів на рубіжному рівні (В1) мовно-мовленнєвої підготовки визначено як 

здатність та готовність реферувати «чуже» мовлення, продукувати власне 

мовлення в жанрі повідомлення в ситуаціях фахової та навчальної діяльності, 

дотримуючись орфографічних, пунктуаційних лексико-граматичних, 

стилістичних норм китайської мови, конститутивних, жанрово-стилістичних, 

змістовних, формально-структурних дискурсних характеристик, реалізуючи 

прагматику (комунікативну) мовлення; використовуючи за потреби 

компенсаторні заміни (які при цьому не порушують змістовність мовлення, 

жанрову та стильову приналежність, прагматику та загальну модальність 

тексту), використовуючи лінгвальні та екстралінгвальні засоби, які роблять 

мовлення зрозумілим і адекватно сприйнятим носіями мови. На основі висновків 

О. Кудряшової, виділено такі компоненти компетентності в письмі: 

лінгвістичний, дискурсивний, прагматичний, стратегічний, соціокультурний. 

3. Визначено лінгвістичні основи формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів. Визначено 

лінгвістичні та композиційні особливості реферату-конспекту, реферату-

повідомлення, рефератів-оглядів, яких нами було виділено три різновиди: 

компаративні, кумулятивні та діахронні. Встановлено, що студенти-китаїсти на 

рівні В1 повинні навчитися писати повідомлення з інформативною, 

інформаційно-інтерпретаційною функціями соціокультурного змісту 
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функціональних типів розповіді та опису, а також з контамінацією 

функціональних типів. Навчання писемного мовлення майбутніх китаїстів на 

рубіжному рівні В1 здійснюється в межах науково-популярного та навчально-

наукового підстилів наукового стилю. 

4. Обґрунтовано, що методичну основну формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів складають 

комунікативно-діяльнісний, соціокультурний, рівневий, компетентнісний 

підходи, які гуртуються на принципах комунікативності, автентичного 

характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 

результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 

навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 

мови та культури, домінуючої ролі вправ. 

Результати 1-го розділу викладено у статтях [3], [6]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЕМНОМУ 

МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-СИНОЛОГІВ 

 

2.1. Добір матеріалу для навчання майбутніх філологів-синологів 

китайського писемного мовлення 

Добір мовного та текстового матеріалу є важливою передумовою навчання 

майбутніх філологів-китаїстів писемного мовлення.  

Добір мовних засобів та текстів, які складають основу писемного 

мовлення, здійснюється з позицій труднощів, які виникають у студентів під час 

навчання, та здійснюються на основі низки критеріїв. 

Нині існують різні класифікації труднощів. О. Свалова виділяє суб’єктивні 

труднощі: лінгводидактичні труднощі в комунікативній сфері, у використанні 

мовних засобів, у виконанні навчальних дій; психофізіологічні (за показниками 

здоров’я, показники психологічного розвитку), соціально-педагогічні (рівень 

адаптації, мотивації, спілкування з учителем / однокурсниками) [116, с. 122]. 

Однак у навчанні іноземної мови є не лише суб’єктивні труднощі, але й 

об’єктивні. Тому ми обираємо класифікацію, якої дотримуються М. Бондарєв, 

Л. Лазоренко: предметні труднощі, логічні труднощі, мовно-мовленнєві 

труднощі [14, с. 12-18; 69, с. 83]. 

«Предметні труднощі, – зазначає Л. Лазоренко, – викликані низьким 

рівнем фахової компетентності, недостатніми знаннями фахових дисциплін. 

Предметні труднощі викликані тим, що студент не знає «про що йому 

говорити»». Проектуючи висновок Л. Лазоренко на проблему навчання 

майбутніх філологів китайського мовлення в жанрах реферату та повідомлення 

науково-популярного та навчально-наукового підстилю з лінгвістичної та 

соціокультурної тематики, визначаємо, що предметні труднощі можуть виникати 

у студентів, якщо вони: 

- не мають достатньої лінгвістичної компетентності, щоб розуміти зміст 

лінгвістичних текстів, а від так і відтворювати його в писемному мовленні; 
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- не мають достатніх соціокультурних знань про Китай, щоб розуміти 

тексти соціокультурного змісту та тематики, щоб передавати їхній зміст під час 

реферування; 

- не мають достатніх соціокультурних знань про Китай, щоб складати 

власні висловлення. 

Для подолання таких труднощів вважаємо доцільним застосувати такі 

прийоми: 

- під час читання та аудіювання опрацьовувати філологічні тексти, 

посильні студентам; 

- під час читання та аудіювання опрацьовувати тексти соціокультурного 

змісту, які складатимуть основу для написання рефератів та повідомлень; 

- під час читання та аудіювання текстів використовувати різноманітні 

коментарі; 

- під час продукування власних висловлювань використовувати 

довідникову літературу, а також відео-, фотоматеріали, які демонструють 

культуру Китаю. 

- інформування студентів про специфіку китайської мови та культури в 

межах навчання інших предметів. 

Логічні труднощі, як зазначає М. Бондарєв,  зумовлені логіко-смисловою 

та композиційною структурою текстів, відхиленнями від стильових, жанрово-

композиційних, мовних норм [14, c.12]. В контексті навчання майбутніх 

філологів китайського писемного мовлення в жанрах реферату та повідомлення 

науково-популярного та навчально-наукового підстилю конкретизуємо логічні 

труднощі: 

- виділення головної інформації та другорядної в першоджерелах; 

- компресія інформації, взятої з першоджерел; 

- дотримання композиції реферату залежно від його виду, дотримання 

структури власного повідомлення; 

- використання лінгвостилістичних засобів, адекватних науково-

популярному та навчально-науковому стилю рефератів та власних повідомлень. 
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Для подолання таких труднощів вважаємо доцільним застосувати такі 

прийоми: 

- добирати оригінальні тексти, які є зразками науково-популярного та 

навчально-наукового підстилю, жанру повідомлення; 

- застосовувати прийоми композиційного та лінгвостилістичного аналізу 

текстів; 

- акцентувати увагу студентів на послідовності розміщення інформації у 

текстах різних жанрів; 

- акцентувати увагу студентів на засобах зв’язку композиційних частин 

тексту, лінгвостилістичних засобах. 

Мовно-мовленнєві труднощі викликані недостатніми мовними знаннями та 

мовленнєвими навичками і вміннями, а також міжмовною та внутрішньомовною 

інтерференцією [69, с. 86]. Ці труднощі викликані суттєвими типологічними 

особливостями китайської мови відносно української. Зупинимося на цьому 

більш детально. 

Навчання іноземної мови має спиратися на її типологічні особливості 

(відносно рідної мови та інших іноземних мов, відомих тим, хто навчаються) та 

труднощами, які спричиняються типологічними відмінностями.  

У навчанні китайської мови ми спираємося на поняття мовної особистості, 

яка у широкому її розумінні є видом повноцінного уявлення особистості, що 

охоплює психічний, соціальний, етичний та інші компоненти, але через призму 

її мови, її дискурсу. Поняття мовної особистості інтегрує особистісні і мовні 

процеси, а також охоплює основні етапи мовленнєво-мисленнєвої діяльності, від 

комунікативного наміру до кінцевого продукту – тексту [56, с. 33-34]. Ці тексти 

різняться ступенем структурно-мовної складності, глибиною і точністю 

відображення дійсності, певною цільової спрямованості [51]. Ю. Караулов 

виділяє три рівні у структур мовної особистості: 1) вербально-семантичний 

(нормальне володіння природною мовою); 2) когнітивний або тезаурусний 

(володіння поняттями, ідеями, концептами, що складають «картину світу»); 3) 

прагматичний (цілі, мотиви, інтереси) [51]. Навчання китайської мови 
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орієнтоване на формування вторинної мовної особистості, яка здатна приймати 

повноцінну участь в міжкультурній комунікації [89, с. 65]. Підготовка вторинної 

мовної особистості передбачає здатність та готовність особистості до 

повноцінної комунікації в іншомовному середовищі, володіння не лексичними, 

граматичними, фонетичними засобами мови, культурними концептами та 

мовленням в його прагматичній функції. Формування вторинної мовної 

особистості зазнає впливу первинної: в особистості (студента 3-ого курсу) уже 

сформовані первинні мовні та мовленнєві коди, а природа людської мови 

схильна до несвідомого перенесення кодів рідної мови на іноземну. Таке явище 

називається інтерференцією (негативне перенесення) та трансференцією 

(позитивне перенесення). Практика навчання іноземних мов показала, що чим 

ближчі типологічно мови, тим легше їх вивчити, оскільки мовні знання та 

мовленнєві навички і вміння рідної мови переносяться на іноземну, у якій 

функціонують відповідні граматичні форми та конструкції (схожі формально та 

функціонально-семантично). Типологічні відмінності в функціонуванні мовних 

одиниць,  також відсутність аналогів створюють значні труднощі та перешкоди 

під час навчання мови.  

Китайська мова нині налічує 7 діалектів. Державною мовою Китаю є 

путунхуа. Це мова сучасної китайської соціально-політичної, наукової та 

художньої літератури, мова центрального радіо, телебачення, кіно. Путунхуа 

базується на граматиці північних діалектів та на вимовних нормах пекінського 

діалекту, викладається у школах Китаю [42, с. 5]. Оскільки діалект путунхуа є 

офіційною мовою Китаю, саме він має стати предметом навчання українських 

студентів-філологів. 

Китайська мова належить до сино-тибетської мовної родини, є офіційною 

мовою КНР. Китайська мова має суттєві типологічні відмінності від української 

(і від інших індоєвропейських). Китайська мова за морфологічною 

класифікацією належить до кореневих (аморфних, ізолюючих) мов, основними 

типологічними особливостями яких є: вираження синтаксичних і словотвірних 

відношень послідовністю слів, їхньою інтонацією, особливими службовими 
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словами. У кореневих мовах відсутні форми словозміни, словотворення, і слово 

ніби збігається з чистим коренем [233; 234]. Українська мова за морфологічною 

класифікацією належить до флективного типу мов, для яких характерні 

поліфункціональність граматичних морфем, наявність фузій, фонетично не 

обумовлених змін коренів, велика кількість фонетично і семантично не 

мотивованих типів відмінювання та дієвідмінювання [234]. 

Типологічною особливістю фонетики китайської мови є те, що приголосні 

та голосні організовані в обмежену кількість тонізованих складів фіксованого 

(постійного) складу. В китайській мові (путунхуа) 4 тони, при чому тон – 

обов'язкова характеристика складу і може втратитися лише в ненаголошеній 

позиції. Залежно від тону змінюється лексичне значення слова. З урахуванням 

тонів у загальнонаціональній китайській мові–путунхуа – 1324 різних складів, 

без урахування – 414 складів (сегментних звукових відрізків). Кожен склад– 

звукова оболонка морфеми або простого слова (кожен склад збігається або з 

морфемою або зі словом). Окрема фонема як носій значення (голосна, в діалектах 

– деякі сонорні) тонізується і являє собою частину складу [224].Китайські 

складимають два основні структурні елементи, кожен з яких займає певне місце 

в слові: приголосна частина–на початку слова (ініціаль), голосна – в кінці 

(фіналь). Всього в китайській мові 21 ініціаль. Звуки мови теж специфічні: у 

китайській мові (на відміну від української) 6 африкат: [zh, ch, z, c, j, q] (в 

українській мові - чотири), зімкнено-проривні звуки b—р, d—t, g—k 

протиставляються не за дзвінкістю / глухістю, а за придиховістю, відсутність 

м’яких приголосних, велика кількість дифтонгів і трифтонгів (35 фіналей 24 – 

дифтонги і трифтонги), 17 фіналей – назалізовані; поєднання ініціалів з фіналями 

підпорядковане строгим правилам [42, с. 6-7; 47]. Особливої уваги в китайській 

фонетичній системі заслуговує звук r, який не має відповідника в українській 

мові, вимовляється між звуками р і ж. Також слід зазначити, що звуки xi – si теж 

мають характерні відмінності, перший, в свою чергу, промовляється дзвінко і 

звучить як cі, а другий – си, але відмінність, часом, викликає певні труднощі при 

вимові у студентів. Під час вимови назалізованої фіналі заднього ряду корінь 



75 

 

язика змикається з м’яким піднебінням, і повітря виходить через носову 

порожнину. Назалізовані фіналі заднього ряду: ang, eng, ing,ong, iang, uang, 

ueng,iong. У фіналі ian сполучення звуків ia вимовляється подібно до 

українського звука є. Винятком у вимові також є фіналь üan. Звук а у цій позиції 

стає ближчим до українського е. Ця фіналь може сполучатись лише з м’якими 

приголосними j, q, x, тому в транскрипції ü пишеться без крапок. Якщо ж 

відсутня ініціаль, то ü записується як yu(-üan-yuan) [223]. 

У китайській мові домінує двоскладна (двоморфемна) структура слова. 

Лише у термінологічних одиницях зустрічаються слова, які мають дві і більше 

морфеми. Більшість морфем китайської мови є повнозначними, відсутні афікси, 

які не утворюють склад. Словотворення здійснюється за рахунок складання, 

афіксації та конверсії. Коренескладання є найбільш продуктивний спосіб 

словотворення. Моделі коренескладання – аналоги моделей словосполучення (у 

багатьох випадках неможливо відрізнити складне слово від словосполучення) з 

відповідними типами зв’язку (означальним, об’єктним, суб’єктно-предикатним, 

результативний, сурядний). Афіксація малопоширена. Афіксів небагато, в 

багатьох випадках факультативні, мають аглютинативний характер. 

Аглютинація не служить засобом вираження відношень між словами. 

Поширеною є конверсія – перехід від однієї частини мови в іншу. У китайській 

мові не визначається частиномовна приналежність слова за формальними 

ознаками, а за синтаксичною функцією в реченні. Іменники не розрізняються за 

родами (можуть бути лексичні референти роду), не змінюються за числами (крім 

окремих випадків)  та відмінками. Незмінними є і прикметники, до того ж, вони 

не утворюють ступенів порівняння. Дієслово не змінюється за особами, родами, 

числами, видо-часові форми виражаються суфіксально, за допомогою 

заперечень, відсутня система способу та стану, пасивний стан виражається 

аналітично за допомогою спеціального службового слова, існує потенційний 

спосіб, який утворюється за допомогою інфіксів, особливими є модальні слова 
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能，会，可以 (не змінюються) та дієслова напряму руху （进，出，上，下，

过，回）з основними дієсловами 来 і 去 [193]. 

Синтаксис характеризується номінативною будовою, граматично 

значимим порядком слів. Схема підмет-присудок-додаток характерна для всіх 

типів речення. Питальні речення утворюються за допомогою питальних часток 

або особливого повтору присудка. Можливі перестановки слів, у результаті яких 

не змінюється синтаксична роль слова. Поширені та непоширені означення 

завжди передують означуваному слову. Важливу роль відіграють службові 

слова, які вказують на зв'язок між словами. Багато прийменників китайської 

мови походять від дієслів (дієслова прийменники), тому існує багато 

омонімічних ієрогліфів, які позначають слова (дієслова / прийменники) з різними 

функціями. Специфічними є послідовно зв’язані складні речення, які мають 

спільний член, який виконує подвійну синтаксичну функцію. Особливими є 

складні речення з включеною частиною [42, с. 12-13]. Отже, синтаксис 

китайської мови так само має суттєві розбіжності з українською та іншими 

європейськими мовами, зокрема англійською. Описані конструкції, як показує 

практика навчання студентів, викликають значні труднощі як у продукуванні 

висловлювань, так і в розумінні під час читання та аудіювання. 

Таким чином, проаналізувавши типологічні особливості китайської мови, 

спробуємо класифікувати мовні труднощі, які виникають під час її навчання.  

Проблему труднощів навчання китайської мови досліджувала О. Анісова. 

Дослідниця визначила такі труднощі: 

- неоднорідність китайської мови, що виявляється перш за все в великій 

кількості діалектів; 

- фонетичні особливості китайської мови (наявність тону, наявність звуків 

китайської мови, які не мають собі подібних в українській; основними 

фонетичними одиницями китайської мови є не окремі звуки, а склади, з яких 

складаються слова; 
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- у китайському слові відсутні флексії: китайську мову не можна звести до 

словника і граматики: кордони слова розмиті, а його категоріальна 

приналежністьне зафіксована і може ідентифікуватися тільки на основі 

контексту, функція слова в китайській мові стає зрозумілою не на підставі форми 

слова, а завдяки його зв'язку з іншими словами; слово може змінювати 

частиномовну приналежність залежно від позиції в реченні; усі службові слова 

займають у реченні місце перед предикатом (групою присудка); 

- китайська мова налічує 1 400 різних складів, близько 50 000 ієрогліфів і 

відповідно слів; під час навчання письма ті, хто навчаються, мають засвоїти 

велику кількість базових елементів (214 ключів-демермінативів) [18]; 

- освоєння запозичених слів відбувається не звичними способами 

транскрибування, транслітерування та калькування, а здійснюється шляхом 

описів (电子邮件, 电脑, 航空信) [191]; 

- лексика китайської мови налічує велику кількість фразеологічних 

зворотів і ідіом, які широко поширені як в усній, так і в письмовій мові, так звані 

чхеньюї – ідіоматичні вирази, що складаються з чотирьох слів, які переважно 

взяті з класичної літератури, їх розуміння зумовлене соціокультурним 

контекстом; 

- генеральна схема розгортання думки на рівні речення: хто, коли, де, з ким, 

для чого, як довго (скільки разів), з якою якістю (результатом) здійснює яку дію, 

з яким об'єктом [4]. 

У цілому погоджуємося з виділеними О. Анісовою труднощами, які 

виникають під час навчання китайської мови, однак, на основі типологічних 

відмінностей та власної практики навчання китайської мови вважаємо доцільним 

до труднощів віднести такі: 

- способи вираження пасивного стану: пасивна конструкція виражається за 

допомогою прийменника 被, службових дієслів 遭,受, інвертованого порядку 

слів [198]. 

- послідовно зв’язані складні речення; 
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- складні речення з включеною частиною; 

Особливою рубрикою варто виділити труднощі, які виникають під час 

навчання письма, – написання ієрогліфів. Ієрогліфи – знаки, що слугують для 

запису певних значущих одиниць – слів або складів. У китайській мові кожна 

морфема передається окремим ієрогліфом. Для запису китайського слова треба 

стільки ієрогліфів, скільки воно має складів. Межі між словами не 

встановлюються пробілами. Путунхуа налічує близько 400 складів, а наявність 

тонів збільшує цю кількість у 3-4 рази. [42, с. 13-14]. У сучасній китайській мові 

близько 3500 ієрогліфів за частотою вживання займають 99,48% загальних 

ієрогліфів, найбільш вживані 1000 ієрогліфів займають (складають 90% 

загальнихуживаних ієрогліфів. Ієрогліфи класифікують на піктограми (象形

:сянсин) – спосіб накреслення контурів і ознак речей (наприклад, 日 (сонце), 月 

(місяць), 山 (гора), 水 (вода), 火 (вогонь)); прості ідеограми (指事: чжиши) – 

спосіб зображення ієрогліфів абстрактними знаками, що вказують на факти 

(наприклад, 一 (один), 二 (два), 三 (три), 上 (верх), 下 (вниз), 元 (початок)); 

складені ідеограми комбінації значень (会意: хуейі) – спосіб утворення нового 

ієрогліфа шляхом з'єднання двох (кількох)ідеограм (наприклад, 友  (друг), 明

(світлий), 休 (відпочинок), 武 (озброєння)); фоноідеограми (形声: синшен) – 

спосіб словотворення ієрогліфа шляхом з'єднання смислового компонента і аудіо 

компонента (їх кількість перевищує 80% всіх китайськихієрогліфів в сучасній 

китайській мові (наприклад, 河 (річка), 湖 (озеро), 宇 (будинок), 阔(широкий), 纤 

(тонкий)); видозмінена категорія ієрогліфів ( 转 注 : чжуаньчжу) –спосіб 

застосування ієрогліфа для пояснення іншого синонімічного ієрогліфа, обидва 

вони створювалися в різні часи в різних регіонах, але мають схожі будови і 

вимову (наприклад, «考» (старий) може пояснюватися як «老» (старий), «颠» 

(вершина) може пояснюватися як «顶» (вершина)); фонетичні запозичення (假借

: цзяцзє) – спосіб створення нового ієрогліфа з однаковим вимовою і новим 

значенням шляхом запозичення існуючого ієрогліфа (наприклад, ієрогліф  «长» 
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(довгий) був запозичений для створення ієрогліф «长» з однаковим вимовою і 

новим значенням «начальник»). Ієрогліфіка викликає у студентів значні 

труднощі, адже їм доводиться запам’ятовувати написання чи не кожного слова 

[192]. 

Для подолання мовно-мовленнєвих труднощів вважаємо доцільним 

застосовувати такі прийоми:  

• виконання студентами вправ, орієнтованих на формування мовних 

знань, мовленнєвих навичок та вмінь;  

• усвідомлення структури мови, граматичних, лексичних, 

лінгвосоціокультурних та графіко-орфографічних особливостей китайського 

писемного мовлення; 

На основі типологічної характеристики китайської мови, особливостей 

китайського писемного мовлення, визначених предметних, логічних та мовно-

мовленнєвих труднощів опанування китайською мовою, здійснимо добір 

лексичного, граматичного та текстового матеріалу, необхідного для навчання 

писемного мовлення. 

Застосування критеріїв добору мовного матеріалу впливає на формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців, забезпечує можливість 

логічной ефективно вирішувати завдання щодо посилення професійної 

орієнтації іншомовного освіти вцілому, розширення фонових знань, модернізації 

лексичної бази і, природно, посиленню мотиваційного аспекту навчання 

іноземної мови. Необхідно ретельно відбирати матеріал, так як перед системою 

освіти стоїть завдання підготовки фахівців, готових здійснювати міжкультурне, 

професійне і особисте спілкування іноземною мовою з представниками країн з 

іншими соціальними традиціями, суспільним устроєм і мовною культурою [150, 

с. 208]. 

Добір лексичного матеріалу. Лексика складає основу в навчанні 

писемного мовлення. Ми усвідомлюємо, що людина не може опанувати увесь 

словниковий склад мови. Тому ми повинні на основі різних критеріїв відбору 
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змісту навчання визначити лексичний мінімум, необхідний для успішного 

оволодіння студентами писемним мовленням на рівні В1 у межах відведеного 

навчальним планом часу [70, с. 82]. Добір лексичних одиниць (слів, 

фразеологічних сполук) здійснюється на основі трьох груп критеріїв: 

статистичні (частотність, або поширеність), методичні (відповідність певній 

тематиці), лінгвістичні (сполучуваність, словотворча цінність, стройова 

здатність) [119, с. 74; 29, с. 137]. 

У межах навчання майбутніх філологів-синологів китайського писемного 

мовлення найбільш адекватними видаються такі критерії: критерій частотності, 

широкої сполучуваності слова, словотвірної цінності, стройової здатності, 

тематичної цінності слова, культурної специфічності. 

Критерій частотності [149, с. 233] орієнтований на використання 

лексики, яка має високу частотність у вживанні в межах лінгвістичного та 

соціокультурного дискурсу (якого ми навчаємо студентів). Високу частотність 

вживання мають слова: діалект, фонетика, звук мови, слово, граматика, 

синтаксис, кореневий тип, тон, склад, інціаль, фіналь: 方言，语音，单词，语法

,根类型，语气，组成，英寸，最终 [209]. 

Критерій широкої сполучуваності слова: добираються слова, які можуть 

поєднуватися з широким колом інших одиниць і мати широке значення [96, 

с. 152; 149, с. 234]. До таких слів у китайській мові можна віднести: 词，学，书，

院. 

Критерій словотвірної цінності: добираються слова, які здатні утворювати 

похідні [96, с. 152]. До таких слів у китайській мові можна віднести: 院，馆，

店，校. 

Критерій стройової здатності: добираються слова, які використовуються 

для продукування цілісних висловлювань та текстів [96, с. 152]. Це службові 

слова: наприклад, 如果 (якщо), слова, що поєднують частини тексту: по-перше, 

по-друге, підсумовуючи, робимо висновок, на цій основі можемо стверджувати 

тощо: 首先，第二，总结，我们得出结论，在此基础上我们可以断言 [195]. 
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Критерій тематичної цінності слова: добираються слова, які відповідають 

темі, що вивчається [96, с. 152; 149, с. 234]. Наприклад, у межах теми Китайський 

новий рік актуальною буде така лексика: 春节，元旦，除夕，饺子，元宝，庙

会，灯节，元宵节 [220]. 

Критерій урахування рідної мови (критерій подібності лексичних одиниць 

в рідній мові та інших іноземних [91, с. 158]) означений критерій орієнтований 

на урахування подібностей між мовними одиницями рідної та іноземної мови. 

Типологічна характеристика китайської мови показала, що в ній фактично немає 

слів, які б мали формульну схожість з українською чи іншими європейськими. 

Варто також зауважити на відмінностях у семантиці слова: часто спостерігаємо 

явища, коли одне і те ж поняття вербалізується синкретно або дискретно в різних 

мовах (тобто в одній мові виражається одним словом, а в іншій – двома-трьома). 

Саме слова з асиметрією дискретності та конкретності мають бути включені до 

обов’язкового словникового мінімуму студентів-китаїстів. Напиклад: 形容词, 

名词, 冬至, 烟花 [201]. 

Критерій культурної специфічності орієнтований на добір лексики, яка 

позначає культурно специфічні поняття та реалії, властиві китайській культурі, 

історії тощо: 特别行政区, 客家, 堯 [213, с. 131]. 

Добір лексичного мінімуму має здійснюватися інтегровано з добором 

ієрогліфів, які їх позначають. 

Добір граматичного матеріалу. Добір граматичного матеріалу 

орієнтований на визначення граматичного мінімуму з китайської мови, 

необхідного для здійснення писемного мовлення на рівні В1. 

Проаналізувавши низку праць, присвячених добору граматичного 

матеріалу [12, 140, 170, 216], ми дійшли висновку, що добір граматичних 

одиниць (морфологічних форм та синтаксичних конструкцій) для навчання 

китайського писемного мовлення слід здійснювати на основі критеріїв: 

функціональності, частотності, урахування рідної мови, необхідності й 
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достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і навичок в межах, 

передбачених програмою, прогресивності. 

Відповідно до критерію функціональності добору підлягають граматичні 

форми та конструкції, властиві певним стилям та жанрам, у межах яких 

здійснюється мовлення [12, с. 18]. Навчання китайського писемного мовлення 

здійснюється у межах навчально-наукового та науково-публіцистичного 

підстилів: студенти реферують тексти, які належать до цих підстилів, зберігаючи 

в тексті реферату їхні ознаки, і складають власні повідомлення, які так само 

мають чіткі ознаки означених підстилів. За критерієм частотності добору 

підлягають ті мовні одиниці (в тому числі й граматичні), які є типовими для 

певного стилю, жанру, функціонального типу мовлення тощо, які мають часто 

використовуватись. 

Критерій урахування рідної мови (урахування інтерференції рідної мови і 

всередині мови, що вивчається [12, с. 18]) полягає в доборі граматичних форм та 

конструкцій іноземної мови, які не мають еквівалентіву рідній мові, або їхні 

значення збігаються частково. Критерій урахування рідної мови визначає добір 

саме тих граматичних явищ, які спричиняють явище міжмовної інтерференції, а 

відтак і граматичні помилки в мовленні студентів [32, с. 86]. 

Науковці класифікують граматичні явища за складністю в такій ієрархії: 

1) семантика та вживання мовного явища збігається в обох мовах (найпростіші 

для навчання граматичні явища); 2) граматичні явища, які наявні в одній мові та 

відсутні в іншій (середньої складності); 3) значення  і вживання мовного явища 

в рідній та іноземній мовах збігаються частково (найскладніші для 

вивчення)  [140, с. 383]. Типологічні характеристики китайської мови вказують 

на суттєві розбіжності її граматичної структури зі структурами української та 

інших європейських мов. В морфологічному плані китайська мова значно 

простіша, ніж українська, протев її синтаксисі спостерігаємо низку явищ, які 

суперечать логіці синтаксичної будови української мови. Саме такі граматичні 

явища мають стати предметом навчання студентів. 
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Критерій необхідності й достатності відібраних граматичних явищ для 

розвитку умінь і навичок в межах, передбачених програмою [12, с. 18]. 

Означений критерій орієнтований на добір граматичних форм та конструкцій, які 

необхідні для формування умінь писемного мовлення, що відповідає рубіжному 

рівню В1. Відповідно до цього критерію до граматичного мінімуму на цьому 

етапі не входять форми та конструкції, що вивчалися на попередніх рівнях (А1, 

А2), а також граматичні конструкції, передбачені рівнем В2 та С1, С2. Названий 

критерій корелює з критеріями функціональності та частотності, адже студенти 

повинні опанувати відповідні форми та конструкції, які забезпечать їхню 

спроможність складати тексти навчально-наукового та науково-

публіцистичного підстилів.  

За критерієм прогресивності [12, с. 18] добору підлягають ті граматичні 

конструкції, які відображають сучасний стан китайської мови. Китайська мова – 

одна з найдавніших мов світу й має свою історію, у процесі якої зазнавали змін 

стилі мовлення, жанри, граматичні та лексичні засоби. Тому актуальним є 

добирати для навчання саме ті граматичні засоби, які функціонують у наукових 

текстах останнім часом (маємо на увазі близько 50 останніх років). Під час 

добору граматичних форм і конструкцій застосовуємо описані критерії 

комплексно. Таким чином, добору підлягають граматичні форми та конструкції, 

які є типовими і функціонують у межах навчально-наукового та науково-

публіцистичного стилю (упродовж останніх 50 років), не збігаються з 

українською мовою у плані значення та функціонування, є необхідними та 

достатніми для формування компетентності в писемному мовленні на рубіжному 

рівні В1. До таких граматичних форм та конструкцій відносимо: 

1. 把（Ba）……V 得（De）+ C – (Пасивна конструкція) 

2. 就 (Jiu)）拿(Na) ……来说 (LaiShuo)（吧）(Ba) – взяти хоча б… 

3. 一(yi) – цілий, повний;  

4. 不知道 (BuZhidao) ……多少 (DuoShao)/多(Duo)（么(Me)）– не знаю, 

як…; 
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5. 管 (Guan)A 叫 (Jiao)B – називати щось чимось; 

6. 想 (Xiang) ……就 (Jiu) …… –    якщо хочу, то роблю; 

7. 从 (Cong) ……来看 (LaiKan) – з точки зору (когось); 

8. 再 (Zai) ……不过了 (BuGuoLe) – якомога краще; 

9. 况且 (KuangQie) – більш того…; тим більше, що…; 

10. 在 (Zai) ……看来 (KanLai) – З точки зору (моєї); 

11. 说 (Shuo)V 就 (Jiu)V – (вказує на швидку зміну характеру дії або речі) 

12. 直到 (ZhiDao) ……为止 (WeiZhi) – До тих пір,поки…; 

13. ……，好 (Hao) …… – …, як…; неначе…; 

14. 再 (Zai) ……，就(Jiu)…… – якщо не (зробиш щось), то(я зроблю щось); 

15. 只不过  (ZhiBuGuo)是  (Shi)……而已  (ErYi) – це всього – навсього 

лише…; 

16. 还没 (HaiMei) ……，就 (Jiu)…… – не встиг і…, як вже…; 

17. 非 (Fei) ……不可 (BuKe)/不行 (BuXing)/不成 (BuCheng) – не обійтись 

без…; 

18. 没有 (MeiYou) ……不 (Bu) …… – не обійтись без дечого…; 

19. 倒 (Dao) – навпаки; 

20. 一 (Yi) ……就是 (JiuShi)…… – (підкреслюється тривалість дії); 

21. ……，可毕竟 (KeBiJing)…… – ..., врешті – решт…; 

22. 怎么 (ZenMe)V 也 (Ye)V 不 (Bu) + C – нічим не…; ніяк не…; 

23. V 着 (Zhe)V 着 (Zhe)，…… – (повторність дії: 我们谈着谈着……) 

ми говорили і говорили…; 

24. 无论 (WuLun)/不论 (BuLun) – ……，都 (Dou)…… –  не має значення, 

що…; 

25. ……，尤其是 (YouQiShi) – ……, особливо…; 

26. 幸亏，……(XingKui) – на щастя, …; 
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27. 没有比 (MeiYouBi) ……更 (Geng)/再 (Zai) ……的 (De)了 (Le)–нічого 

гіршого, ніж (як)…; 

28. 宁可 (NingKe)/宁愿 (NingYuan)A，也不 (YeBu)B – краще (щось, 

так)…, ніж(щось, так)…; 

29. V 来 (Lai)V 去 (Qu) – (вказує на повторення дії); 

30. 反正 (FanZheng) – так або інакше; всеодно; в будь-якому випадку; 

31. 因为 (YinWei) ……而 (Er)……；为 (Wei)……而 (Er)…… – (щось) 

сталося, через (щось); 

32. 就算 (JiuSuan) ……，也 (Ye)…… – якщо і (щось, хтось), то (щось, 

хтось); 

33. 要不然 (YaoBuRan) – А то…; інакше…; 

34. 要么 (YaoMe) ……，要么 (YaoMe)……–   або (щось), або (щось); 

35. 何 必  (HeBi)…… 呢  (Ne) – навіщо…, з якої причини…, нема 

необхідності…; 

36. 简直 (JianZhi) –прямо кажучи; 

37. 怪不得  (GuaiBuDe) ……，原来  (YuanLai)…… – не дивно, нічого 

дивного; 

38. 差一点儿 (ChaYiDian`Er) – ще б трохи, і…; майже…; ледь не…; 

39. 每 (Mei) – кожен, всякий; 

40. 拿  (Na)A 当  (Dang)B – приймати щось, за щось (拿敌人当朋友

(приймати ворогів за друзів)); 

41. ……，为的是 (WeiDeShi) …… – заради того, щоб…; для…; 

Добір текстів. Текст розуміємо (за О.Селівановою) як цілісну семіотичну 

форму лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та структурно 

інтегровану, що служить прагматичним посередником комунікації й діалогічно 

вибудувана до семіотичного універсаму культури [128, с. 599-600]. Основними 

ознаками тексту, усного чи письмового, є зовнішня зв'язність (між компонентами 

тексту), внутрішньої осмисленості, можливості своєчасного сприйняття [234], 



86 

 

цілісність, або когерентність (співвіднесення тексту з одним об’єктом, що 

формує смисл тексту і виявляється в єдності теми), неперервність (дозволяє 

читачеві залучати для розуміння текстового матеріалу свої фонові знання), 

завершеність (характеристика, що виявляється в осмисленні змісту, 

формулюванні висновків, оцінці), наявність прагматичної установки, 

інформативність (актуальність і новизна інформації для читача) [130]. Науково-

популярний (а також і навчально-науковий) тексти складаються із чотирьох 

секторів: когнітивного, мовного, соціального та культурного. Когнітивний 

сектор єфрагментом спеціального наукового знання (декларативного та 

процедурного) в даній галузі. Мовний сектор науково-популярного тексту 

охоплює фрагмент мови як якоїсь системи, в якій з допомогою мовних засобів 

(лексики, граматики) виражені декларативні або процедурні знання, культурні 

цінності, соціальні концепти тощо; мовний сектор є формою подання змісту за 

допомогою мовних засобів. Соціальний сектор є фрагментом соціального 

простору, обмеженого рамками окремо взятого соціуму; він є сукупною 

системою соціальних концептів і моделей соціальної поведінки, що існує в 

суспільстві; до ключових елементів соціального сектору належать учасники 

комунікації, рівень наукових знань у суспільстві і науковому співтоваристві, 

соціально-обумовлена комунікативна поведінка, представлена у вигляді 

функціональних стилів і жанрів. У культурному секторі науково-популярний 

текст є фрагментом культури, який базується на культурних цінностях того чи 

іншого народу [148, с. 39-40]. Таким чином, під час добору науково-популярних 

та навчально-наукових текстів будемо спиратися на характеристики тексту в 

цілому та сектори, які містять означені тексти. 

Проаналізувавши низку критеріїв, якими послуговуються наразі під час 

добору текстового матеріалу, ми помітили тенденцію: одні критерії орієнтовані 

на добір одиниць мови, які за лінгвальними та екстралінгвальними 

особливостями відповідають поняттю «текст». Ми схарактеризуємо ці критерії 

як «текстові». Інша група критеріїв орієнтована на лінгводидактичні 
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характеристики та лінгводидактичний потенціал текстів. Ми характеризуємо ці 

критерії як «лінгводидактичні». 

 Відповідно до характеристик тексту як семіотичного утворення 

визначаємо такі текстові критерії: зв’язність; змістова цілісність; смислова та 

змістова завершеність; внутрішня осмисленість, наявність прагматичної 

установки, інформативність [22; 130; 63; 45; 145]. Текстові критерії вважаємо 

доцільним використовувати інтегровано, тобто добору підлягають тексти, які 

відповідають відразу усім критеріям – є композиційно зв’язні,  мають внутрішню 

осмисленість, тобто придатні до сприйняття та вилучення з них належної 

інформації, є цілісними, тобто композиційні та змістові мікромодулі об’єднані 

однією темою, проблемою, комунікативною метою, завершені, тобто на їхній 

основі студенти можуть робити певні висновки, узагальнення, оцінку фактів, 

містять чітку прагматичну установку (інформативну або інформаційно-

інтерпретаційну), є інформативні, тобто містять певні інформаційні блоки 

(об’єднані навколо однієї теми). Якщо відсутня хоча б одна характеристика, ми 

не вважаємо таке утворення текстом  воно не підлягає використанню в 

навчальному процесі. 

Лінгводидактичні критерії є вторинними по відношенню до текстових 

критеріїв, адже добору підлягають лише ті одиниці, які відповідають 

характеристиці «текст». До таких критеріїв належать: критерій мовної 

доступності, систематичності та послідовності включення мовного 

матеріалу, новизни та інформаційної насиченості, автентичність, професійної 

значущості [22;  118; 137]. 

Критерій мовної доступності полягає у використанні текстів, які є 

доступними з погляду вживання мовних засобів і змісту, професійної інформації, 

а також будуть сприяти адекватному тлумаченню комунікативного наміру 

автора [118, с. 433]. Критерій мовної доступності передбачає добір текстів для 

читання та аудіювання (з наступним реферуванням), які охоплюють граматичні 

теми, які студенти уже вивчали, а також відомі лексичні одиниці та ієрогліфи 

(для читання) у кількості, необхідної для вивчаючого читання та детального 
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розуміння під час аудіювання. Практика навчання китайської мови студентів 3 

курсу показує, що часто їхні соціокультурні знання (країнознавчого характеру) 

випереджають їхні графічно-орфографічні знання та навички: студенти 

володіють знаннями історії, культури, побуту тощо, проте не володіють 

графічними засобами передачі цих понять на письмі. Саме тому варто добирати 

такі тексти, які містять близько (80-90%) відомих ієрогліфів: саме така кількість, 

як показує наш досвід, з одного боку, дозволяє студентам читати й 

опрацьовувати тексти з досить швидким темпом, а з іншого боку, сприяє 

засвоєнню нових найбільш вживаних ієрогліфів (кількість таких ієрогліфів у 

тексті складає близько 15-20, що є цілком доступним для їх запам’ятовування). 

Критерій мовної доступності має співвідноситися з критерієм 

систематичності та послідовності включення мовного матеріалу. 

Систематичність проявляється в організації і послідовності подачі матеріалу й 

забезпечує доступність навчання [137]. У навчанні китайського писемного 

мовлення означений принцип орієнтований на добір та використання текстів, які 

охоплюють мовний матеріал (а також ієрогліфи), який вивчався на попередніх  

заняттях, що створює передумови для формування міцних знань та навичок; 

текстів, які поєднують давніше вивчений матеріал зі щойно вивченим (упродовж 

1-2 останніх занять). Якщо орієнтуватися на аналітичний характер навчання 

мовлення (при якому окремо формується кожна навичка та вміння), то слід 

добирати такі тексти, які містять мовні одиниці та засоби їх позначення, які 

вивчалися на етапі роботи з одиницями, нижчими за рівень тексту (словами, 

реченнями). Це дозволить комбінувати лексичні, графічно-орфограчфічні, 

граматичні навички в уміння письма. 

Добір текстів має здійснюватися за критеріями новизни та інформаційної 

насиченості, які полягають у використанні текстів, що містять нову для 

студентів лінгвальну та соціокультурну інформацію, нові ієрогліфи. Добір таких 

текстів покликаний забезпечити перманентний розвиток у студентів лексичної, 

графічно-орфографічної та соціокультурної компетентності інтегровано з 

компетентностями в читанні /аудіюванні та письмі. 
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Критерій новизни та інформаційної насиченості має корелювати з 

критерієм професійної значущості (професійної спрямованості інформації) 

[137, c. 716]. У першому розділі нами було окреслено види фахової діяльності 

майбутнього філолога-китаїста (навчальна, педагогічна, науково-дослідницька, 

сфера соціальної взаємодії), а також обґрунтовано, що на рівні В1 студенти 

мають навчитися продукувати китайськомовне реферативне писемне мовлення 

та мовлення у жанрі повідомлення навчально-наукового та науково-популярного 

підстилів лінгвістичної та соціокультурної тематики. Таким чином, відповідно 

до означеного критерію добору підлягають навчальні тексти лінгвістичної та 

соціокультурної тематики (інформативні та інфомаційно-інтерпретаційні), які 

сприяють розширенню фахових лінгвістичних та соціокультурних знань. 

Критерій автентичності орієнтований на добір текстів, які є реальним 

продуктом мовленнєвої діяльності носіїв мови і не адаптовані для навчальних 

потреб. Тексти повинні мати функціональну автентичність (природний добір 

лінгвістичних засобів для вирішення мовленнєвої задачі), лексико-

фразеологічну, граматичну (правильний добір цих засобів), структурну 

(особливості побудови текстів) [137, с. 717-718]. Автентичні тексти, як правило, 

взяті з реального життя і репрезентують «картину світу», властиву жителям 

країни, мова якої вивчається, вони демонструють функціонування мови в 

природній формі, тобто в контексті культури носіїв мови [118, с. 432]. 

Автентичні тексти (як усні, так і письмові) мають стати зразками нормативного 

китайського мовлення, яке студенти будуть наслідувати у процесі навчання. 

Монографічні текстові репродуктивні / продуктивні реферати 

здійснюються з одного усного чи письмового джерела. Реферати-огляди – на 

основі кількох джерел, що потребує укомплектування текстів. 

Для написання компаративного реферату студенти повинні мати мінімум 

два тексти спільної тематики, які містять протилежні поглядина одне і те ж 

явище (лінгвального чи соціокультурного змісту).  

Наприклад, тексти: 
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Текст 1. 

在对外汉语语音教学中，音素教学原则和语流教学原则都采用过，目前

这两种原则也还同时在运用。一般来说，我们运用这两种教学原则，都没有采

用极端的做法。基本上是以一种原则为主，同时吸收另一种原则的些方面作为

补充。音素教学和语流教学是两种教学原则，我们也可以把它们看做两种教学

方法。在下面的讨论中，我们就既把它们作为教学原则，又把它们作为教学方

法 [219]. 

Текст 2. 

对外汉语的语音教学不一定要按照汉语拼语方案的顺序去教，先学容易

的，后学难发的音，用容易发的音带出难发的，是符合人们的学习心理的。一

学就会，就见成效，容易激发人们的学习热情，帮助人们建立学习的信心。干

（gan）学不会人们就会失去信心，知难而退了，“靡不有初，鲜克有终” [219]. 

Для написання кумулятивного реферату студенти повинні мати мінімум 

два тексти спільної тематики, у яких подається різний обсяг інформації: 

наступний текст ніби інформативно доповнює попередній. 

Наприклад, тексти:  

Текст 1. 

这种方法是用学方法在课堂教学中适当地使用，会节省很多教学时间，

避免讲解 57的纠缠。但是两种语言中除了专有名词和科技术语以外完全的，一

一对应的词几乎是没有的。有时我们往往存有一点心理认为汉语一个词同学生

母语或媒介语中的某个词的意思只有细微的差别，学生不会注意到。可是学生

常常注意的恰恰是避细微的差别，从学生造句当中的错误我们可以看出，错的

地方往往是我们存有侥幸心理的地方。为了使学生准确地理解汉语词汇 [197]. 

Текст 2. 

直观法法是用物件，图画，卡片，多媒体等直观的教学手段，来解杂的

练直观释词义的方法，也就是说是通过感官来学习词的意义。学生将所词语同

事物直接联系起来就避免了因翻译而造成的理解上的学的误差。直观的方法一
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般用来教具体意义的词，意义越具体的词这种方法就越好用。直观法也可以用

来教一些意义比较抽象的词。但总的来说物件越容易看到，想到或感觉到，意

义就越容易说清楚。比如：词的来，因在句 1这种（1）意义比较具体的词，像

铅笔，粉笔，书桌子这样的词指着具体的实物学生就明白了意思 [186]. 

Для написання діахронного реферату студенти повинні мати мінімум два 

тексти спільної тематики, у яких подається динаміка зміни певного явища чи 

поглядів на нього у діахронії: кожен наступний текст доповнює або спростовує 

інформацію, викладену в попередньому. 

Наприклад, тексти: 

Текст 1. 

这种意见，表面看，在理论上的论述是正确的。“人们表达思想的最小单

位是句子，不是音节”。（按：在汉语里有时一个音节也可以表达思想，但总

的来说音节成为句子才能表达思想。）又如：“学习音节只是一种手段，它的

最终目的是为了正确而自然流畅地说话，“这也是对的。但是认为只有“通过语

流（也即通过实践）学习语音才有意义”，就不好理解了，至少没有说清楚。

这里有一个如何理解和处理目的和手段之间关比如 [190]. 

Текст 2. 

凭常识我们也知道，学语音是为了说话。语音教学的最终目的，无疑是

为了使学生能正确而自然流畅地用所学的语言说话。但是，我们怎么才能达到

这个目的呢？我们不能用“目的”达到目的，总得有一个手段。达到“正确而自然

流畅地说话“的目的，其手段就是要首先进行语音的单项训练（这个问题下面

还要详细讨论）。我们可以拿艺术的技能训练为例来说明这个道理。比如学习

拉弦乐器，学习提或二胡演奏，我们也可以说“学习弓法和指法只是一种手段，

它的最终目的是为了正确而自然流畅地拉出美妙动听的旋律”，但没有一个教

师会一开始就叫学生演奏像 “二泉映月”这样的乐曲 [208]. 

Отже, аналіз наукової літератури дав можливість визначити предметні, 

логічні та мовно-мовленнєві труднощі навчання письма китайською мовою, 
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викликані типологічними особливостями китайської мови та специфікою 

культури Китаю. На основі низки критеріїв вдалося здійснити добір лексичного, 

граматичного матеріалу, а також текстів для читання / аудіювання з наступним 

реферуванням. 

 

2.2. Система вправ для навчання майбутніх філологів-синологів 

китайського писемного мовлення 

Навчання іншомовного письма, за висновками Л. Мазунової, охоплює 

п’ять фаз. Перша і друга фази передбачають оволодіння технічними уміннями 

коректного письмового фіксування своїх і чужих висловлювань з допомогою 

графічної системи іноземної мови. Третя фаза – рецептивно-репродуктивна – 

орієнтована на формування умінь реконструювання готового чужого тексту як 

умови оволодіння ядерними характеристиками зовнішньої форми тексту, а також 

уміннями його жанрово-стильового варіювання. Четверта фаза (репродуктивно-

трансформаційна) оволодіння письмом полягає у створенні «своїх» вторинних 

текстів – конспекту, реферату, тез, анотації. П’ята фаза –соціокультурно 

прийнятне письмо-продукція: оволодіння засобами і способами жанрово-

стильових перетворень тексту [75, с. 37-39]. У процесі навчання китайської мови 

перші дві стадії інтегруються в наступні, оскільки технічні уміння коректного 

письмового фіксування інформації формуються упродовж усього часу вивчення 

студентом китайської мови. Тож графічно-орфографічні вправи будемо 

використовувати протягом усього періоду навчання реферування та складання 

власних повідомлень. Спираючись на модель Л.Мазунової, визначаємо: 

навчання реферування має передувати формуванню умінь складати власні 

висловлювання. Це має бути відображене і в системі вправ. 

Система вправ відіграє ключову роль у формуванні компетентності в 

письмі майбутніх філологів-синологів. Наразі набуто значного досвіду в 

укладанні системи вправ для навчання писемного мовлення: розроблено типи та 

види вправ, визначено послідовність їх використання у навчальному процесі. 

Проте ми змушені констатувати, що система вправ для формування у майбутніх 
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філологів-китаїстів компетентності в письмі на рубіжному рівні В1 наразі не 

розроблена. Для створення такої системи нами було вивчено попередній досвід 

науковців і проаналізовано їхні праці за останні роки.  

У навчанні письма присутні, зокрема, три фактори: фактор знань 

(декларативних і процедурних), фактор мовленнєвих навичок писемного 

мовлення, фактор умінь [48, с. 15]. З висновків А. Калінчук випливає, що 

навчання письма має відбуватися на основі свідомо засвоєних лексичних, 

граматичних, стилістичних, лінгвосоціокультурних знань, знань про мовні і 

мовленнєві стандарти цільових типів і жанрів текстів; про те, як планувати, 

здійснювати і коригувати написане тощо [48, с. 15]. Аналіз наукових джерел 

показав, що науковці-методисти дотримуються цих трьох факторів по-різному. 

Одні науковці знаннєвий фактор включають у процес формування умінь 

письма: Н.Кізріна обгрунтовує доцільність підготовчих вправ (орієнтовані на 

знайомство студенів з різними евристичними прийомами написання текстів) [52, 

с. 16]. Т. Базванова вважає, що навчання писемного мовлення має розпочинатися 

з формування теоретичних знань, пов’язаних з організацією писемного 

мовлення, потім – формування навичок та вмінь [7, с. 18]. 

Інші науковці виключають знаннєвий фактор з процесу навчання письма. 

Ю. Павловська для навчання письма виділяє дві групи вправ: вправи для 

формування мовленнєвих навичок – лексичних, граматичних та навичок 

розуміння і вживання засобів міжфразового зв'язку; вправи на розвитку вмінь 

написання жанрово маркованих творів [104, с. 40]. Ми вважаємо, що знаннєвий 

фактор є вкрай важливим у навчанні жанрово маркованого письма. Студент 

лише в тому разі може написати текст певного стилю, жанру, функціонального 

типу мовлення, якщо він знає лінгвостилістичні, жанрово-композиційні, 

прагматичні та інші особливості цих текстів. 

С. Литвин, у свою чергу, у системі вправ для навчання майбутніх 

викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного 

мовлення не акцентує увагу на формуванні лексичних, граматичних, 

орфографічних навичок: етап (1) рецептивний – етап розвитку вмінь читання та 
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формування навичок використання позамовних стандартів написання текстів; 

етап (2) рецептивно-репродуктивний – етап формування та вдосконалення 

навичок використання позамовних, мовних і мовленнєвих стандартів написання 

тексту, а також формування вмінь написання тексту (розпізнавання та вживання 

засобів міжфразового зв’язку; розпізнавання та коректне розміщення блоків 

інформації;  заповнення форм з використанням змістових опор; написання 

окремо вступної та заключної частин листа; написання листа, об’яви, 

автобіографії за допомогою формальних та змістових опор); етап (3) 

продуктивний – етап розвитку вмінь написання тексту [71, с. 5-7]. Л. Курило так 

само не акцентує увагу на формуванні лексичних, граматичних, орфографічних 

навичок, проте дослідниця зосереджується на скрупульозній роботі над самим 

текстом: етап (1) сприйняття наукового тексту (читання бінарних наукових 

текстів; виконання завдань для перевірки їх розуміння; виконання 

лінгвостилістичного аналізу наукових висловлювань; впізнавання позамовних 

стандартів написання англомовних наукових текстів); етап (2) – підготовчий 

(використання специфічних лексичних одиниць, граматичних структур і 

пунктуаційних засобів у англомовних наукових текстах; дотримання логіко-

композиційної побудови та смислової цілісності наукового тексту; використання 

соціокультурно маркованих мовних засобів); етап (3) написання чернетки 

наукових текстів (продукування англомовних наукових текстів заданих жанрів з 

дотриманням їх комунікативно-риторичних і композиційних норм написання); 

етап (4) коментування та корекції (читання, аналіз та редагування 

запропонованого наукового тексту; коментування, аналіз та редагування 

написаних студентами наукових текстів); етап (5) продукування остаточного 

варіанта тексту із урахуванням рекомендацій щодо його вдосконалення); етап (6) 

коментування тексту, взаємо / самокорекція та взаємо/ самооцінка [66, с. 31]. 

Висновки С. Литвин та Л. Курило є актуальними а системи вправ у цілому 

прийнятною для навчання китайського писемного мовлення майбутніх філологів 

на рубіжному рівні. Проте, ми вважаємо, що формування графічно-

орфографічних, лексичних та граматичних навичок письма повинне займати 
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належне місце на рубіжному рівні навчання мови, оскільки типологічні 

особливості китайської мови не дозволяють вивчити її лексику, граматику та 

систему ієрогліфів за перші два роки навчання (починаючи «з нуля»). У цьому 

випадку система вправ О. Пінської, І. Мельник, О. Устименко є більш 

релевантною для навчання китайського писемного мовлення на рубіжному рівні. 

О. Пінська та І. Мельник обґрунтували, що навчання письма має 

здійснюватися такими етапами:  1) формування лексичних та граматичних 

навичок писемної комунікації (за допомогою відповідних вправ) [110], на рівні 

слова; на рівні речення [84]; 2) формування умінь писемного мовлення на рівні 

абзацу та на рівні тексту [84; 110]; 3) формування вмінь критики створеного 

писемного висловлювання, оцінювання писемного висловлювання, створення 

писемного висловлювання, легкого для читання [110]. В. Назарова пропонує на 

першому етапі (навчання академічного письма) навчати орфографії, граматики, 

вокабуляру, стилю; на другому етапі – формувати уміння дотримання стилю 

написання; на третьому – формувати уміння написання тексту з урахуванням 

інтеркультурної та лінгвокраїнознавчої компетентності [97, c. 22]. Методики 

О. Пінської, І. Мельник, В. Назарової позбавлені аналітичної роботи з текстами-

оригіналами – аналізу композиційних, прагматичних, лінгвосоціокультурних, 

дискурсних особливостей, без чого, ми вважаємо, процес продукування тексту-

дискурсу є неможливим.  

Система вправ О. Устименко охоплює три етапи: рецептивнo-

репродуктивний (1) (вправи на читання і розуміння зразків текстів; на 

формування позамовних навичок володіння жанровою структурою текстів, 

аналіз позамовних особливостей жанрової структури зразків автентичних 

текстів; ідентифікація і розуміння комунікативних цілей і намірів авторів текстів 

написання і правильне розташування окремих інформаційно-структурних 

елементів текстів); репродуктивний (2) (вправи на формування і вдосконалення 

мовленнєвих навичок створення текстів англійською мовою: імітація, 

підстановка, відновлення, трансформація, завершення, розширення, скорочення 

та комбінування мовленнєвих зразків; розпізнавання і вживання засобів 
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міжфразового зв'язку; парафраз); продуктивний (3) (вправи на розвиток умінь 

створення текстів документів на рівні понадфразової єдності та  на рівні тексту 

[144]. На потребі використовувати репродуктивно-продуктивні вправи (які 

здійснюються з опорою на текст), а завершувати процес навчання письма 

продукуванням самостійних текстів пропонує й О.Кізріна [52, с. 16]. У річищі 

досліджень О. Устименко та О. Кірзіної формуємо концепт нашого дослідження: 

навчання реферування має передувати навчанню продукування власних 

висловлювань. Крім цього, графічно-орфографічна специфіка китайської мови та 

її лексичні особливості диктують нам потребу в формування мовленнєвих 

навичок та вмінь до етапу аналітичної роботи з текстом, під час аналізу тексту, 

під час продукування тексту реферату чи повідомлення. 

Н. Зінукова розробила систему вправ для навчання письма, яка складається 

з підсистем: кожна підсистема охоплює групи вправ, спрямовані на формування 

умінь писати тексти певного жанру. Дослідниця пропонує реалізувати кожну 

підсистему у чотири етапи. На кожному етапі студенти виконують певні 

мовленнєві дії. На першому етапі – рецептивні дії: ознайомлення із зразком 

твору, аналіз його логіко-композиційної побудови, особливостей реалізації 

комунікативного наміру та ситуації спілкування; на другому етапі – рецептивно-

репродуктивні дії (ознайомлення з опорами, складання плану, репродукування 

окремих елементів тексту за завданнями викладача та з опорою на допоміжну 

інформацію). На третьому етапі (письмо за заданими орієнтирами) студенти 

репродукують окремі елементи тексту, використовуючи задані орієнтири, з 

використанням вербально-графічних опор реалізують комунікативний намір у 

межах конкретного жанру тексту. На четвертому етапі студенти самостійно 

виконують саме продуктивні дії щодо створення текстів відповідних жанрів [44, 

с. 8-9]. Система вправ Н. Зінукової охоплює знаннєвий компонент, проте 

дослідниця мало акцентує уваги на дискурсивних аспектах (як і попередні 

дослідники) продукування писемного мовлення. Обравши, по суті, жанровий 

підхід ключовим до навчання писемного мовлення, дослідниця слушно 

розробила окрему підсистему вправ для навчання кожного жанру. Однак варто 
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зауважити, що науковець концентрує увагу  на творенні безпосередньо текстів, 

процес формування мовленнєвих, графічно-орфографічних навичок дослідниця 

оминає. Для навчання ж китайської мови на рубіжному рівні В1 процес 

формування мовленнєвих навичок та вмінь має бути інтегрованим. 

О. Синекоп відповідно до етапів навчання (дотекстовий, текстовий, 

післятекстовий) запропонувала систему вправ для навчання писемного мовлення 

(у межах наукового проблемно-тематичного повідомлення). Виокремлено три 

підсистеми вправ: 1) вправи для формування навичок і розвитку вмінь обробляти 

інформацію і програмувати текст на дотекстовому етапі; 2) вправи для 

формування навичок і розвитку вмінь письма на текстовому етапі (групи вправ: 

для розвитку вмінь аналізувати текст; для формування лексичних і граматичних 

навичок письма; для розвитку вмінь писати абзац і вступ; для розвитку вмінь 

редагувати і писати коментарі; для розвитку вмінь писати основну частину; для 

розвитку вмінь писати висновки; для розвитку вмінь писати анотацію і добирати 

ключові слова); 3) вправи для розвитку вмінь оцінювати письмове повідомлення 

на післятекстовому етапі навчання [133, с. 9-10]. О. Синекоп відводить належну 

роль знаннєвому компонентові, формуванню вмінь аналізувати текст, 

формуванню мовленнєвих навичок, розвитку вмінь писати окремі композиційні 

частини та текст у цілому. Проте мусимо констатувати, що дослідниця не 

розглядає навчання писемного мовлення як дискурсу. 

Проаналізувавши низку наукових праць, присвячених навчанню письма, 

констатуємо такі тенденції в побудові вправ: а) використання / невикористання 

знаннєвого компонента; б) використання / невикористання вправ для 

формування мовленнєвих навичок; в) розроблення підсистем вправ для навчання 

кожного жанру; г) зосередження уваги на композиційних та лінгвальних 

особливостях текстів різних жанрів; д) використання зразків готових текстів як 

зразків під час навчання письма; е) спорадично представлені вправи, орієнтовані 

на формування дискурсних, соціокультурних та прагматичних умінь. 

Оскільки навчання філологів китаїстів письма на рубіжному рівні 

орієнтоване на формування умінь складати власні реферати, а також власні 
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письмові повідомлення, вважаємо за доцільне, зупинитися на етапності навчання 

реферування та на комплексах вправ, покликаних формувати відповідні вміння.  

Навчання реферування більшість науковців розглядають як процес 

формування реферативних умінь інтегровано з уміннями, пов’язаними з 

рецептивними видами мовленнєвої діяльності – аудіюванням та читанням. 

Г. Сорокових для навчання реферування розробила три етапи: І етап 

(дотекстова робота): удосконалення техніки читання, граматичних і вимовних 

механізмів мовлення: вправи на розвиток зорового сприйняття, на розвиток 

уваги, на читання груп речень, однакових за будовою, на тренування м'язів очей. 

II етап – робота над текстом: вправи, пов'язані з розумінням змісту тексту на рівні 

значення; вправи, пов'язані з розумінням роботи над текстом (формування 

розумово-мнемічних умінь читання і виховання культури читання:розуміння 

тексту і знаходження потрібної інформації, вправи для оволодіння логіко-

семантичної основою тексту, вправи, пов'язані з роботою над заголовком тексту, 

роботою над абзацом, вправа на визначення теми тексту, - вправа на виділення в 

тексті смислових віх, вправа для розвитку антиципації). III етап – складання 

тексту реферату [136, с. 11-12]. 

Методика навчання читання і реферування, за висновками І. Зуєвої, 

реалізується у три етапи: передтекстовий (занурення студентів у проблему, 

актуалізація їх фонових знань), текстовий (власне сприйняття нового, це – 

смислова стадія), післятекстовий (стадією рефлексії, відбувається організація 

інформації в логічну мережу тексту, її активізація, накопичення, перетворення). 

Вартим уваги є алгоритм операцій, який мають виконати студенти під час 

написання реферату: прочитання заголовку з метою формування уміння 

антиципації змісту тексту → запис ключових слів, активізація лінгвістичних і 

лексичних знань → визначення типу тексту, достовірності і точності інформації 

→ встановлення дати опублікування (якщо є), визначення новизни інформації → 

ознайомлювального читання і визначення основної ідеї тексту → перевірка 

прогнозування змісту тексту за заголовком і підтвердження або спростування 

корисності інформації, що міститься в тексті → виписування  незнайомих слів, 
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переклад тексту, вдосконалення вмінь вивчаючого читання, здогад про значення 

незнайомих слів, робота зі словником → розбиття тексту на складові частини, 

записування ключових слів / словосполучень до кожної частини, визначення 

структури тексту → записування основної думки кожного абзацу одним 

реченням, формування та вдосконалення умінь виокремлювати основну 

інформацію → записування короткого викладу тексту, формування та 

вдосконалення умінь компресії інформації тексту → оцінювання корисності 

інформації, розвиток вміння критично ставитися до прочитаної інформації, 

аргументувати свої висловлювання [45, с. 16]. Алгоритм методики І. Зуєвої 

акцентований, головним чином, на роботі з текстом першоджерела, а також на 

компресії інформації. Дослідниця не розглядає написання реферату як процес 

продукування вторинного письмового тексту, який має дискурсні, 

соціокультурні, прагматичні, лінгвальні особливості. Водночас, зауважимо, що 

ми вважаємо доцільним спиратися на алгоритм обробки первинного тексту і в 

процесі навчання  китайського писемного мовлення (реферування). 

Для навчання реферування усного мовлення О. Пікуцька запропонувала 

підхід до організації комплексу вправ, який передбачає послідовне формування 

умінь і навичок відповідно до етапів реферування, на основі якого виділяються 

вправи, релевантні рецептивному етапу (спрямовані на формування і розвиток 

умінь і навичок слухового сприйняття), аналітичному етапу (спрямовані на 

аналіз змісту), продуктивному етапу (складання реферату в письмовій або усній 

формі) [109, с. 7]. Дослідниця розробила три основні блоки вправ: блок, що 

відповідає рецептивному етапу; блок, що відповідає аналітичному етапу; блок, 

що відповідає продуктивному етапу. Кожен блок містить вправи і завдання трьох 

основних типів: завдання для розвитку пізнавальних здібностей (завдання-

тести); тренінгові завдання (завдання-ігри); мовленнєві вправи (традиційні) [109, 

с. 16]. І. Басова акцентує, головним чином, увагу на процесові утворення 

письмового реферату аудіотексту. Дослідниця виділяє: а) вступну частину, на 

якій студент має коротко сформулювати головну думку, не вносячи в неї своїх 

коментарів (завдання: підібрати заголовок для абзаців із запропонованих / без 
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вибору варіантів, сформулювати основну думку абзацу, виділити ключові 

слова); б) описова частина (викладення змісту реферованого матеріалу в логічній 

послідовності і, при цьому, кожна наступна думка повинна випливати з 

попередньої, при цьому студент має використовувати засоби зв’язку; в) 

завершальна частина (подати авторські або власні висновки) [9, с. 14-15]. 

Дослідниця оминає процес формування мовленнєвих навичок та вмінь. 

Враховуючи особливості китайської мови, ми ж стоїмо на позиції потреби 

формування означених навичок та вмінь.  

А. Кулик при навчанні усного реферування виділяє чотири об’єкти: 

аудіювання, говоріння, переклад (як мимовільна інтерпретація внутрішнього 

мовлення рідною мовою є в процесі сприйняття непереборним чинником) і сам 

процес реферування. Для навчання реферування усного мовлення А.Кулик 

розробила три групи вправ: А) мовні, які охоплюють: презентативні, фонаційні; 

Б) мовленнєві, які містять: розпізнавальні, семантизуючі, конструктивні, 

рецептивні, конструктивно-компресивні; В) комунікативні, які охоплюють: 

конструктивно-поширювальні, конструктивно-інтерпретаційні, конструктивно-

трансформаційно-комбіновані, реконструктивні, прогностичні, аналітико-

структуруючі, моделювальні, стратифікаційні, трансформаційні, пошуково-

асоціативні, мнемічні [65, с. 21]. Важливим є висновок дослідниці про те, що 

реферуванню усного мовлення має передувати реферування письмових текстів. 

Реферування усного мовлення має здійснюватися шляхом переносу механізмів 

реферативного читання на цей процес [65, с. 21]. Ми поділяємо висновки 

дослідниці, така ієрархія властива й для навчання створення китайськомовних 

рефератів, оскільки обробка усного китайського мовлення, а також його фіксація 

є значно  складнішим процесом, ніж обробка письмового мовлення, і студенти 

мають уже бути підготовлені до такого виду реферування. Дослідниця виділяє 

три групи вправ (мовні, мовленнєві, комунікативні), орієнтовані на навчання 

усного реферування. Ми в цілому поділяємо висновки автора про потребу 

застосовувати саме такий спектр вправ. 
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Отже, у складанні вправ для навчання реферування склалися такі 

тенденції: 

• інтегрування процесу навчання реферування з рецептивними видами 

мовленнєвої діяльності; 

• формування лише текстотвірних умінь (компресії інформації, 

опрацювання окремих композиційних елементів), формування мовленнєвих 

навичок не береться до уваги; 

• формування текстотвірних умінь інтегровано з мовленнєвими 

навичками; 

• навчання письмового реферування має передувати навчанню усного. 

Отже, підсумовуючи результати аналізу праць, присвячених навчанню 

письма та реферування, а також враховуючи зміст китайськомовної 

компетентності в письмі, яка охоплює дискурсний, соціокультурний, 

прагматичний, мовний, стратегічний; жанровий підхід до навчання письма, 

графічні та типологічні особливості китайської мови, інтегрування процесу 

навчання письма з формуванням лінгвістичної та соціокультурної 

компетентностей, визначаємо, що система вправ для навчання китайського 

писемного мовлення має охоплювати: 

• формування лінгвальних, соціокультурних, дискурсних знань – «про що 

писати» і «як писати»; 

• формування соціокультурних, дискурсних, прагматичних умінь; 

• в основі навчання реферування, так само як і письма, покладено 

жанровий підхід, тому система вправ охоплює підсистеми, орієнтовані на 

навчання кожного жанру окремо; 

• враховуючи типологічні та графічно-орфографічні особливості 

китайської мови, формування лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, 

графічно-орфографічних навичок здійснюємо окремими комплексами 

некомунікативних вправ,  а також під час аналізу, компресії текстів 

першоджерел, під час написання реферату або власного повідомлення. 



102 

 

• навчання реферування має передувати навчанню написання власних 

висловлювань; 

• навчання реферування письмових текстів має передувати навчанню 

реферування усних текстів; 

• читання та аудіювання текстів розглядаємо як етап роботи з 

реферування; 

• читання та аналіз текстів є обов’язковими для навчання написання 

власних повідомлень. 

Китайська мова, яка типологічно відмінна від української і має особливу 

графічну систему, вимагає, як показує наш власний досвід, перманентної роботи 

з формування лексичних, граматичних, графічно-орфографічних навичок, адже, 

не володіючи ієрогліфами, студенти не зможуть фіксувати необхідної 

інформації, тому перед читанням та перед аудіюванням студенти мають уже 

володіти необхідними мовними та, найголовніше, графічними засобами (з 

проекцією їх використання під час написання реферативних чи власних текстів). 

Тому навчання письма китайською мовою має розпочинатися і 

супроводжуватися вправами на формування лексичних,  граматичних, 

лінгвосоціокультурних та графічно-орфографічних навичок. Ці вправи 

складають першу групу. 
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Рис. 2.2.1. Система вправ для навчання китайського писемного мовлення 

майбутніх філологів 
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(2.1.А – рефератів письмових текстів-першоджерел; 2.1.Б – рефератів усних 

текстів-першоджерел), 2.2 – підсистема вправ, орієнтованих на навчання 

написання рефератів-повідомлень; підсистема 2.3 – вправи, орієнтовані на 

навчання написання рефератів-оглядів (підгрупа 2.3.1 – орієнтована на навчання 

написання компаративних рефератів; підгрупа 2.3.2 – орієнтована на навчання 

написання кумулятивних рефератів; підгрупа 2.3.3 – орієнтована на навчання 

написання діахронних рефератів); підсистема 2.4 – вправи орієнтовані на 

навчання написання власних висловлювань (2.4.1 – функціонального типу опису, 

2.4.2 – функціонального типу повідомлення). Кожна підсистема вправ охоплює 

групи вправ на формування дискурсних, умінь, графічно-орфографічних 

навичок, прагматичних умінь, стратегічних умінь (остання група вправ 

виконується студентами перед, під час і після написанням реферату чи власного 

повідомлення). На рис. 2.2.1 подано графічно систему вправ для навчання 

китайського писемного мовлення майбутніх філологів. 

Наведемо приклади вправ.  

Група вправ 1: її мета – формування лексичних, граматичних, 

лінгвосоціокультурних, графічно-орфографічних навичок, необхідних для 

подальшого складання рефератів та власних висловлювань. Вона складається з 

чотирьох відповідних підгруп. 

Група вправ 1.1. Вправи для формування граматичних навичок письма. У 

формуванні граматичної навички письма орієнтуємося на етапи, виділені 

Ю. Пассовим: 1) сприйняття; 2) імітація (повторення); 3) підстановка (різне 

лексичне наповнення граматичної конструкції); 4) трансформація (операції 

самостійного виклику моделі); 5) репродукція (установлення асоціацій між 

формальним і функціональним аспектами моделі); 6) комбінування (поєднання з 

іншими моделями) [105, с. 150-154]. 

Отже, для формування граматичних навичок писемного мовлення 

використовуємо вправи на сприйняття граматичних форм та конструкцій (у 

читанні та аудіюванні), на імітацію граматичних форм та конструкцій (усно та 

письмово), на підстановку (використання відповідної конструкції з різним 
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лексичним наповненням: усно та письмово), на трансформацію граматичної 

форми / конструкції: зміна однієї граматичної конструкції на іншу, зміни в межах 

однієї конструкції; на самостійне репродуктивне вживання граматичної форми / 

конструкції (переказ, переклад). 

Приклад вправи: 

Вправа 1.1. Мета: формування граматичних навичок письма (навички 

вживання 还是（альтернативна форма запитання）. 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна граматична вправа (на 

підстановку), з повним керуванням, індивідуальна. 

Інструкція: Дайте відповіді на питання, використовуючи  альтернативну 

форму запитання (还是). 

你是中国人还是日本人？ 

我是日本人。 

你会说汉语还是说乌克兰语？ 

我会说汉语。 

周末的时候你喜欢看电视还是上网和朋友聊天？ 

我喜欢看电视 [199]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Група вправ 1.2. Вправи для формування графічно-орфографічних навичок 

письма. 

Вправи для формування графічно-орфографічних навичок китайського 

письма є актуальними упродовж усього курсу навчання китайської мови, адже 

вона має близько 50 000 ієрогліфів, і тому багатьом людям щоб вивчити таку 

кількість, певно, не вистачить цілого життя.  

Нам не вдалося знайти праць, у яких би описувалася поетапна робота з 

формування графічно-орфографічних навичок написання китайських ієрогліфів. 

Проте, упродовж нашої практичної діяльності, пов’язаної з навчанням 
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китайської ієрогліфіки, а також орієнтуючись на етапи формування лексичної 

навички (оскільки ієрогліфи вивчають одночасно з лексикою), нами було 

створено власний алгоритм формування графічно-орфографічних навичок 

написання китайських ієрогліфів: 1) сприйняття ієрогліфу; 2) аналіз його 

компонентів, 3) графічна імітація компонентів ієрогліфу, всього ієрогліфу; 

4) позначення (використання ієрогліфів для позначення слів поза контекстом); 5) 

комбінування (використання ієрогліфів у реченні, тексті). Для формування цих 

навичок використовуємо вправи на сприйняття ієрогліфів, його аналізу, 

визначення складів чи слів, що вони позначають, записування елементів 

ієрогліфів та ієрогліфів у цілому; виявлення помилок в ієрогліфах, написання 

слів під диктовку (позначення), написання китайських відповідників 

українським словам, використання ієрогліфів під час складання та записування 

речень.  

Наводимо приклад вправи: 

Вправа 1.2.1. Мета: формування графічно-орфографічних навичок письма 

(позначення). 

Тип та вид вправи: некомунікативна графічно-орфографічна вправа (на 

позначення), з повним керуванням, індивідуальна. 

Інструкція: прочитайте ієрогліфи та переклад слів, що вони позначають. 

Допишіть, яких елементів бракує цим ієрогліфам. 

幸福 xingfu – щастя. 

祝你身体和幸副. 

房间 fangjian – кімната, номер (в готелі) 

他住在哪一个坊间？[214] 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки:індивідуально, викладачем. 

Вправа 1.2.2. Мета: формування графічно-орфографічних навичок письма 

(позначення). 
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Тип та вид вправи: некомунікативна графічно-орфографічна вправа (на 

позначення), з повним керуванням, індивідуальна. 

Інструкція: біля українських слів напишіть китайські відповідники [18]. 

змагання на човнах  

вид спорту  

офіційне свято  

забобон  

китайський новий рік  

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки:індивідуально, викладачем. 

Навчання ієрогліфів має передувати формуванню лексичних навичок 

письма: студенти повинні вивчити спочатку слово, його графічне зображення, а 

потім переходити до їх використання під час написання речень, текстів тощо. 

Тому нами й обрано інтегрований алгоритм навчання ієрогліфів і нової лексики.  

Група вправ 1.3. Вправи для формування лексичних навичок письма. Ця 

група вправ відповідає етапам формування лексичної навички: 1) сприйняття 

слова в процесі його функціонування; створення звукового образу слова; 

2) усвідомлення значення слова; 3) імітація слова в ізольованому вигляді або в 

контексті речення; 4) позначення, спрямоване на самостійне називання об’єктів, 

визначених словом; 5) комбінування (слово вступає в нові зв'язки); 6) вживання 

слова в різних контекстах [2, с. 122]. Відповідно до етапів застосовуємо вправи 

на читання тексту та виділення нових слів, озвучення їх, встановлення значення 

слова; словникові диктанти (імітація слова в ізольованому вигляді), самостійне 

називання об’єктів (наприклад, назвати об’єкт за його описом, за зображенням 

тощо), відповіді на питання, написання пропущених слів (комбінування слова з 

новими словами). 

Приклад вправи: 

Вправа 1.3. Мета: формування лексичних навичок письма (комбінування 

слів в речення). 
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Тип та вид вправи: некомунікативна лексична вправа (на підстановку), з 

повним керуванням, індивідуальна. 

Інструкція: прочитайте речення, перепишіть, вставте пропущені слова, які 

подаються перед вправою. 

更因为…所以…从…到…了最如果…, 就虽然…, 可是… 
 

1．___天气冷，___我们都要去打排球。 

2．学生们___早上8：20___下午1:00都在课。 

3.___老师明天不忙，我们___可以请他喝茶。 

4.他___不舒服，___昨天没来上课, 现在好— 

5.商店里有很多衣服，但是这件衬衫___漂亮 

6.这个菜很好吃，那个___好吃 [18]. 
 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Група вправ 1.4. Вправи для формування лінгвосоціокультурних навичок 

письма. 

Лінгвосоціокультурні навички письма полягають а) у графічно-

орфографічному позначенні лексичних засобів, що номінують культурно 

специфічні поняття та реалії, а також б) використанні цих засобів під час 

конструювання словосполучень та речень; в) у графічно-орфографічному 

позначенні лексичних засобів, що позначають фразеологічні звороти мовлення, 

притаманні китайській культурі. Таким чином, формування 

лінгвосоціокультуних навичок здійснюємо за моделлю формування лексичних 

та графічно-орфографічних навичок. Для цього використовуємо такі вправи: 

сприйняття лінгвосоціокультурного феномену, а також його графічного 

зображення; аналіз графічно-орфографічного позначення, набуття інформації 

про лінгвосоціокультурний феномен (шляхом читання коментаря, роз’яснення, 

використання додаткової літератури); імітація слова в ізольованому вигляді або 

в контексті речення; імітація графічної оболонки слова (повторити і записати 

слово); самостійне називання феномену за описом, написання пропущеного 

слова, складання та записування речень з вивченим феноменом. 
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Приклад вправи:  

Вправа 1.4. Мета: формування лінгвосоціокультурних навичок письма 

(складання та записування речень з виучуваним феноменом). 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна лінгвосоціокультурна вправа 

(на складання та записування речень з виучуваним феноменом), з повним 

керуванням, індивідуальна. 

Інструкція: дайте повні відповіді на поставлені питанні, складіть питання 

до поставлених відповідей  і запишіть їх. 

1) А: 现在过春节的时候中国人去不去放鞭炮？ 

Б: ________________________________________________________。 

2) А: ________________________________________________________？ 

Б: 父母给孩子们送红包。 

3) А: ________________________________________________________？ 

Б: 很多中国人去旅行，有的人在家里休息… 

4) А: 春节的时候我们放不放假？ 

Б: _________________________________________________________。 

5) А: __________________________________？ 

Б: 别忘了，春节以后你们有考试，得好好准备。 

6) Б: ______________________________!  

А: 谢谢老师，我们也祝您春节快乐![18] 
 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Отже, вправи групи 1 покликані підготувати студентів(а саме сформувати 

графічно-орфографічні, лексичні, граматичні та лінгвосоціокульутрні навички) 

до складання рефератів та написання власних повідомлень. Варто також 

зауважити, що група вправ 1 охоплює лише найбільш частотну лексику. Під час 

читання, аудіювання, реферування та складання повідомлень словниковий та 

ієрогліфічний запас студентів продовжує розвиватися. 

Підсистема вправ 2: її мета – навчання написання рефератів різних 

жанрів та власних висловлювань-описів та повідомлень. Вона складається з семи 

відповідних підгруп. 
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Підсистема вправ 2.1 орієнтовна на навчання написання рефератів-

конспектів. Відповідно до змісту компетентності в письмі (яка охоплює мовний, 

дискурсивний, прагматичний, соціокультурний та стратегічний компоненти) 

навчання написання рефератів-конспектів китайською мовою містить 3 підгрупи 

вправ. 

Група вправ 2.1.А – вправи на навчання реферування письмового 

тексту. 

Підгрупа вправ 2.1.1: вправи на формування дискурсних умінь під час 

написання рефератів-конспектів. 

До цієї підгрупи належать вправи, які формують уміння складати тексти 

рефератів-конспектів, які відповідають ознакам дискурсу: 

- вправи на встановлення тематичної, стилістичної, структурної єдності, 

завершеності; 

- вправи на дотримання стилю першоджерела в конспекті; 

- вправи на дотримання жанрового канону реферату-конспекту;  

- використання відповідних кліше, притаманних реферату-конспекту; 

- вправи на компресію інформації; 

- вправи на дотримання змістовних характеристик дискурсу (образ автора, 

модальність, інформативність); 

- вправи на дотримання формально-структурних характеристик реферату-

конспекту: композиція (відповідно до функціонального типу мовлення – опису 

чи розповіді); 

- вправи на дотримання змістової та мовної зв’язності. 

Наведемо приклади таких вправ: 

Вправа 2.1.1.1. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 

реферату-конспекту (умінь компресії інформації першоджерела). 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на читання тексту та виділення 

ключових інформаційних блоків). 

Інструкція: прочитайте текст, зреферуйте ключову інформацію. 
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汉语文体 

汉语作为以语素文字为文字系统的语言，文字高度统一与规范，现代汉

语有统一和规范的语法。而汉字在表音上面更富于变化。在漫长的历史时期、

广袤的领土疆域内，汉字的读音有一定因时因地的变迁，并导致方言的产生。

但是汉语书面语言规范，消 除了因为方言差异造成的交流障碍。 

白话文运动之前所使用的书面语叫做“文言”，是一种以上古汉语所使

用的以“雅言”为基础的书面语。白话文运动兴起之前，也有人用白话文写作，

但那时称为官话，如《红楼梦》、《老残游记》、《官场现形记》等。在现代

汉语的书面语中，虽然文言已经很少使用了，但是在海峡两岸的语文教学中，

文言文仍然占有重要的地位。白话文运动之后所推动的书面汉语通常被称为

“ 白 话 ” ， 即 以 北 方 官 话 为 基 础 的 现 代 书 面 语 。 

文言文在古代的一些东亚、东南亚国家都是官方行文的标准，而现时东

亚国家使用文言文亦可交流，但是这种传统的语言因为使用者越来越少，而改

为 使 用 现 代 文 体 ， 及 学 习 外 语 来 交 流  [ 2 2 1 ] . 
Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.1.1.2. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 

реферату-конспекту (умінь дотримання стилю першоджерела). 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на реферування окремих 

фрагментів тексту з дотриманням стилю мовлення). 

Інструкція: визначте, до якого функціонального стилю та типу мовлення 

належить поданий вище текст, передайте зміст першого (потім другого і 

третього) абзацу, дотримуючись науково-популярного стилю та 

функціонального типу – опису. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.1.1.3. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 

реферату-конспекту (умінь складання цілісного і зв’язного тексту реферату-

конспекту). 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна, з 

частковим керуванням, індивідуальна (вправа на використання засобів зв’язку, 

властивих реферату-конспекту). 
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Інструкція: поєднайте два фрагменти реферату-конспекту 

використовуючи подані засоби зв’язку: 在第一段，在第二段/最初作者评论，然

后...... (у першому абзаці, у другому абзаці/ спочатку автор розглядає, а 

потім...) [224]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа вправ 2.1.2: вправи на формування прагматичних умінь під час 

написання рефератів-конспектів. До цієї підгрупи належать вправи, які 

формують уміння складати тексти рефератів-конспектів, які виконують 

прагматичну функцію: 

- вправи на встановлення повноти і достатності викладення інформації (для 

того, щоб можна було користуватися конспектом у навчальних цілях); 

 - вправи на формування умінь реалізації комунікативної (інформативної) 

мети реферату-конспекту. 

Вправа 2.1.2.1. Мета вправи: формування умінь реалізації комунікативної 

(інформативної) мети реферату-конспекту. 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на рефлексію реалізації 

інформативної функції реферату). 

Інструкція: перечитайте законспектовані фрагменти тексту 

першоджерела. Встановіть, чи достатньо повно представлена інформація в 

конспекті. Чи зможете Ви цим конспектом скористатися перед іспитом? 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа вправ 2.1.3: вправи на формування стратегічних умінь під час 

написання рефератів-конспектів. До цієї підгрупи належать вправи, які: 

- формують уміння компенсувати брак мовних засобів та ієрогліфів для 

здійснення письмової комунікації; 
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- формують уміння продумування, планування, прогнозування 

висловлювання; 

- формують уміння здійснювати самоконтроль за написанням реферату-

конспекту. 

Вправа 2.1.3.1. Мета: формування умінь компенсувати брак мовних 

засобів та ієрогліфів для здійснення письмової комунікації. 

Тип та вид вправи: некомунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на добір синонімів, перифраз у разі 

браку мовних засобів). 

Інструкція: прочитайте фрагмент тексту. Поміркуйте, якими словами 

можна замінити виділені слова, так щоб не змінився зміст і стиль фрагменту. 

Перефразуйте його зміст і запишіть. 

白话文运动之前所使用的书面语叫做“文言”，是一种以上古汉语所使

用的以“雅言”为基础的书面语。白话文运动兴起之前，也有人用白话文写作，

但那时称为官话，如《红楼梦》、《老残游记》、《官场现形记》等。在现代

汉语的书面语中，虽然文言已经很少使用了，但是在海峡两岸的语文教学中，

文言文仍然占有重要的地位。白话文运动之后所推动的书面汉语通常被称为

“白话”，即以北方官话为基础的现代书面语 [206]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.1.3.2. Мета: формування умінь продумування, планування, 

прогнозування висловлювання; здійснення самоконтролю. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-репродуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на підготовку до написання цілісного 

реферату та самоконтролю над цим процесом). 

Інструкція: сплануйте текст реферату, яка інформація має бути висвітлена, 

комунікативну мету, структуру, стиль, мовні засоби. Запишіть текст реферату. 

Перевірте відповідність тексту реферату першоджерелу. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 
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Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Враховуючи особливості китайської мови, а точніше її графічної системи, 

під час планування написання реферату-конспекту варто провести серію 

графічно-орфографічних вправ з метою вивчення невідомих ієрогліфів за таким 

алгоритмом: 1) сприйняття ієрогліфу; 2) аналіз його компонентів, 3) графічна 

імітація компонентів ієрогліфу, всього ієрогліфу; 4) позначення (використання 

ієрогліфів для позначення слів поза контекстом); 5) комбінування (використання 

ієрогліфів у реченні, тексті). 

 

Група вправ 2.1.Б – вправи на навчання реферування усного тексту. 

Вправи на реферування усного тексту застосовуємо на рубіжному рівні 

навчання китайської мови лише для навчання рефератів-конспектів, після вправ, 

орієнтованих на навчання реферування письмових текстів (у межах одного 

змістового модуля), після проведеної роботи над розширенням словникового 

запасу та ієрогліфів (при навчанні китайської мови студенти мають розуміти 

близько 90% лексики, а також володіти приблизно такою ж кількістю ієрогліфів 

для її запису). 

 У групі 2.1.Б виділяємо 4 підгрупи: 

Підгрупа вправ 2.1.1 – вправи на формування умінь аудіювання та 

фіксування інформації. Оскільки аудіювання є складнішим за читання, бо воно 

обмежує студента в часі, не дозволяє йому звертатися до тексту першоджерела 

стільки, скільки йому потрібно, не дозволяє використовувати під час слухання 

словник тощо, вважаємо за потрібне обрати бінарний спосіб роботи з текстом 

першоджерела: проводити одночасну роботу над аудіюванням та написанням 

реферату. 

Така бінарна робота розпочинається із власне аудіювання та аналізу 

аудитивного тексту. Метою вправ на аудіювання є формування умінь критичного 

розуміння тексту з виділенням основної інформації. Для цього ми пропонуємо 

такі вправи у наведеній послідовності: 

- прослухати назву тексту, спрогнозувати, про що йтиметься мова; 
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- перше прослуховування: прослухати весь текст, зафіксувати основні 

інформаційні блоки (дозволяємо фіксувати як китайською, так і рідною мовою), 

обговорення змісту в цілому. 

- друге прослуховування за фрагментами: прослухати фрагмент 

зафіксувати основну інформацію (дозволяємо фіксувати як китайською, так і 

рідною мовою), зіставити  її з інформацією, зафіксованою під час першого 

прослуховування; за такою схемою студенти прослуховують решту фрагментів. 

- після прослуховування студенти дають відповіді на питання: це дозволяє 

викладачеві зорієнтуватися, наскільки студенти добре зрозуміли інформацію, а 

студенти можуть коригувати свої записи. 

Вправа 2.1.1.1. Мета вправи: формування умінь критичного розуміння 

аудитивного тексту та його аналізу. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-репродуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на аудіювання тексту та виділення ключових 

інформаційних блоків). 

Інструкція: прослухайте текст, зафіксуйте ключову інформацію [203] . 

Спосіб виконання: усно-письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально (відповіді на питання), викладачем. 

Вправа 2.1.1.2. Мета вправи: формування умінь критичного розуміння 

фрагментів аудитивного тексту та їх аналізу. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-репродуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на аудіювання тексту та виділення ключових 

інформаційних блоків). 

Інструкція: прослухайте текст за фрагментами, зафіксуйте ключову 

інформацію кожного фрагмента. Зіставте цю інформацію з почутим під час 

першого прослуховування.  

Спосіб виконання: усно-письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально (відповіді на питання), викладачем. 
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Після другого прослуховування та обговорення тексту студенти 

розпочинають писати реферат-конспект, виконуючи три підгрупи вправ: 2.1.2-

2.1.4. 

Підгрупа вправ 2.1.2 – вправи на формування дискурсних умінь під час 

написання рефератів-конспектів. 

Підгрупа вправ 2.1.3 – вправи на формування прагматичних умінь під час 

написання рефератів-конспектів. 

Підгрупа вправ 2.1.4 - вправи на формування стратегічних умінь під час 

написання рефератів-конспектів 

Підгрупи 2.1.2 – 2.1.4 охоплюють типові завдання, які відповідають 

змісту тим, що були представлені в попередній групі (2.1. А – для навчання 

реферування письмових текстів). 

Наведемо приклади цих вправ: 

Вправа 2.1.2.1. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 

реферату-конспекту (умінь дотримуватися композиції (відповідно до 

функціонального типу мовлення – опису / розповіді, умінь визначати та 

відтворювати в рефераті модальність тексту, наприклад, модальність 

достовірності, припущення, об’єктивності, суб’єктивності тощо). 

Тип та вид вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна, з 

частковим керуванням, індивідуальна (вправа на читання тексту та виділення 

ключових інформаційних блоків). 

Інструкція: визначте функціональний тип тексту (опис / розповідь), який 

Ви щойно слухали, встановіть його модальність. Складіть текст реферату, 

дотримуючись функціонального типу та модальності першоджерела. 

Спосіб виконання: усно-письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.1.3.1. Мета вправи: формування умінь реалізації комунікативної 

мети реферату-конспекту. 
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Тип та вид вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на рефлексію реалізації 

інформативної функції реферату). 

Інструкція: перечитайте конспект тексту першоджерела. Встановіть, чи 

достатньо повно розтлумачене описуване явище? Чи потребує воно уточнень, 

корекції? 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.1.4.1. Мета: формування умінь компенсувати брак мовних 

засобів та ієрогліфів під час написання реферату. 

Тип та вид вправи: некомунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на добір синонімів, перифраз у разі 

браку мовних засобів). 

Інструкція: під час прослуховування тексту Ви фіксували інформацію не 

лише китайською, але й рідною мовами (у разі, якщо Ви не знали, як слово 

правильно записувати ієрогліфами). Поміркуйте, якими словами можна замінити 

невідомі слова, написання яких Ви знаєте. Запишіть їх.  

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Описана група вправ орієнтована на формування умінь складання 

рефератів-конспектів як невід’ємного компоненту навчальної та професійної 

діяльності майбутніх китаїстів. 

 

Підсистема вправ 2.2 охоплює вправи, орієнтовані на навчання 

написання рефератів-повідомлень. 

Підгрупа вправ 2.2.1: вправи на формування дискурсних умінь під час 

написання рефератів-повідомлень. 

До цієї підгрупи належать вправи, які формують уміння складати тексти 

рефератів-повідомлень, які відповідають ознакам дискурсу: 
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- вправи на встановлення тематичної, стилістичної, структурної єдності, 

завершеності; стилю першоджерела в конспекті;дотримання змістової та мовної 

зв’язності; 

- вправи на компресію інформації; 

- вправи на використання мовних засобів, властивих для цього жанру 

реферату;  

- вправи на дотримання формально-структурних характеристик, 

жанрового  канону реферату-повідомлення, який містить авторські роздуми, 

творчі, критичні осмислення інформації; модальності першоджерела; 

- вправи на репрезентацію автора реферату у формі коментаря-оцінки після 

кожного інформаційного блоку або кількох інформаційних блоків, на початку 

реферату, у формі оцінки-анотації інформації у цілому, у формі оцінки-

узагальнення змісту тексту. 

Приклади вправ: 

Вправа 2.2.1.1. Мета: формування умінь складати реферати-повідомлення  

з критичною оцінкою автора у вигляді оцінки-анотації інформації у цілому 

(наприкінці тексту реферату). 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-репродуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на написання реферату, який містить 

критичну оцінку-анотацію інформації у цілому). 

Інструкція: зреферуйте поданий текст, узагальніть інформацію та дайте їй 

оцінку з погляду актуальності та необхідності для Вашої освіти.  

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

先过圣诞节，然后过新年 

现美国一样，十二月二十五日中国人过圣诞节。有不少青年聚在一起，

吃吐绶鸡，收到圣诞老人送的礼物。庆祝圣诞节在学生中非常流行。学生们不

仅互赠卡片和礼物，还会在圣诞前夜或圣诞节当天举行舞会。此外，还有许多

商店雇人装扮成圣诞老人。还会竖起圣诞树，在壁炉边挂起长袜，等待圣诞老
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人的礼物。这是为什么？我们的汉语老师说这叫《西风压倒东风》，他又说，

中国人过圣诞节对中国经济有很多好处。但是，一般家庭是不过圣诞节的。学

生和青年过圣诞节，可能是喜欢圣诞节那种欢乐的气氛。孩子们从爸爸妈妈收

到礼物，当然很高兴。不过，中国最大的节日还是春节。李尔知道了这些情况，

就要告诉中国人乌克兰和俄罗斯的过年习惯。他说，对乌克兰和俄罗斯人来说，

新年还是真正是最大的节日。 

力尔和安东计划开个新年晚会，请中国朋友参加。但是，小王、陈老师

都不明白。力尔这样来解释。新年，对于每个人的意义都是不同的,可是每年

的一月一号是乌克兰人心中最大的节日。安东还说，有两道必不可少的菜。这

就是奥利维沙拉和皮衣鲱鱼沙拉。奥利维沙拉也可以叫做俄罗斯沙拉，由土豆、

鸡蛋、香肠、胡萝卜、酸黄瓜、青豆和蛋黄酱等做成。除了蛋黄酱以外，这都

是中国人经常吃的。小王觉得这个皮衣鲱鱼沙拉很奇怪。力尔说，“皮衣”是由

红菜做的，下面是一层层胡萝卜、鸡蛋、土豆、鲱鱼。 

最后，力尔还说他希望在中国所有在中国学习和工作的外国人不会孤单

过新年 [18]. 

Підгрупа вправ 2.1.2: вправи на формування прагматичних умінь під час 

написання рефератів-оглядів. 

- вправи на встановлення повноти і достатності викладення інформації (для 

того, щоб можна було користуватися конспектом у навчальних цілях); 

 - вправи на формування умінь реалізації комунікативної (інформативної) 

мети реферату-повідомлення, а також комунікативної мети автора реферату 

(наприклад, оцінної, апелятивної, спонукальної, переконувальної тощо).  

Вправа 2.2.2.1. Мета: формування умінь складати реферати-повідомлення  

з критичною оцінкою автора у вигляді оцінки-анотації інформації та 

рекомендації прочитати оригінал та додаткову літературу. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-репродуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на написання реферату, який містить 

критичну оцінку-анотацію та рекомендацію). 
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Інструкція: дайте оцінку інформації, викладеній в рефераті, переконайте 

Вашого одногрупника перечитати першоджерело. Зацікавте його. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа вправ 2.2.3: вправи на формування стратегічних умінь під час 

написання рефератів-повідомлень. До цієї підгрупи належать вправи, які 

формують уміння компенсувати брак мовних засобів та ієрогліфів для 

здійснення письмової комунікації; формують уміння продумування, планування, 

прогнозування висловлювання; формують уміння здійснювати самоконтроль за 

написанням реферату-повідомлення. 

Вправа 2.2.3.1. Мета: формування умінь продумування, планування, 

прогнозування реферату-повідомлення. 

Тип та вид вправи: некомунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на написання реферату, який 

містить критичну оцінку-анотацію та рекомендацію). 

Інструкція: сплануйте процес написання реферату-повідомлення: яку 

композиційну частину буде займати Ваша оцінка.  Узгодьте зміст реферату з 

Вашої оцінкою та Вашими рекомендаціями. Сплануйте, якими засобами мови Ви 

будете користуватися. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підсистема вправ 2.3 охоплює – вправи, орієнтовані на навчання 

написання рефератів-оглядів. Вона складається з  (підгрупа 2.3.1 – орієнтована 

на навчання написання компаративних рефератів; підгрупа 2.3.2 – орієнтована 

на навчання написання кумулятивних рефератів; підгрупа 2.3.3 – орієнтована на 

навчання написання діахронних рефератів). 

Кожна підгрупа містить дискурсні, прагматичні та стратегічні вправи. Ми 

не будемо дублювати типові вправи для кожного жанру реферату, а подамо лише 

ті, які відображають жанрові особливості. 
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Підгрупа 2.3.1 – орієнтована на навчання написання компаративних 

рефератів 

Підгрупа 2.3.1.1 (у межах дискурсного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи: 

- прочитайте два наукові джерела А і Б в оригіналі, а потім їхній реферат, 

вставте з поданого списку пропущені слова та словосполучення, які 

відповідають змісту реферату; 

- прочитайте два перші абзаци наукових повідомлень А і Б, визначте 

основну інформацію, складіть міні-реферат, порівнявши інформацію;  

- прочитайте два наукові джерела А і Б, порівнюючи погляди двох 

науковців: що у них спільне, що відмінне, висвітліть свою позицію, узагальніть 

погляди, підвівши підсумок; 

- на основі аналізу двох наукових джерел напишіть компаративний  

реферат. 

Підгрупа 2.3.1.2 (у межах прагматичного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи: 

- почитайте два абзаци текстів А і Б, визначте основну інформацію, 

зреферуйте їх, покажіть при цьому, що Ви підтримуєте позицію авторів обох 

текстів (тексту А, тексту Б); 

- напишіть компаративний реферат (на основі текстів А і Б), підтримуючи 

позицію авторів обох текстів (тексту А, тексту Б); сплануйте, які мовні засоби Ви 

будете використовувати для цього; донесіть позицію одного з авторів до читачів 

реферату; 

- напишіть компаративний реферат (на основі текстів А і Б), спонукайте 

своїх однокурсників прочитати порівнювані тексти в оригіналі. 

Підгрупа 2.3.1.3 (у межах стратегічного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи: 

- прочитайте два перші абзаци наукових повідомлень А і Б, визначте 

основну інформацію, продумайте, які мовні засоби Ви будете використовувати, 

щоб зіставити інформацію;  
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- сплануйте, як Ви будете розгортати структурну та інформаційну матрицю 

компаративного реферату, доберіть найбільш доцільні мовні засоби; 

- у поданих реченнях допишіть кілька варіантів кінцівки, так щоб не 

змінювався стиль і зміст висловлювання; 

- перечитайте текст реферату, зверніть увагу: чи достатньо повно 

відображена основна інформація, чи відсутні зайві деталі, чи вдалося Вам 

зіставити  різні погляди на проблему, чи адекватні мовні засоби Ви дібрали, чи 

досягли Ви комунікативної мети (тощо). 

Приклади вправ 

Вправа 2.3.1.1. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 

компаративного реферату. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на написання компаративного реферату, який 

містить авторську позицію). 

Інструкція: прочитайте два наукові джерела А і Б, порівнюючи погляди 

двох науковців: що у них спільне, що відмінне, висвітліть свою позицію, 

узагальніть погляди, підвівши підсумок. На основі аналізу двох наукових джерел 

напишіть компаративний  реферат. 

Текст 1. 

阅系关于文化因素及课堂讨论（孚要与文化因素有机地？人们更进一步

注意到文化背景知识的重要。“背景知识对共识。的作用有时要大于上下文和

语言难度 60”，注意到“隐含在榊词汇系统，语法统和语用系统中”的文化因素

⑨。由于留学生来自不同文化背景的国家，文化因素的差异，使他们对同样的

文字材料会有不同的甚至相反的理解。他们可能理解不了老年人再婚女儿会反

对，会干涉;这种事情怎么就“说不出口”呢。为了弄懂譚的深层含义，把文章中

的传统文化挖掘出来，让学生自己去体会嶽，除了在练习中增加文化因素方面

的内容以外，还在教学中采討论的形式 [195]. 
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Текст 2. 

讲读法是 50 年代初被介绍到中国来的，至今这种方法仍然被戰平，使用-

在对外汉语教学中，它比较适用于阅读训练课中的中高级阶段的精读课教学，

因为精读课教学的特点在于“精“，它既涉及阅读材料的内容又涉及其形式，对

学阿文生的要求是从内容到形式的全面的理解。阶同氝它因。使用讲读法最容

易忽视对学生的阅读训练，容易造成一言堂。教师应该明确无论是哪个阶段的

阅读训练课，学生都是教学的体，在学生能读懂，能理解的情况下，教师能少

讲就少讲，尽量启发学生去读，去思考，去讲 [208]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.3.1.2. Мета вправи: формування прагматичних умінь написання 

компаративного реферату. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на написання компаративного реферату, а 

також реалізацію комунікативної мети – донесення позиції автора одного з 

текстів до читачів реферату). 

Інструкція:  напишіть компаративний реферат (на основі текстів А і Б), 

підтримуючи позицію автора тексту А; сплануйте, які мовні засоби Ви будете 

використовувати для цього; донесіть позицію автора тексту А до читачів 

реферату. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.3.1.3. Мета вправи: формування стратегічних умінь написання 

компаративного реферату. 

Тип та вид вправи: некомунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на написання компаративного 

реферату, на планування мовних засобів, необхідних для зіставлення інформації 

у двох джерелах). 
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Інструкція: прочитайте два перші абзаци наукових повідомлень А і Б, 

визначте основну інформацію, продумайте, які мовні засоби Ви будете 

використовувати, щоб зіставити інформацію. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

 

Підгрупа 2.3.2 – орієнтована на навчання написання кумулятивних 

рефератів 

Підгрупа 2.3.2.1 (у межах дискурсного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи для навчання написання кумулятивних рефератів: 

- прочитайте два абзаци двох / трьох текстів, визначте: якої інформації 

бракує в одному фрагменті, але є в інших, зреферуйте ці фрагменти, так щоб 

інформація була викладена на принципом поступового взаємодоповнення; 

-  прочитайте три наукові джерела А, Б і В в оригіналі, а потім їхній 

реферат, вставте з поданого списку пропущені слова та словосполучення, які 

відповідають змісту реферату й розгортають його кумулятивну структуру; 

- прочитайте три наукові джерела А, Б і В в оригіналі, визначте, яка 

інформація є концептуальною, а яка доповнювальною, розташуйте її у 

правильній ієрархії; 

- напишіть кумулятивний реферат, дотримуючись його структури, стилю 

першоджерел, використовуючи адекватні для цього мовні засоби. 

Підгрупа 2.3.1.2 (у межах прагматичного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи для навчання написання кумулятивних рефератів: 

- напишіть кумулятивний реферат, розтлумачивши якомога повно поняття; 

- напишіть кумулятивний реферат, мотивуйте своїх колег до прочитання 

першоджерел / додаткових джерел. 

Підгрупа 2.3.1.3 (у межах стратегічного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи длянавчання написання кумулятивних рефератів: 

- під час написання реферату використовуйте синонімічні слова та 

словосполучення, зберігаючи стиль першоджерела та основну інформацію; 
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- сплануйте композиційну та інформаційну матрицю кумулятивного 

реферату, доберіть мовні засоби, які Ви будете використовувати під час 

написання такого реферату; 

- перечитайте текст реферату, зверніть увагу: чи достатньо повно 

відображена основна інформація, чи відсутні зайві деталі, чи вдалося Вам 

дотриматися кумулятивної структури, чи адекватні мовні засоби Ви дібрали, чи 

передали Ви модальність текстів та позицію авторів. 

Приклади вправ: 

Вправа 2.3.2.1. Мета вправи: формування дискурсних умінь написання 

кумулятивного реферату. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на визначення концептуальної та доповню 

вальної інформації як яра кумулятивного реферату, розташування її у правильній 

ієрархії). 

Інструкція: прочитайте три наукові джерела А, Б і В в оригіналі, визначте, 

яка інформація є концептуальною, а яка доповнювальною, розташуйте її у 

правильній ієрархії; 

Наукове джерело 1. 

汉字难读，说的是它难认读。主要表现在以下几方面。形声脱节，字形

一般不能表示读音。（2）四声变化差别细微尚且不易，读准确就更难了。（3）

汉语里有 400 多个音节，再加声变化，多达上千个音节，而每个音节又都包含

若干不同的字，因同音字，近音字特别多。除此之外，还存在大量多音字：它

们有的同音不同，因而意思不同（如“种 zhóng”和“种 zhòng“，“长 cháng”“长

zhǎng“等;有的字同搭配不同，因而音不同意思不同（如“会议 huiyi”和“会计

kuàiyi”，“银行 yínháng“和“行不行？xingbuxing。：（1）听！教材等）。《汉

字读写练习》（1）《汉字读写练习）（2）为解决汉字难读的问题，本教材针

对以上种种难点，运用 741（字，词和句），用拼音方案给汉字注音，根据拼
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音写汉字，进行同辞|和多音字辨析，形声字辨析等十多种教学手段，用以加强

对学生的认读训练 [219]. 

Наукове джерело 2. 

本教案在复习旧课部分的练习一中有关要求学生根据鞋 1写出汉字的练习，

在阅读部分的教学中要求学生认读词语，句子读课文，在作业中要求给有关汉

字注出拼音等练习，也都是为读训练而采取的措施。|，关于部首检字法的，学

生随时随地都会，早教会他们使用手中的会他们使用手中的（即刚开始介绍汉

字偏旁：法。把汉㈡汉字难写，但通过一个学期的严格训练，初学汉语 [222]. 

Наукове джерело 3. 

在读准字音，掌握了客观存在字义的基础上书写汉字，记独从写字统在

汉字教学当中，我们要对独体字投以更多的精力。独大多来源于古代的象形字，

由于形体的演变，许多象形字已经不比如，“日”字我们已经不大能看出太阳的

样子了，但是体字象当它独体形了。作为偏旁进入合体字以后，它的意义就显

现出来了，“晒明，晦，暗”都跟太阳有关 [225]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.3.1.2. Мета: формування прагматичних умінь написання 

кумулятивного реферату. 

Тип та вид вправи6: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на реферування інформації, яка розкриває 

повноту тлумачення поняття). 

Інструкція: прочитайте три наукові джерела А, Б і В в оригіналі 

зреферуйте їх, давши якомога повнішу інтерпретацію/ визначення «汉语听力教

育». 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки:індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.3.1.3. Мета: формування стратегічних умінь, пов’язаних із 

написанням кумулятивного реферату. 
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Тип та вид вправи: комунікативна рефлективна з частковим керуванням 

індивідуальна (вправа на самоконтроль у написанні кумулятивного реферату). 

Інструкція: перечитайте текст реферату, зверніть увагу: чи достатньо 

повно відображена основна інформація, чи відсутні зайві деталі, чи вдалося Вам 

дотриматися кумулятивної структури, чи адекватні мовні засоби Ви дібрали, чи 

передали Ви модальність текстів та позицію авторів. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки:індивідуально, викладачем. 

 

Підгрупа 2.3.3 – орієнтована на навчання написання діахронних 

рефератів 

Підгрупа 2.3.3.1 (у межах дискурсного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи длянавчання написання діахронних рефератів: 

-  прочитайте три наукові джерела А, Б і В в оригіналі, а потім їхній 

реферат, вставте з поданого списку пропущені слова та словосполучення, які 

відповідають змісту реферату й розгортають його діахронну структуру; 

- прочитайте 3 першоджерела, простежте, як змінювалися погляди на певне 

явища, об’єкт, процес тощо, зреферуйте ці три першоджерела, відобразивши 

еволюцію поглядів; 

- напишіть діахронний реферат, дотримуючись його структури, стилю 

першоджерел, використовуючи адекватні для цього мовні засоби. 

Підгрупа 2.3.3.2 (у межах прагматичного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи для навчання написання діахронних рефератів: 

- напишіть діахронний реферат, відобразивши якомога детально еволюцію 

поглядів на поняття, явище, процес тощо; 

- напишіть діахронний реферат, дайте Вашу оцінку повноті представленої 

інформації, встановіть, якої інформації, на Вашу дуку бракує, мотивуйте своїх 

колег до прочитання додаткових джерел. 

Підгрупа 2.3.3.3 (у межах стратегічного компонента компетентності в 

письмі) охоплює такі вправи для навчання написання діахронних рефератів: 
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- скоротіть подані речення, дібравши синонімічні структури, запишіть їх, 

відобразивши основну інформацію; 

- у поданих реченнях замініть слова, які не відповідають науково-

публіцистичному стилю, відредагуйте текст; 

- сплануйте структуру та зміст діахронного реферату; доберіть необхідні 

мовні засоби; 

- перечитайте текст реферату, зверніть увагу: чи достатньо повно 

відображена основна інформація, чи відсутні зайві деталі, чи вдалося Вам 

дотриматися діахронної структури, чи адекватні мовні засоби Ви дібрали, чи 

передали Ви модальність текстів та позицію авторів. 

Вправа 2.3.3.1. Мета: формування дискурсивних умінь написання 

діахронного реферату. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на встановлення часової послідовності подій). 

Інструкція: прочитайте 3 першоджерела, простежте, як змінювалися 

погляди на певне явища, об’єкт, процес тощо, зреферуйте ці три першоджерела, 

відобразивши еволюцію поглядів. 

Першоджерело 1. 

根据拼音写汉字，进行同辞|和多音字辨析，形声字辨析等十多种教学手

段，用以加强对学生的认读训练。本教案在复习旧课部分的练习一中有关要求

学生根据鞋 1 写出汉字的练习，在阅读部分的教学中要求学生认读词语，句子

读课文，在作业中要求给有关汉字注出拼音等练习，也都是为读训练而采取的

措施。关于部首检字法的，学生随时随地都会，早教会他们使用手中的会他们

使用手中的（即刚开始介绍汉字偏旁：法。把汉㈡汉字难写，但通过一个学期

的严格训练 [200]. 

Першоджерело 2. 

由于留学生来自不同文化背景的国家，文化因素的差异，使他们对同样

的文字材料会有不同的甚至相反的理解。他们可能理解不了老年人再婚女儿会
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反对，会干涉;这种事情怎么就“说不出口”呢。为了弄懂譚的深层含义，把文章

中的传统文化挖掘出来，让学生自己去体会嶽，除了在练习中增加文化因素方

面的内容以外，还在教学中采討论的形式。通过讨论，一方面使文化背景不同

的学生熟悉了中国文化;另教师也从中学至他们的文化 [202]. 

Першоджерело 3. 

有时我们往往存有一点侥幸的心理认为汉语一个词同学生母语或媒介语

中的某个词的意思, 细微的差别，学生不会注意到。可是学生常常注意的恰恰

是这些细微的差别，从学生造句当中的错误我们可以看出，错的地方是我们存

有侥幸心理的地方[207]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.3.3.2. Мета: формування прагматичних умінь написання 

діахронного реферату. 

Тип та вид вправи: комунікативна рецептивно-продуктивна з частковим 

керуванням індивідуальна (вправа на формування умінь писати реферати з 

метою мотивування своїх колег до прочитання додаткових джерел). 

Інструкція: напишіть діахронний реферат, дайте Вашу оцінку повноті 

представленої інформації, встановіть, якої інформації, на Вашу дуку бракує, 

мотивуйте своїх колег до прочитання додаткових джерел. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Вправа 2.3.3.3. Мета: формування стратегічних умінь написання 

діахронного реферату. 

Тип та вид вправи: некомунікативна рецептивно-репродуктивна з 

частковим керуванням індивідуальна (вправа на формування компенсаторних 

умінь). 

Інструкція: скоротіть подані речення, дібравши синонімічні структури, 

запишіть їх, відобразивши основну інформацію. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 
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Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

 

Підсистема вправ 2.4 – орієнтована на формування умінь складати 

власні письмові висловлення 

Підсистема вправ 2.4 інтегрована в загальну систему вправ для навчання 

письма як останній етап кожного змістового модуля. Формування умінь складати 

власні письмові висловлення здійснюється після того, як студенти навчаться 

писати реферати, тим самим набули вмінь компресії інформації, дискурс них, 

прагматичних, лінгвосоціокультурних умінь, а також навчилися 

використовувати на письмі достатню кількість ієрогліфів, що позначають слова, 

об’єднані спільною темою, а також набули готовності до самостійного 

використання ієрогліфів. 

Підсистема вправ 2.4 охоплює дві групи вправ: 

- група вправ 2.4.1 орієнтована на формування умінь складати власні 

письмові висловлення-описи; 

- група вправ 2.4.2 орієнтована на формування умінь складати власні 

письмові висловлення-розповіді. 

Група вправ 2.4.1 орієнтована на формування дискурсивних умінь 

складати повідомлення-описи  та повідомлення розповіді (2.4.1) навчально-

наукового та лінгвосоціокультурного змісту – охоплює такі вправи: 

Аналітичні вправи: 

- прочитайте текст (розповідь / опис), визначте його логіко-композиційну 

будову, мовні засоби, які використовує автор для поєднання частин тексту; 

визначте невідомі графічні засоби (ієрогліфи), встановіть їхнє значення;  

Вправи на рівні надфразової єдності: 

- спишіть текст (розповідь / опис), вставте пропущені слова, які 

допоможуть з’єднати речення, з’єднати композиційні частини тексту;  

- напишіть зачин до повідомлення-опису / розповіді, повідомте в загальних 

рисах про об’єкт  розповіді / опису, дайте йому дефініцію; 
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- подайте основні дані (повідомлення-опису / розповіді), використовуючи 

необхідні засоби зв’язку; 

- напишіть висновок до поданого повідомлення (опису / розповіді), 

використовуючи необхідні засоби зв’язку. 

Вправи на підготовку до написання повідомлення: 

- складіть план повідомлення-опису / розповіді на тему; 

- розгляньте фотоматеріали, передивіться відео, яку інформацію Ви можете 

взяти для свого повідомлення; 

Вправи на формування дискурсного компонента компетентності в 

письмі: 

- напишіть повідомлення-опис на задану тему науково-популярного / 

навчально-наукового стилю, використовуючи належні мовні засоби, адресуйте 

це повідомлення студентам, які на рік молодші за Вас;  

- напишіть повідомлення-опис на задану тему, зверніть увагу на тематичну, 

стилістичну, структурну єдність, відносну смислову завершеність; 

- напишіть повідомлення-опис на задану тему, дотримуючись 

роз’яснювальної модальності. 

Вправи на формування прагматичного компонента компетентності в 

письмі: 

- напишіть повідомлення-опис, розтлумачивши поняття і 

проінформувавши  читача (студента на рік молодшого); 

- напишіть повідомлення-розповідь, проінформувавши  читача про 

послідовність дій, процесів; 

Вправи на формування стратегічного компонента компетентності в 

письмі 

- сплануйте композиційну та інформаційну частини повідомлення-опису / 

розповіді, доберіть мовні засоби, які Ви будете використовувати під час 

написання повідомлення; 

- сплануйте комунікативну мету повідомлення-опису / розповіді, доберіть 

мовні засоби, які Ви будете використовувати під час написання повідомлення; 
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- під час написання повідомлення контролюйте: чи дотримуєтеся Ви стилю 

та функціонального типу повідомлення, чи не відхиляєтеся від композиції, чи 

дотримуєтеся цілісності тощо; 

- після написання повідомлення, перевірте, чи достатньо повно 

відображена інформація, чи вдалося Вам дотриматися стилю та типу мовлення, 

чи адекватні мовні засоби Ви використали, тощо. 

Підгрупа вправ 2.4.1.1 (аналітична вправа).  

Мета: формування умінь аналізу дискурсних, прагматичних, 

лінгвосоціокультуних, лінгвальних, графічних особливостей текстів-описів 

навчально-наукового стилю. 

Тип вправи: комунікативна аналітична рецептивна вправа на читання та 

аналіз текст-опису. 

Інструкція: прочитайте текст-опис, визначте стилістичні,  дискурсні, 

прагматичні, лінгвосоціокультуні, лінгвальні, графічні особливості. 

Текст. 

事情是这样的：那天我一上火车就看见对面坐着一个大约五六岁起那天

的事，我就觉得脸红。忍的小孩。她脸色苍白，靠在妈妈的身上，看起来确实

很不舒服，嘴里不停地说着：“，妈，我难受，想吐。”妈妈安慰她说：“你是晕

车了，不要紧的，再忍一会儿。看样子，她多么希望让孩子坐在靠会好的。”

可是，这时离目的地还远。座位上去透透空气呀。车窗的可是车窗边上坐着的

是两位老人，怎么好意思对人家说呢。老大爷看到这种情况，就主动地站起身

来说：“快让孩子到这边来坐吧，里舒服些！”说完还把窗户打开。几乎是同时，

坐在车窗另一边的老大娘也委給小女孩让座儿。孩子的妈妈不停地说：“谢谢！

谢谢！”小女孩一坐到靠车窗座位上，就伸出头去，吐了起来。孩子没有吐到

车厢里，我感到很庆幸。可能是吐了以后舒服些了，又呼吸了新鲜空气，小女

孩脸色慢慢地好了起，她感激地看了两位老人一眼。老大娘亲切地问：“好些

了吗？”小女孩笑着点点头 [215]. 
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Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно або з допомогою 

викладача. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа вправ 2.4.2.2 (вправа на рівні надфразової єдності). Мета: 

формування умінь пов’язувати композиційні частини тексту-розповіді. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, вправа на 

підстановку засобів міжфразового зв’язку. 

Інструкція: спишіть текст (розповідь / опис), вставте пропущені слова, 

які допоможуть з’єднати речення, з’єднати композиційні частини тексту. 

Текст 

他在电话里___北京后的第二个周末，我___飞机上认识的这位先生打电

话。热情去？“他停了_____ 说：”这一段工作太忙，回头___说吧。”可是，

____每次打电话他都在邀请我去他家的同时，带上一句“回头再说”。在三次“回

头再我开始想，不是说有___就让我去吗，怎么会这样不实在？说 ”之后，我

____去了他家。他和太太都十分热情，买菜做饭，准备了满满一桌的酒菜让我

吃了个够。临了，他__送我好多书。我粗粗一看，总价钱要五百多块呢，就

说：”你给我____贵的书，我一定要付钱。”他平淡__说：“这些书都是你用得着

的，至于钱，回头__说吧。”之后我多次提起___他书钱的事，他都说：回头再

说吧 [204] . 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа вправ 2.4.1.3 (вправа на підготовку до написання повідомлення-

опису). Мета: формування умінь фіксувати інформацію, необхідну для 

написання повідомлення-опису. 

Тип вправи: комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа на перегляд 

відеофрагменту. 

Інструкція: розгляньте фотоматеріали, передивіться відео, доберіть 

необхідну інформацію, яку Ви можете взяти для свого повідомлення: 
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https://www.youtube.com/watch?v=bMQlAM7zZMY [238]. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки:індивідуально, викладачем. 

Підгрупа 2.3.2.4 (у межах дискурсного компонента компетентності в 

письмі). Мета: формування дискурсивних умінь написання повідомлень-

розповідей (умінь написання повідомлень-розповідей з тематичною, 

стилістичною, структурною єдність, відносною смисловою завершеністю) 

Тип вправи: комунікативна продуктивна вправа на написання 

повідомлення-розповіді. 

Інструкція: напишіть повідомлення-розповідь на тему 中 国 时 髦  , 

зверніть увагу на тематичну, стилістичну, структурну єдність, смислову 

завершеність. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа 2.3.2.5 (у межах прагматичного компонента компетентності в 

письмі). Мета: формування прагматичних умінь написання повідомлень-

розповідей (умінь написання повідомлень-розповідей з інформаційною метою). 

Тип вправи: комунікативна продуктивна вправа на написання 

повідомлення-розповіді та втілення прагматики повідомлення. 

Інструкція: напишіть повідомлення-розповідь, проінформувавши  читача 

про строгу послідовність дій, процесів. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Підгрупа 2.3.1. 5 (у межах стратегічного компонента компетентності в 

письмі). Мета: формування стратегічних умінь написання повідомлень-описів 

(умінь керувати процесом написання повідомлення-описа). 

Тип вправи: комунікативна продуктивна метакогнітивна вправа на 

керування процесом написання повідомлення-опису. 
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Інструкція: під час написання повідомлення контролюйте: чи 

дотримуєтеся Ви стилю та функціонального типу повідомлення, чи не 

відхиляєтеся від композиції, чи дотримуєтеся цілісності, чи добираєте 

адекватні для цього мовні засоби. 

Спосіб виконання: письмово, індивідуально, самостійно. 

Спосіб перевірки: індивідуально, викладачем. 

Отже, підсумовуючи, зазначаємо: система вправ для навчання китайського 

писемного мовлення охоплює формування мовленнєвих навичок, 

соціокультурних, дискурсних, прагматичних умінь; навчання реферування має 

передувати навчанню написання власних висловлювань; навчання  реферування 

і письма здійснюється на основі жанрового підходу, тому система вправ охоплює 

підсистеми, орієнтовані на навчання кожного жанру окремо; враховуючи 

типологічні та графічно-орфографічні особливості китайської мови, формування 

лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, графічно-орфографічних 

навичок здійснюємо окремими комплексами некомунікативних вправ, а також 

під час аналізу, компресії текстів першоджерел, під час написання реферату або 

власного повідомлення. Розроблена система вправ охоплює групу вправ на 

формування лексичних,  граматичних, лінгвосоціокультурних та графічно-

орфографічних навичок (ця група упроваджується перед усіма іншими 

підсистемами вправ); а також  підсистеми вправ для навчання написання 

рефератів-конспектів (рефератів письмових текстів-першоджерел, рефератів 

усних текстів-першоджерел), для навчання написання рефератів-повідомлень, 

для навчання написання рефератів-оглядів (компаративних рефератів, 

кумулятивних рефератів, діахронних рефератів); підсистема вправ для навчання 

написання власних висловлювань (функціонального типу опису, 

функціонального типу повідомлення та їхніх контамінованих видів). 
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2.3. Модель організації процессу навчання китайського писемного 

мовлення майбутніх філологів на рубіжному рівні 

Для упровадження авторської методики формування компетентності в 

китайському письмі у майбутніх філологів на рубіжному рівні навчання 

необхідно розробити модель.   

Модель організації навчального процесу, поділяючи висновки Е. Азимова, 

розуміємо як «індивідуальну інтерпретацію викладачем на заняттях методу 

навчання відповідно до конкретних цілей та умов роботи» [2, c. 145-146]. У 

методичній моделі навчального процесу наявні такі компоненти: навчальна 

дисципліна, в межах якої побудовано модель навчання; суб’єкти навчання; цілі 

навчання та очікуваний результат, об’єкт навчання; зміст, методи, форми 

організації, засоби навчання; форми контролю навчальної діяльності студентів 

під час аудиторної і позааудиторної роботи [39, 69, 76, 80, 111]. Окрім означених 

компонентів вважаємо доцільним додати також кількість годин аудиторної та 

самостійної роботи, співвідношення аудиторної та поза аудиторної роботи, 

кількість модулів, кількість годин у модулі та частка на реалізацію авторської 

методики необхідних для вивчення дисципліни. 

У таблиці 2.3.1 подаємо характеристику кожного з компонентів моделі 

організації процесу навчання китайського писемного мовлення майбутніх 

філологів на рубіжному рівні. 

Таблиця 2.3.1 

Модель організації процесу навчання китайського писемного 

мовлення майбутніх філологів на рубіжному рівні 

Компонент моделі Характеристика 

Навчальна дисципліна Практичний курс китайської мови (3-й рік 

навчання) 

Суб’єкти навчання Студенти ІІІ року навчання (які почали вивчати 

мову з рівня А1) рівня вищої освіти «бакалавр» 

(спеціальність 0-35 «Філологія») 
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Цілі навчання  Формування компетентності в письмі: 

лінгвосоціокультуних,  мовленнєвих, графічно-

орфографічних навичок, здатності та готовності 

писати реферати-конспекти, реферати-

повідомлення, реферати-огляди (діахронний, 

компаративний та кумулятивний), повідомлення-

розповіді, та повідомлення-описи науково-

популярного та науково-навчального підстилів (у 

межах лінгвістичного, стратегічного, дискурсного 

та прагматичного аспектів). 

Очікуваний результат Студенти пишуть китайською мовою реферати-

конспекти, реферати-повідомлення, реферати-

огляди (діахронний, компаративний та 

кумулятивний), повідомлення-розповіді, та 

повідомлення-описи науково-популярного та 

науково-навчального підстилів, дотримуючись 

їхніх лінгвостилістичних, дискурсних, 

стратегічних, та прагматичних особливостей. 

Об’єкт навчання Лексичні, граматичні, графічно-орфографічні 

одиниці, тексти-реферати та повідомлення-описи / 

розповіді.   

Зміст навчання Лексичні, граматичні, графічно-орфографічні, 

лінгвосоціокультурні знання та навички, 

прагматичні, дискурсні, стратегічні уміння 

складати реферати та писати власні повідомлення. 

Методи навчання Вправляння 

Форми організації 

навчання 

Практичні заняття, самостійна робота 
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Засоби навчання Авторський навчальний посібник: Формування 

китайськомовної компетентності в писемному 

мовленні. 

Форми контролю Письмові роботи студентів, індивідуальна перевірка 

кожного студента, усні бесіди, опитування. 

Кількість годин всього Навчання китайського писемного мовлення в 

жанрах реферату та повідомлення відбувається у І 

семестрі ІІІ курсу. Загальна кількість годин на 

вивчення китайської мови складає 210 годин: 98 

аудиторних і 112 самостійної роботи. На навчання 

писемного мовлення – 42 годин (20%) від загальної 

кількості.  

Співвідношення 

аудиторної та 

самостійної роботи 

На навчання писемного мовлення відводимо 20 

годин аудиторних і 22 – самостійної роботи. 

Кількість модулів 3 

Кількість годин у 

мікромодулі / частка на 

реалізацію авторської 

методики 

Кількість годин у модулі 70 (32 аудиторних). Частка 

на реалізацію авторської методики – 20% (14 год.). 

 

Планування роботи студентів: Для реалізації методики навчання 

майбутніх філологів китайського писемного мовлення необхідно визначитися з 

процесом планування роботи. Нами було визначено, що навчальний семестр 

охоплює 3 модулі: 1 навчальний модуль складається з 70 годин, де 28 годин 

аудиторних, 4 години – контрольна робота, 38 годин – самостійна робота. Частка 

на навчання писемного мовлення складає 20% – 14 годин. 

Для навчання майбутніх філологів китайського писемного мовлення було 

розроблено два варіанти моделі авторської методики: 
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Варіант А полягав у тому, що в межах кожного модуля ми навчали 

студентів усіх семи жанрів (піджанрів) писемного мовлення, відводячи для 

кожного жанру однакову кількість часу (2 години). Усі три модулі мали однакову 

структуру та кількість годин, різнилися лише тематикою. 

Години у межах модуля розподіляємо так: 

2 години: виконання лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, 

графічно-орфографічних вправ, покликаних сформувати відповідні навички, 

необхідні для написання рефератів та повідомлень. Співвідношення аудиторної 

та самостійної роботи 1:1. 

2 години: написання реферату-конспекту. Співвідношення годин 

аудиторної та самостійної роботи 1:1. В аудиторії студенти читають / слухають 

текст, компресують інформацію, складають чорновий варіант реферату-

конспекту, виконуючи дискурсні, стратегічні та прагматичні вправи. Самостійно 

студенти пишуть реферату-конспект, редагують його, виконуючи так само 

дискурсні, стратегічні та прагматичні вправи. Перевірка індивідуальна. Аналіз 

помилок – фронтальний, в аудиторії. 

На наступних заняттях проводяться аналогічні види робіт та 

співвідношення аудиторної та самостійної роботи 

2 години: написання реферату-повідомлення. 

2 години: написання діахронного та кумулятивного реферату. 

2 години: написання компаративного реферату. 

2 години: написання повідомлення-опису. 

2 години: написання повідомлення-розповіді. 

Під час навчання написання повідомлень-описів та розповідей види робіт 

та комплекси вправ розподіляємо так: в аудиторії студенти виконують аналітичні 

вправи, вправи на рівні надфразової єдності, вправи на підготовку до написання 

повідомлення; складають чорновий варіант повідомлення, виконуючи дискурсні, 

стратегічні та прагматичні вправи. Перевірка індивідуальна. Аналіз помилок – 

фронтальний, в аудиторії. Самостійно студенти пишуть повідомлення, 
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редагують його, виконуючи так само дискурсні, стратегічні та прагматичні 

вправи. 

Таким чином, упродовж 14 годин 1 модуля студенти повинні оволодіти 7-

ома жанровими різновидами писемного мовлення:  рефератом-конспектом;  

рефератом-повідомленням; компаративним рефератом; кумулятивним 

рефератом; діахронним рефератом; повідомленням-описом; повідомленням-

розповіддю. Планування роботи студентів за моделлю А подано в Табл. 2.3.2. 

 Логічним нам видається виділити для кожного жанру по 2 години в межах 

1 модуля. 

Варіант Б мав таку структуру: 

І-ий модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення 

в жанрах реферату-конспекту та реферату-повідомлення. Для цього було 

відведено 14 годин: 2 години – на вправи 1.1.1-1.1.4 (співвідношення аудиторної 

та самостійної роботи 1:1), на навчання жанру реферату-конспекту відводилося 

– 6 годин (співвідношення аудиторної та самостійної роботи на перших двох 

заняттях 1,5:0,5, на двох наступних заняттях – 1:1; на двох останніх 0,5:1,5): 

2 години (високий рівень контролю з боку викладача): студенти читають / 

слухають, аналізують текст, виконують мовленнєві вправи, дискурсні, 

стратегічні, прагматичні під керівництвом викладача  пишуть чорновий реферат 

під керівництвом викладача, складають чорновий варіант реферату. Самостійно 

студенти лише редагують і записують чистовий варіант, здають на перевірку. 

Аналіз помилок – в аудиторії. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи 

на перших двох заняттях 1,5:0,5). 

2 години (середній рівень контролю з боку викладача): студенти читають / 

слухають, аналізують текст, виконують мовленнєві вправи, виконують окремі 

дискурсні (окреслюють стильові та жанрові особливості реферату), стратегічні 

(планують роботу), прагматичні (визначають прагматику тексту).  Самостійно 

студенти пишуть чорновий реферат, редагують і записують чистовий варіант, 

здають на перевірку. Аналіз помилок – в аудиторії. Співвідношення аудиторної 

та самостійної роботи на перших двох заняттях 1:1). 
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2 години (низький контролю з боку викладача): Самостійно студенти 

пишуть чорновий та чистовий варіанти реферату, виконуючи паралельно вправи 

дискурсні, прагматичні, стратегічні, здають на перевірку. Аналіз помилок – в 

аудиторії. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи на перших двох 

заняттях 0,5:1,5). 

На навчання реферату-повідомлення було відведено 6 годин 

(співвідношення аудиторної та самостійної роботи, а також види робіт  такі ж 

саме, як і під час навчання реферату-конспекту).  

 ІІ модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в 

жанрах діахронного, компаративного та кумулятивного рефератів-оглядів. 14 

годин було розподілено так: 2 години – на вправи 1.1.1-1.1.4 (співвідношення 

аудиторної та самостійної роботи 1:1), 6 годин – на навчання діахронного та 

кумулятивного реферату, 6 годин для навчання компаративного реферату. 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи було таким же, як і під час 

написання реферату-конспекту та реферату-повідомлення на перших двох 

заняттях 1,5:0,5, на двох наступних заняттях – 1:1; на двох останніх 0,5:1,5). 

Аналогічними залишаються і види завдань для аудиторної та самостійної роботи. 

Навчання діахронного та кумулятивного реферату відбувається інтегровано: 

спочатку студенти пишуть діахронний реферат, потім розширюють інформацію, 

складаючи інший вид реферату – кумулятивний. Так відбувається на кожному 

етапі роботи. 

ІІІ модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в 

жанрах повідомлення-опису та повідомлення-розповіді. 14 годин було 

розподілено так: 2 години – на вправи 1.1.1-1.1.4 (співвідношення аудиторної та 

самостійної роботи 1:1), на навчання повідомлення-опису відводилося – 6 годин 

(співвідношення аудиторної та самостійної роботи на перших двох заняттях 

1,5:0,5, на двох наступних заняттях – 1:1; на двох останніх 0,5:1,5). Така ж 

кількість годин і в такій же пропорції відводилася і для навчання реферату-

розповіді. 
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2 години (високий рівень контролю з боку викладача): студенти виконують 

аналітичні вправи, вправи на рівні надфразової єдності, вправи на підготовку до 

написання повідомлення, складають чорнові варіанти письмових текстів, 

виконуючи прагматичні, стратегічні та дискурсні вправи. Самостійно студенти 

лише редагують і записують чистовий варіант, здають на перевірку. Аналіз 

помилок – в аудиторії. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи на 

перших двох заняттях 1,5:0,5). 

2 години (середній рівень контролю з боку викладача). В аудиторії 

аналітичні вправи, вправи на рівні надфразової єдності. Самостійно студенти 

виконують підготовчі вправи, пишуть чорновий реферат, редагують і записують 

чистовий варіант, здають на перевірку. Аналіз помилок – в аудиторії. 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи на перших двох заняттях 1:1). 

2 години (низький рівень контролю з боку викладача). В аудиторії лише 

відбувається перевірка. Самостійно студенти пишуть повідомлення. 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи на перших двох заняттях 1:1).  

Планування роботи студентів за моделлю Б подано в Табл. 2.3.3.
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Таблиця 2.3.2 

Планування роботи студентів за варіантом моделі А 

№ заняття Жанр писемного мовлення, 

що вивчається 

Кількість 

часу. 

Всього: ауд. 

/ самост. 

Вправи та прийоми аудиторної 

роботи 

Вправи та прийоми 

аудиторної роботи 

Тема реферату / повідомлення 

Модуль 1 

1 реферат-конспект 2 Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-

орфографічних навичок. 

 

В аудиторії студенти читають / 

слухають текст, компресують 

інформацію, складають 

чорновий варіант реферату-

конспекту, виконуючи 

дискурсні, стратегічні та 

прагматичні вправи.  

Аналіз помилок – 

фронтальний, в аудиторії. 

Вправи 1.1.1-1.1.4. 

Формування 

мовленнєвих та 

графічно-

орфографічних навичок. 

 

Самостійно студенти 

пишуть реферату-

конспект, редагують 

його, виконуючи так 

само дискурсні, 

стратегічні та 

прагматичні вправи. 

中国传统节日 

2 реферат-повідомлення 2 中国人过春节 

3 компаративний 

реферат 

2 汉语发音教育 

4 кумулятивний реферат 2 

 

中国人口 

5 діахронний реферат 工作在生活中 

6 повідомлення-опис 2 Студенти виконують аналітичні 

вправи, вправи на рівні 

надфразової єдності, вправи на 

підготовку до написання 

повідомлення; складають 

чорновий варіант повідмлення, 

виконуючи дискурсні, 

стратегічні та прагматичні 

вправи. 

Самостійно студенти 

пишуть реферату-

конспект, редагують 

його, виконуючи так 

само дискурсні, 

стратегічні та 

прагматичні вправи. 

 

中国一年四季 

7 повідомлення-

розповідь 

2 历史英雄作用 
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Таблиця 2.3.2 (продовження) 

№ заняття Жанр писемного мовлення, 

що вивчається 

Кількість 

часу. 

Всього: ауд. 

/ самост. 

Вправи та прийоми аудиторної 

роботи 

Вправи та прийоми 

аудиторної роботи 

Тема реферату / повідомлення 

Модуль 2 

1 реферат-конспект 2 Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-

орфографічних навичок. 

 

В аудиторії студенти читають / 

слухають текст, компресують 

інформацію, складають 

чорновий варіант реферату-

конспекту, виконуючи 

дискурсні, стратегічні та 

прагматичні вправи.  

Аналіз помилок – 

фронтальний, в аудиторії. 

Вправи 1.1.1-1.1.4. 

Формування 

мовленнєвих та 

графічно-

орфографічних навичок. 

 

Самостійно студенти 

пишуть реферату-

конспект, редагують 

його, виконуючи так 

само дискурсні, 

стратегічні та 

прагматичні вправи. 

中国银行 

2 реферат-повідомлення 2 世界的时髦 

3 компаративний 

реферат 

2 汉语口语教育 

4 кумулятивний реферат 2 

 

中国政治 

5 діахронний реферат 西边和东边：什么差异 

6 повідомлення-опис 2 Студенти виконують аналітичні 

вправи, вправи на рівні 

надфразової єдності, вправи на 

підготовку до написання 

повідомлення; складають 

чорновий варіант повідмлення, 

виконуючи дискурсні, 

стратегічні та прагматичні 

вправи. 

Самостійно студенти 

пишуть реферату-

конспект, редагують 

його, виконуючи так 

само дискурсні, 

стратегічні та 

прагматичні вправи. 

 

北京的春天 

7 повідомлення-

розповідь 

2 孔子 
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Таблиця 2.3.2 (закінчення) 

№ заняття Жанр писемного мовлення, 

що вивчається 

Кількість 

часу. 

Всього: ауд. 

/ самост. 

Вправи та прийоми аудиторної 

роботи 

Вправи та прийоми 

аудиторної роботи 

Тема реферату / повідомлення 

Модуль 3 

1 реферат-конспект 2 Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-

орфографічних навичок. 

 

В аудиторії студенти читають / 

слухають текст, компресують 

інформацію, складають 

чорновий варіант реферату-

конспекту, виконуючи 

дискурсні, стратегічні та 

прагматичні вправи.  

Аналіз помилок – 

фронтальний, в аудиторії. 

Вправи 1.1.1-1.1.4. 

Формування 

мовленнєвих та 

графічно-

орфографічних навичок. 

 

Самостійно студенти 

пишуть реферату-

конспект, редагують 

його, виконуючи так 

само дискурсні, 

стратегічні та 

прагматичні вправи. 

中国的体育运动 

2 реферат-повідомлення 2 中挂服装形式 

3 компаративний 

реферат 

2 汉语写作教育 

4 кумулятивний реферат 2 

 

中国民族 

5 діахронний реферат 乌克兰银行系统 

6 повідомлення-опис 2 Студенти виконують аналітичні 

вправи, вправи на рівні 

надфразової єдності, вправи на 

підготовку до написання 

повідомлення; складають 

чорновий варіант повідмлення, 

виконуючи дискурсні, 

стратегічні та прагматичні 

вправи. 

Самостійно студенти 

пишуть реферату-

конспект, редагують 

його, виконуючи так 

само дискурсні, 

стратегічні та 

прагматичні вправи. 

 

哈尔病的冬天 

7 повідомлення-

розповідь 

2 味呢斯 
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Таблиця 2.3.3 

Планування роботи студентів за варіантом моделі Б 

№ 

заняття 

Жанр 

писемного 

мовлення, що 

вивчається 

Кількість 

часу. Всього: 

ауд. / самост. 

Вправи та прийоми аудиторної роботи Вправи та прийоми аудиторної роботи Тема реферату / повідомлення 

Модуль 1 

1  2: 1/1 Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-орфографічних 

навичок. 

Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно- 

汉语口语教育 

2 

реферат-

конспект 

 

2: 1,5/0,5 Студенти читають / слухають, аналізують 

текст, виконують мовленнєві вправи, 

дискурсні, стратегічні, прагматичні під 

керівництвом викладача  складають 

чорновий варіант реферату. Аналіз 

помилок – в аудиторії.   

Самостійно студенти лише 

редагують і записують чистовий 

варіант, здають на перевірку. 

办好手续 

3 2: 1/1 Студенти читають / слухають, аналізують 

текст, виконують мовленнєві вправи, 

виконують окремі дискурсні (окреслюють 

стильові та жанрові особливості 

реферату), стратегічні (планують роботу), 

прагматичні (визначають прагматику 

тексту). Аналіз помилок – в аудиторії. 

Самостійно студенти пишуть 

чорновий реферат, редагують і 

записують чистовий варіант, здають 

на перевірку. 

量词 

4 2: 0,5/1,5 Аналіз студентських робіт Самостійно студенти пишуть 

чорновий та чистовий варіанти 

реферату, виконуючи паралельно 

вправи дискурсні, прагматичні, 

стратегічні, здають на перевірку. 

Аналіз помилок – в аудиторії. 

动词做法 

Таблиця 2.3.3 (продовження) 



147 

 

№ 

заняття 

Жанр писемного 

мовлення, що 

вивчається 

Кількість 

часу. Всього: 

ауд. / самост. 

Вправи та прийоми аудиторної роботи Вправи та прийоми аудиторної 

роботи 

Тема реферату / повідомлення 

Модуль 1 

5 

реферат-

повідомлення 

 

2: 1,5/0,5 Студенти читають / слухають, 

аналізують текст, виконують 

мовленнєві вправи, дискурсні, 

стратегічні, прагматичні під 

керівництвом викладача  складають 

чорновий варіант реферату. Аналіз 

помилок – в аудиторії.   

Самостійно студенти лише 

редагують і записують 

чистовий варіант, здають на 

перевірку. 

中国海关 

6 2: 1/1 Студенти читають / слухають, 

аналізують текст, виконують 

мовленнєві вправи, виконують 

окремі дискурсні (окреслюють 

стильові та жанрові особливості 

реферату), стратегічні (планують 

роботу), прагматичні (визначають 

прагматику тексту). Аналіз помилок 

– в аудиторії. 

Самостійно студенти пишуть 

чорновий реферат, редагують 

і записують чистовий варіант, 

здають на перевірку. 

形容词 

7 2: 0,5/1,5 Аналіз студентських робіт Самостійно студенти пишуть 

чорновий та чистовий 

варіанти реферату, 

виконуючи паралельно 

вправи дискурсні, 

прагматичні, стратегічні, 

здають на перевірку. Аналіз 

помилок – в аудиторії. 

数次用法 
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Таблиця 2.3.2 (продовження) 

№ 

заняття 

Жанр писемного 

мовлення, що 

вивчається 

Кількість 

часу. Всього: 

ауд. / самост. 

Вправи та прийоми аудиторної роботи Вправи та прийоми аудиторної роботи Тема реферату / повідомлення 

Модуль 2 

1  2: 1/1 Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-орфографічних 

навичок. 

Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-

орфографічних навичок. 

汉字难不难 

2 

Діахронний і 

кумулятивний 

реферат 

 

2: 1,5/0,5 Студенти читають / слухають, аналізують 

текст, виконують мовленнєві вправи, 

дискурсні, стратегічні, прагматичні під 

керівництвом викладача  складають 

чорновий варіант реферату. Аналіз 

помилок – в аудиторії.   

Самостійно студенти лише 

редагують і записують чистовий 

варіант, здають на перевірку. 

乌克兰海关 

3 2: 1/1 Студенти читають / слухають, аналізують 

текст, виконують мовленнєві вправи, 

виконують окремі дискурсні 

(окреслюють стильові та жанрові 

особливості реферату), стратегічні 

(планують роботу), прагматичні 

(визначають прагматику тексту). Аналіз 

помилок – в аудиторії. 

Самостійно студенти пишуть 

чорновий реферат, редагують і 

записують чистовий варіант, 

здають на перевірку. 

中国发音特点 

4 2: 0,5/1,5 Аналіз студентських робіт Самостійно студенти пишуть 

чорновий та чистовий варіанти 

реферату, виконуючи паралельно 

вправи дискурсні, прагматичні, 

стратегічні, здають на перевірку. 

Аналіз помилок – в аудиторії. 

汉语口语教育 
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Таблиця 2.3.3 (продовження) 

№ 

заняття 

Жанр писемного 

мовлення, що 

вивчається 

Кількість 

часу. Всього: 

ауд. / самост. 

Вправи та прийоми аудиторної роботи Вправи та прийоми аудиторної 

роботи 

Тема реферату / повідомлення 

Модуль 2 

5 

Компаративний 

реферат 

 

2: 1,5/0,5 Студенти читають / слухають, 

аналізують текст, виконують 

мовленнєві вправи, дискурсні, 

стратегічні, прагматичні під 

керівництвом викладача  складають 

чорновий варіант реферату. Аналіз 

помилок – в аудиторії.   

Самостійно студенти лише 

редагують і записують 

чистовий варіант, здають на 

перевірку. 

乌克兰政治系统 

6 2: 1/1 Студенти читають / слухають, 

аналізують текст, виконують 

мовленнєві вправи, виконують 

окремі дискурсні (окреслюють 

стильові та жанрові особливості 

реферату), стратегічні (планують 

роботу), прагматичні (визначають 

прагматику тексту). Аналіз 

помилок – в аудиторії. 

Самостійно студенти пишуть 

чорновий реферат, редагують 

і записують чистовий варіант, 

здають на перевірку. 

中国口语特点 

7 2: 0,5/1,5 Аналіз студентських робіт Самостійно студенти пишуть 

чорновий та чистовий 

варіанти реферату, 

виконуючи паралельно 

вправи дискурсні, 

прагматичні, стратегічні, 

здають на перевірку. Аналіз 

помилок – в аудиторії. 

乌克兰银行系统 
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Таблиця 2.3.2 (продовження) 

№ 

заняття 

Жанр писемного 

мовлення, що 

вивчається 

Кількість 

часу. Всього: 

ауд. / самост. 

Вправи та прийоми аудиторної роботи Вправи та прийоми аудиторної роботи Тема реферату / повідомлення 

Модуль 3 

1  2: 1/1 Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-орфографічних 

навичок. 

Вправи 1.1.1-1.1.4. Формування 

мовленнєвих та графічно-

орфографічних навичок. 

汉字难不难 

2 

Повідомлення-

опис 

 

2: 1,5/0,5 Студенти виконують аналітичні вправи, 

вправи на рівні надфразової єдності, 

вправи на підготовку до написання 

повідомлення, складають чорнові 

варіанти письмових текстів, виконуючи 

прагматичні, стратегічні та дискурсні 

вправи. 

Самостійно студенти лише 

редагують і записують чистовий 

варіант, здають на перевірку. 

中国时髦的特点 

3 2: 1/1 Аналітичні вправи, вправи на рівні 

надфразової єдності. Аналіз помилок. 

Самостійно студенти виконують 

підготовчі вправи, пишуть 

чорновий реферат, редагують і 

записують чистовий варіант, 

здають на перевірку 

过乌克兰新年 

4 2: 0,5/1,5 Аналіз помилок. Самостійно студенти пишуть 

повідомлення. 
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Таблиця 2.3.3 (продовження) 

№ 

заняття 

Жанр писемного 

мовлення, що 

вивчається 

Кількість 

часу. Всього: 

ауд. / самост. 

Вправи та прийоми аудиторної роботи Вправи та прийоми аудиторної 

роботи 

Тема реферату / повідомлення 

Модуль 3 

5 

Повідомлення-

розповідь 

 

2: 1,5/0,5 Студенти виконують аналітичні 

вправи, вправи на рівні надфразової 

єдності, вправи на підготовку до 

написання повідомлення, 

складають чорнові варіанти 

письмових текстів, виконуючи 

прагматичні, стратегічні та 

дискурсні вправи. 

Самостійно студенти лише 

редагують і записують 

чистовий варіант, здають на 

перевірку. 

乌克兰复活节 

6 2: 1/1 Аналітичні вправи, вправи на рівні 

надфразової єдності. Аналіз 

помилок. 

Самостійно студенти 

виконують підготовчі вправи, 

пишуть чорновий реферат, 

редагують і записують 

чистовий варіант, здають на 

перевірку 

乌克兰菜 

7 2: 0,5/1,5 Аналіз помилок. Самостійно студенти 

пишуть повідомлення. 
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Отже, нами розроблено два варіанти моделі авторської методики, які 

реалізуються протягом 3 модулів І семестру ІІІ курсу й охоплює 20% часового 

фонду, що  складає 14 годин аудиторної і самостійної роботи в межах одного 

модуля. Варіант А передбачає навчання студентів протягом одного модуля усіх 

семи жанрових (піджанрових) різновидів (реферату-конспекту, реферату-

повідомлення, діахронного, кумулятивного, компаративного рефератів, 

повідомлення-опису та повідомлення-розповіді). Варіант Б передбачає навчання 

студентів двох (трьох) жанрових (піджанрових різновидів) у межах 1-ого модуля 

з поступовим послабленням контролю з боку викладача. 
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Висновки до розділу 2 

Аналіз наукової літератури, навчальних програм та планів дав можливість 

зробити висновки. 

1. Для добору лексичних одиниць для навчання китайського писемного 

мовлення встановлено такі критерії: статистичні (частотність або поширеність), 

методичні (відповідність певній тематиці), лінгвістичні (сполучуваність, 

словотворча цінність, стройова здатність). Для добору граматичних одиниць 

(морфологічних форм та синтаксичних конструкцій) – критерії: 

функціональності, частотності, урахування рідної мови, необхідності й 

достатності відібраних граматичних явищ для розвитку умінь і навичок в межах, 

передбачених програмою, прогресивності. Обґрунтовано, що добір текстів слід 

здійснювати на основі критеріїв мовної доступності, систематичності та 

послідовності включення мовного матеріалу новизни та інформаційної 

насиченості, автентичність, професійної значущості. 

2. Розроблено систему вправ для навчання майбутніх філологів-синологів 

китайського писемного мовлення, яка має охоплювати формування лінгвальних, 

соціокультурних, дискурсних, прагматичних знань та вмінь; яка орієнтована на 

жанровий підхід до навчання і складається із підсистем, що спрямовані на 

навчання кожного жанрового (піджанрового) різновиду; яка відображає 

типологічні та графічно-орфографічні особливості китайської мови, передбачає 

формування лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, графічно-

орфографічних навичок окремими комплексами некомунікативних вправ; 

відповідно до якої реферування має передувати навчанню написання власних 

висловлювань, а навчання реферування письмових текстів передує навчанню 

реферування усних текстів. Таким чином, система вправ охоплює комплекс 

вправ для формування лексичних, граматичних, графічно-орфографічних, 

лінгвосоціокультурних навичок; підсистему вправ для навчання написання 

реферату-конспекту, реферату-повідомлення, реферату-огляду (діахронного, 

компаративного, кумулятивного): дискурсні, прагматичні, стратегічні вправи; 

для навчання написання повідомлення-опису, повідомлення-розповіді 
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(аналітичні вправи, вправи на рівні надфразової єдності, на підготовку до 

написання повідомлення, на формування дискурсного компонента 

компетентності, прагматичного компонента, стратегічного компонента 

компетентності в письмі). 

3. Розроблено модель авторської методики, яка реалізується протягом 3 

модулів у першому семестрі ІІІ курсу. Кожен модуль охоплює 14 годин 

аудиторної і самостійної роботи. Модель представлена у двох варіантах: Варіант 

А передбачає навчання студентів у межах одного модуля усіх семи жанрових 

(піджанрових) різновидів (реферату-конспекту, реферату-повідомлення, 

діахронного, кумулятивного, компаративного рефератів, повідомлення-опису та 

повідомлення-розповіді). Варіант Б передбачає навчання студентів двох (трьох) 

жанрових (піджанрових різновидів) у межах 1-ого модуля з поступовим 

послабленням контролю з боку викладача. 

Результати ІІ розділу викладено в публікації [4]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В КИТАЙСЬКОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ 

(рубіжний рівень) 

 

3.1. Планування та підготовка експерименту. Розроблення критеріїв 

та норм оцінювання компетентності в китайському писемному мовленні 

майбутніх філологів 

Перевірка якості та ефективності розробленої методики  формування 

компетентності в китайському писемному мовленні майбутніх філологів 

потребує експериментальної перевірки. 

Під експериментом розуміємо організовану для вирішення методичної 

проблеми спільну діяльність досліджуваних і експериментатора, невід’ємними 

ознаками якої є: а) точна обмеженість у часі; б) наявність заздалегідь 

сформульованих гіпотез; в) план і організаційна структура, які є адекватними 

висунутим гіпотезам; г) можливість ізольованого врахування методичного 

впливу фактору, що досліджується; д) вимір початкового і підсумкового станів, 

релевантних до проблеми знань, навичок і вмінь, досліджуваних за критеріями, 

що відповідають специфіці й меті експерименту [28, с. 39-40].  

Методичний експеримент, услід за М. Ляховицьким, проводимо 

поетапно: 1) організація експерименту; 2) реалізація експерименту; 3) 

констатація експерименту; 4)інтерпретація результатів експерименту [73, с. 15]. 

Мета експерименту полягає у перевірці ефективності методики 

формування у майбутніх філологів компетентності в китайському писемному 

мовленні (рубіжний рівень– В1), яка полягає в навчанні студентів написання 

рефератів та власних повідомлень-розповідей та повідомлень описів, 

ґрунтується на комунікативно-діяльнісному, компетентнісному, рівневому, 

соціокультурному підходах, на низці окреслених у підрозділі 1.4 принципах 
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навчання, а також реалізується за допомогою системи вправ (підрозділ 2.3) та 

шляхом реалізації двох варіантів моделі. 

Відповідно до поставленої мети  було визначено завдання експерименту: 

1) провести передекспериментальний зріз для виявлення рівня 

сформованості у майбутніх філологів-китаїстів комунікативної компетентності в 

письмі; 

2) підготувати навчальні матеріали (лексичні одиниці, ієрогліфи, 

граматичні одиниці, тексти для реферування, друковані та аудіоматеріали); 

3) спланувати хід експерименту (визначити час проведенні основних 

етапів експерименту: передекспериментального та післяекспериментального 

зрізів, експериментального навчання); здійснити вибірку учасників 

експерименту; визначити тип експерименту; 

4) провести експериментальне навчання у відповідних вибірках;  

5) провести підсумковий (післяекспериментальний) зріз для виявлення 

ефективності запропонованої методики; проаналізувати одержані результати, 

здійснити їх математичні обчислення та зіставити їх у двох експериментальних 

групах (для виявлення ефективності одного з варіантів), а також з результатами 

передекспериментального зрізу (для виявлення ефективності методики в 

цілому). 

6) сформулювати методичні передумови ефективності реалізації авторської 

методики. 

Об’єктом дослідження в ході експерименту став процес формування у 

майбутніх філологів компетентності в китайському писемному мовленні 

(рубіжний рівень – В1). 

Предметом дослідження стали уміння та навички (які визначають ці 

уміння), здатність та готовність студентів-китаїстів ІІІ курсу писати китайською 

мовою реферати-конспекти, реферати-повідомлення, діахронні, кумулятивні, 

компаративні реферати, реферати-описи та реферати-повідомлення. 

Тривалість експерименту була визначена нами  відповідно до 

розробленої в підрозділі 2.3 моделі методики. Експеримент тривав 1 семестр, 
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складався із 3 мікромодулів, кожен з яких  охоплював 70 годин – (32 аудиторні і 

38 самостійної роботи). Частка на формування компетентності в письмі склала 

20% від усієї кількості годин. На передекспериментальний, проміжний та 

підсумкові зрізи відводилося по 6 годин. 

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 

експеримента

льного 

дослідження 

Час 

проведен

ня 

Кількість 

годин на 1 

групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

1. Передекспери- 

ментальний зріз 

вересень 

2017 р. 

6 годин 1 

потік 

Виявлення рівня 

сформованості 

компетентності в письмі 

у майбутніх філологів-

китаїстів. 

2. Експеримен- 

тальне 

навчання 

Вересень 

2017 – 

грудень 

2017 р. 

210 годин на 

1 групу 

2 Упровадження 

розробленої методики у 

навчальний процес 

3. Післяекспери

ментальний 

зріз 

Грудень 

2017 р. 

6 годин на 1 

групу. 

3 Виявлення 

ефективності авторської 

методики в цілому та її 

варіантів. 

 

Гіпотеза експерименту. Аналіз теоретичних праць з методики навчання 

іноземних мов, визначені теоретичні засади навчання іншомовного реферування 

та письма студентів ЗВО, а також особливостям китайської мови дали 

можливість сформулювати гіпотезу: ефективність методики формування 

компетентності (у цілому) в китайському письмі у майбутніх студентів(рівень 

В1) буде високою за умов:  1) навчанні студентів написання рефератів та власних 

повідомлень-розповідей та повідомлень-описів на засадах комунікативно-
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діяльнісного, компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів; 2) 

принципів комунікативності, автентичного характеру навчальних матеріалів, 

ситуативності, інформаційного розриву, результативності, практичного 

спрямування освітнього процесу, інтегрованого навчання писемного мовлення 

та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої ролі 

вправ; 3) застосування методу вправляння а також відповідної системи вправ; 4) 

застосування дібраного мовного та текстового матеріалу; 5) використання 

варіанту А моделі авторської методики. 

Відповідно, варійованою величиною було визначено послідовність 

жанрових та під жанрових різновидів рефератів та повідомлень під час навчання. 

Відповідно, Варіант А полягав у тому, що в межах кожного модуля (а їх 

було 3) ми навчали студентів усіх семи жанрів (піджанрів) писемного мовлення: 

реферат-конспект, реферат-повідомлення, реферати-огляди, повідомлення-опис, 

повідомлення-розповідь. 

За Варіантом Б у межах кожного модуля студенти навчалися писати 2-3 

жанрові різновиди (під різновиди) з поступовим зменшенням рівня контролю з 

боку викладача: модуль 1 – навчання написання реферату-конспекту, реферату-

повідомлення, модуль 2 – навчання написання оглядових рефератів, модуль 3 -  

навчання написання повідомлень.  

Неварійовані умови: кількісний склад учасників експерименту в ЕГ1 та 

ЕГ2; приблизно однаковий вихідний рівень студентів у китайському письмі в 

обох ЕГ; кількість модулів та занять, тематика та зміст текстів; відібрані 

навчальні матеріали, підсистема вправ, критерії оцінювання, експериментатор.  

Добір учасників експерименту. В експерименті взяли участь 46 

студентів: ЕГ-1 (24 студенти), які навчалися за варіантом моделі А, ЕГ – 2 (22 

студенти), які навчалися за варіантом моделі Б, ІІІ курсу спеціальності 0.35 

«Східні мови та літератури», освітня програма: «Китайська мова та література, 

західноєвропейська мова (англійська)» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Для визначення учасників експерименту було 

використано суцільну вибірку. 
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Характер експерименту – природний, вертикально-горизонтальний, 

відкритий [28]. Вертикальний характер експерименту був орієнтований на 

визначення загальної ефективності авторської методики. Горизонтальний 

характер експерименту полягав у виявленні більшої ефективності одного з 

варіантів методики (А чи Б). Відкритий характер експерименту дозволяв 

експериментатору доповнити навчальні аудіо та текстові матеріали з мережі 

Інтернет.  

Критерії та норми оцінювання компетентності в китайському 

письма майбутніх філологів. Для визначення означених критеріїв нами було 

проаналізовано низку наукових праць (за останні 15 років), присвячених цій 

проблемі [15, 21, 126, 92, 10, 50, 133, 77, 106, 151, 60, 37]. Результати аналізу 

подано в таблиці 3.1.2. 

Таблиця 3.1.2 

Результати аналізу критеріїв оцінювання  

іншомовного писемного мовлення 

Науковець Критерії, які він використовує для оцінювання писемного мовлення 

Борецька Г. досягнення комунікативної мети, зміст (відповідність темі, 

аргументованість викладу, оригінальність ідей); граматична 

правильність, орфографічно правильне оформлення тексту; 

композиційно правильне розміщення тексту [15, с. 17]. 

Горобченко Н. змістова цілісність тексту, тобто відповідність висловлювання 

ситуації спілкування, чітке виділення основного в тексті, відповідність 

теми вибору функціонально-смислового типу тексту; комунікативна 

цілісність тексту (вживання адекватних способів розвитку тези, 

викладу думок й організації текстового матеріалу); структурна 

цілісність (використання адекватних засобів зв’язку у тексті); мовна 

правильність [21, с. 13]. 

Свиридюк В.П. тематичність, інформативність, композиційно-структурна 

організованість, жанрова відповідність тексту, зв’язність та логічність, 

обсяг тексту, загальна відносна мовна коректність [126, с. 15]. 
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Москалець О. зміст тексту та коректність розташування інформації в тексті, 

мовленнєва та мовна коректність вираження змісту, техніка письма, 

оформлення компонентів рамкової конструкції [92, с. 15]. 

Бебих В. досягнення комунікативної мети; дотримання жанрової структури 

тексту; правильне вживання словосполучень і мовленнєвих кліше, 

характерних для відповідного стилю / жанру; правильне вживання 

професійної лексики; зв’язність і логічність викладу; граматична 

правильність [10, с. 14] 

Каменєва Т. змістовність висловлювання; логічність і зв’язність викладу;  

відносна мовна правильність; адекватна стилістична забарвленість; 

чітка композиційна побудова; обсяг висловлювання [50, с. 14]. 

Синекоп О. якість представлення інформації (актуальність ідеї, організація змісту 

тексту – текстова композиція, ясність викладу інформації, зв’язність і 

цілісність), мовна коректність (лексика, граматика, орфографія і 

пунктуація), оформлення тексту (наукового проблемно-тематичного 

повідомлення) (обсяг; чіткість малюнків, таблиць і назв; адекватність 

посилань у роботі й оформлення літератури; наявність гіперпосилань) 

[133, с. 15]. 

Майєр Н. відповідність змісту тексту навчальній комунікативній ситуації;  

коректне розміщення і написання структурно-композиційних 

елементів; логічність викладу інформації; дотримання стилю;  

загальна мовна правильність [77]. 

Патієвич О. критерій змістово-смислової адекватності, критерій композиційно-

структурної організованості, критерій лінгвостильової відповідності,  

критерій прагматичної відповідності (оцінка адекватності/ 

неадекватності змісту тексту комунікативному наміру автора, ступеня 

логічності, абстрагованості, об’єктивності, точності,нейтральної 

емоційності, експліцитності); критерій стислості (оцінка умінь 

компресувати інформацію та виділяти головне) [106, с. 13-14]. 

Цепкало О. досягнення комунікативної мети,  фахова відповідність  (доречне  

вживання професійно орієнтованої лексики (вузькоспеціалізованих 

термінів, термінологічних словосполучень і абревіатур); зв’язність і 

логічність, правильність мовного оформлення, різноманітність 

мовленнєвих засобів,  точна передача найтонших відтінків значення,   
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розгорнутість опису [151, с. 12-13]. 

КоновальчукС. жанрово-стильова відповідність; мовна та мовленнєва коректність; 

смислова та структурна цілісність  [60, с. 11]. 

Жовнич О. змістово-смислова адекватність, лексична наповненість текстів; 

структурна цілісність і логіко-інформаційна зв’язність повідомлення; 

мовленнєва коректність і відповідність технічного оформлення; 

професійна жанрово-стильова унормованість, цікавість і 

переконливість [37, с. 13]. 

 

Аналіз критеріїв оцінювання іншомовного писемного мовлення 

уможливив визначити певні тенденції, які склалися: 

- оцінюванню підлягає мовний матеріал (лексичні, граматичні, 

стилістичні навички); 

- особливу увагу науковці звертають на оцінювання дискурсних 

характеристик тексту (інформативність, зв’язність, логічність, тематична, 

стилістична, структурна єдність, логічність викладу інформації, відносна 

смислова завершеність, стильова приналежність, жанрово-композиційні та 

лінгвальні особливості, зокрема і клішованість, відповідність композиції 

функціональному типові мовлення); у межах оцінювання реферативного 

мовлення – ступінь компресії інформації; 

- менше науковці звертають увагу на критерії оцінки прагматики 

писемного мовлення, а також стратегій його продукування; 

- оцінювання лінгвосоціокультурного аспекту писемного мовлення так 

само не зазнало належного опрацювання. 

Враховуючи зміст компетентності в китайському письмі майбутніх 

філологів (лінгвістичний, або мовний, компонент, дискурсивний компонент, 

прагматичний компонент, стратегічний компонент, соціокультурний 

компонент), типологічні особливості китайської мови, тематику письмових 

текстів рівня В1 та їхню жанрову специфіку, а також здобутки науковців у сфері 

критерії оцінювання писемного мовлення, вважаємо доцільним конкретизувати 

критерії оцінювання китайського писемного мовлення майбутніх філологів. 
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Погоджуючись з висновками більшості науковців (див. табл. 3.1.2), а також 

враховуючи лінгвістичний, або мовний компонент компетентності в письмі, 

визначаємо критерій мовної правильності, який ми розуміємо як правильне 

вживання лексичних одиниць та засобів їх графічно-орфографічного позначення 

на письмі, правильне вживання граматичних конструкцій. 

За критерієм мовної правильності використовуємо 10 бальну оцінну 

шкалу: 10 балів ставимо за умови, що студент допустив 0-3 помилки в 

неправильному вживанні / написанні слова, 0 – граматичних. За кожні 2 

графічно-орфографічні / лексичні помилки ми знімали 2 бали.  

Зважаючи на те, що і реферати, і власні повідомлення студентів повинні 

мати усі ознаки дискурсу, вважаємо доцільним оперувати критерієм 

відповідність тексту характеристикам дискурсу, відповідно до якого 

оцінюємо (у межах дискурсного компонента компетентності в письмі): 

тематичну, стилістичну, структурну єдність, відносну смислову завершеність, 

стильову приналежність, композиційні та лінгвістичні жанрові особливості, 

інформативність, модальність, інтерпретованість, лінгвістичну єдність. У 

написанні рефератів будемо також оцінювати ступінь компресії інформації. 

За критерієм відповідність тексту характеристикам дискурсу 

використовували такі шкали оцінювання (максимально – 30 балів): 

Тематична єдність: 3 бали – усі змістові блоки тематично поєднані; 2 бали– 

зустрічаються окремі незначні відхилення від загальної теми, проте зміст 

висловлювання у цілому не порушується; 1 бал – є серйозні порушення 

тематичної цілісності. 

Стилістична єдність / стильова приналежність: 3 бали – усі змістові 

частини відповідають одному стилю; 2 бали – зустрічаються окремі незначні 

відхилення від стилю тексту в цілому, проте стильова гама у цілому не порушена; 

1 бал – є серйозні порушення стилістичної єдності. 

Структурна єдність: 3 бали – усі композиційні частини розташовані 

відповідно до жанрового (чи функціонального) канону; 2 бали – в окремих 
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композиційних частинах порушено структурну єдність; 1 бал – значні 

порушення  

Лінгвістична єдність: 3 бали – студент використовує правильно всі засоби 

лінгвістичного зв’язку; 2 бали – 1-3 порушення лінгвістичного зв’язку; 1 бал – 4 

і більше порушення лінгвістичного зв’язку. 

Відносна смислова завершеність: 3 бали – реферат / повідомлення є 

змістовно завершеним. 2 бали – у рефераті / повідомленні викладено в цілому 

повно інформацію, проте відсутні завершальні фрази. 1 бал – зміст реферату / 

повідомлення має незавершений характер. 

Композиційні та лінгвістичні жанрові особливості: 3 бали – реферат / 

повідомлення має усі композиційні частини, що відповідають жанру (піджанру), 

функціональному типу мовлення. 2 бали – у рефераті / повідомленні допущено 1 

композиційну помилку. 1 бал – у рефераті / повідомленні допущено 2-3 

композиційні помилки. 

Лінгвістичні жанрові особливості:3 бали – мовні засоби вживають 

відповідно до стилю та жанру (допускається 1-2 стилістичні помилки), 2 бали – 

допускається 3-5 стилістичних помилок, 1 бал – у рефераті / повідомленні 

допущено 6 – 10 стилістичних помилок. 

Модальність: 3 бали – модальність повідомлення / реферату повністю 

відповідає навчальним цілям. 2 бали – 1-2 інфомаційні блоки за модальністю не 

відповідають навчальним цілям. 1 бал 3-5 інфомаційних блоків за модальністю 

не відповідають навчальним цілям. 

Інтерпретованість: 3 бали – інтерпретованості підлягає 95-100% тексту, 2 

бали – інтерпретованості підлягає 75-95% тексту, 1 бал – інтерпретованості 

підлягає 50-75% тексту. 

Інформативність (для оцінювання власних повідомлень): 3 бали – повний 

вичерпний виклад інформації відповідно до теми повідомлення та поставлених 

навчальних завдань; 2 бали – студент не написав окремих важливих 

інформаційних елементів, 1 бал – студент поверхово виклав інформацію. 
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Ступінь компресії інформації (для оцінювання рефератів): 3 бали – студент 

виділяє і фіксує основну інформацію; 2 бали – студент пропускає окремі 

фрагменти основної інформації, подає другорядну інформацію; 1 бал – студент 

попустив багато важливої інформації, натомість подав другорядну. 

Критерій прагматичності орієнтований на оцінку прагматики реферату / 

власного повідомлення: наскільки студент може передати мету свого реферату / 

повідомлення. Норми оцінювання такі: 3 бали – студент виражає чітко 

прагматику реферату / власного повідомлення; 2 бали – текст реферату / 

повідомлення має незначні відхилення від загальної прагматичної лінії; 1 бал – 

прагматика реферату / повідомлення не має чіткої лінії. 

Критерій лінгвосоціокультурної адекватності полягає насамперед у 

правильності використання культурно маркованих одиниць на позначення 

культурних понять та реалій Китаю; правильності використання графічно-

орфографічних засобів  позначення культурних понять та реалій Китаю. Шкала 

оцінювання: 3 бали – студент використовує правильно лексичні засоби на 

позначення понять та реалій Китаю, а також графічно-орфографічні засоби їх 

позначення (допускається 1-3 помилки, які не впливають на розуміння реферату 

/ повідомлення), показує правильне розуміння понять та реалій Китаю, 2 бали – 

лінгвосоціокультурні помилки не впливають у цілому на розуміння писемного 

мовлення студентів, 1 бал – помилки лінгвосоціокультурного характеру 

впливають на розуміння цілих змістових блоків інформації. 

Критерій правильності та адекватності використання стратегій 

написання реферату / висловлювання полягає у правильності та адекватності 

використання компенсаторних та метакогнітивних (продумування, планування, 

прогнозування висловлювання, самоконтроль): 3 бали – компенсаторні засоби не 

порушують інформативності, зв’язності, логічності, інтерпретативності тексту; 

2 бали – компенсаторні засоби спорадично впливають на інформативність та 

інтепретативність висловлювання; 1 бал – компенсаторні засоби впливають на 

інформативність та інтепретативність окремих змістових блоків висловлювання. 
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Ще 1 бал студент одержує, якщо він планує, керує процесом написання, 

виправленням помилок. 

Таким чином, за всіма критеріями студент може одержати 50 балів під час 

оцінювання 1 тексту. Під час проведення експерименту студенти виконували 7 

завдань. Тому максимальна кількість балів становила 350. 

Відповідно, було проведене ранжування результатів студентів за рівнями 

(див. табл. 3.1.3).  

Таблиця 3.1.3 

Ранжування результатів студентів за рівнями 

Рівень Коефіцієнт 

навченості  

Кількість балів за кожним 

видом тексту 

За всіма видами текстів 

Високий 0,9-1 45-50  

балів за кожен вид тексту 

315-350 балів 

Достатній 0,75-0,89 38-44  

балів за кожен вид тексту 

263-314 балів 

Середній 0,5-0,74 25-37 

балів за кожен вид тексту 

175-262 

Низький до 0,49 0-24  

бали за кожен вид тексту 

0-174 

 

До високого рівня ми відносили студентів, які набрали за всіма текстами 

315-350 балів, до достатнього – 263-314 балів, до середнього – 175-262 бали, до 

низького – 174 і менше.  

 

3.2. Хід експерименту. Аналіз та інтерпретація результатів 

експерименту 

Першим етапом експерименту був передекспериментальний зріз. Він 

тривав  6 годин проводився серед 46 студентів (ЕГ1 – 24 студенти, ЕГ2 22 – 

студенти) ІІІ курсу спеціальності 0.35 «Східні мови та літератури», освітня 

програма: «Китайська мова та література, західноєвропейська мова 
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(англійська)» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Метою зрізу було виявлення рівня сформованості компетентності в 

китайському письмі у майбутніх філологів-синологів. 

Студенти повинні були виконати 7 завдань: 

Завдання 1. Напишіть реферат-конспект поданого тексту, 

узагальнивши основну інформацію. 

Метою завдання 1 – виявити у студентів рівень навченості писати 

реферати-конспекти. 

广东的茶楼 

不少广东老人的每一天都从茶楼开始。他们都起得很早，五点半就出来

散步，锻炼身体，六点钟就到了茶楼。那里老人很多，他们跟认识的人问好，

跟朋友说说昨天的事情。王先生每天都带报来，他喜欢自己看看报，喝喝茶，

等女儿和小孩子来。他等了一会儿，他们都来了。这时候很多家的爸爸、妈妈、

外婆、奶奶、还有孩子们，也都来了，一家人在一起吃饭、喝茶、休息。孩子

们不想吃，也不想喝，他们喜欢在一起玩儿。今天他们玩儿的没有以前这么热

闹，因为他们学会了“石子、剪子、布”游戏。玲玲给大家讲蝎子和螃蟹玩儿“石

子、剪子、布”，玩儿了一天，还是分不出输赢！为什么？因为它们一直是出

剪子！他一讲完，大家就大笑起来。广东人常说：他们来喝茶，喝的是茶楼里

的热闹，喝的是一家人一起吃饭的快乐。 

在茶馆喝茶也有不少规矩。进到茶馆里，首先是服务员给你一张记录卡，

问清楚有多少人。他在卡上作记录你需要多少茶位（每人一个茶位）。你一坐

好，就来两壶茶。茶叶有不少种类，都是绿茶，可是味道和价钱都不一样。有

乌龙、普耳、菊花、菊普等等。倒茶时也有学问：不能先倒自己的，必须从别

人开始，最后一个才是自己。广东茶馆不能只喝茶不吃东西。不行，茶楼是茶

中有饭，饭中有茶。把茶喝完了，把东西吃完了，把新闻也看完了，就算新的

一天开始了[18]. 
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Завдання 2. Напишіть реферат (реферат-повідомлення) поданого 

тексту, надавши коментар-оцінку після кожного інформаційного блоку або 

кількох інформаційних блоків. 

Метою завдання 2 – виявити у студентів рівень навченості писати 

реферати-повідомлення. 

小伙子 

一个小伙子在公园玩儿了半天，玩累了。想找一个座位坐下休息一会儿。

正好在离他不远的地方有个长椅子。他想过去坐一坐。这时一个老人也向椅子

哪儿走去。小伙子怕老人先过去坐，就很快向椅子哪儿跑去。 

老人对小伙子大声叫：小伙子，不要过去，椅子上涂了油漆！这时，小

伙子以为老人骗他，不听他的话，快忙忙地跑到椅子哪儿，一下子坐在椅子上。 

这时，老人过来了。他走在椅子旁边，生气地对小伙子说: 你这个小伙子，

你没有看见吗？椅子刚涂上油漆，还没干呢！ 

小伙子一听，马上站起来了。可是裤子已经坐上了很多油漆。他当时非

常麻烦，怎么办才好呢，这条裤子是丝绸做的，非常贵，最后小伙子想了想，

觉得反正这条裤子沾上了油漆，没什么了不起的，最多再买一条，但是回家肯

定会让妈妈骂的，在回家的路上，小伙子左想右想，怎么回家和妈妈说呢？他

摸了摸口袋，没带钱，要是带了的话就去买一条裤子。当小伙子回家后，心里

非常担心，这是妈妈出来了，并且看到了裤子上的油漆，问他，为什么会这样

啊，他把原因告诉了妈妈，妈妈批评了他一顿，妈妈说道：当你看到老人也要

坐椅子时，你应该先让老人坐，这样才是有礼貌的孩子，如果在公交车上看到

老人站着也要让老人先坐，明白了吗？小伙子听了后，明白了很多道理。于是

他拿上钱去买裤子，在商店里，他看到西服打折，于是他试了试，非常合适，

最后买了一套西服回家了 [18]. 

Завдання 3. Почитайте два тексти, напишіть реферат 

(компаративний), зіставивши погляди двох авторів. 
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Метою завдання 3 – виявити у студентів рівень навченості писати 

компаративні реферати. 

Текст 1. 

爸爸想给住在乌克兰和西安的亲人寄信和北京风景明信片。这些明信片

色彩鲜明。明信片里有故宫、颐和园、十三陵、八达岭等名胜古迹。爸爸写，

这些地方他还没有都去过，他只有上下班，还有去附近的商场，别的地方都来

不及去。 

爸爸写了两封信，一封信的信封是大的，一封信的信封是小的。封信上

写了收信人和寄信人的详细地址，贴了邮票。本来爸爸想用纪念邮票，但是一

张也没有，而家里有一套很鲜明的动物邮票。 

爸爸让儿子去邮局寄。邮局在公园旁边，离他们家不太远，不用坐公共

汽车去。他骑着自行车去了，一边骑自行车，一边欣赏路边的风景。邮局里的

人太多，儿子只好排队。邮局里很热闹，儿子又看着书，不注意，错过了他的

轮次。 

过了一会儿，儿子回家了。爸爸问：“你把信寄了吗？”儿子说：“寄了。

爸爸，您把邮票贴错了。往西安寄的信是小的，您贴了五块钱邮票；往乌克兰

寄的信是大的，您贴了八毛钱邮票。”爸爸问儿子：“你把邮票换了吗？”儿子

说：“您已经贴好了邮票了，我不能换邮票，我把里边的信换了” [198]. 

Текст 2 

爸爸买了一套音乐光盘，说：“把这套光盘给奶奶，她喜欢听音乐。”奶奶

经常听古典音乐，世界名曲，连民歌也喜欢听。虽然他的年龄大，但是他比有

的年级人更喜欢听现代音乐。奶奶不会用电脑从网上下载音乐，而且她很喜欢

受到孩子送的礼物。所以爸爸和儿子经常买光盘寄给奶奶。 

爸爸把光盘包装好，邮票都贴上了，和儿子一起去邮局。过了两个星期，

奶奶来信了，她说：“下个月让我的孙子到上海来玩儿吧，我很想看他。”爸爸

想了一会儿，跟儿子说：“下个月我和你妈妈都很忙，谁送你去啊？”儿子说：

“没关系，爸爸，您在我身上贴上邮票，把我寄去！”[218]. 
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Завдання 4. Почитайте 2-3 тексти, напишіть реферат 

(кумулятивний), взявши за основу інформацію з одного реферату та 

доповнюючи її інформацією з іншого. 

Метою завдання 4 – виявити у студентів рівень навченості писати 

кумулятивні реферати. 

Текст 1. 

教学技巧贯穿于整个课堂教学的组织中，因此它存在于课堂不节，各教

学步骤中，比如怎样计划和安排教学？怎基教听的段时教学时间组织课堂教学？

怎样讲授教学要点？怎样训练，怎样提问？怎样设计情景？怎样启发学生，活

跃课堂气氛？怎样调动学生积极参与课堂教学活动？怎样纠正学生的训练中出

现的问题？怎样挖掘学生的潜在能力？甚至在怎样培养学生的自信力等问题中

都存在着教学技巧的问题 [186]. 

Текст 2 . 

教学技巧涉及的面很广，而且有很多是教师个人掌握的，只可意会不可

言传的东西，所以我们只能以课堂教学中的一个教学单位的一般过程为线索去

谈谈同其有关的教学技巧问题。教学点展示的技巧一个教学单位内有许多教学

点，这些教学点是课堂教学的内 [219]. 

Завдання 5. Почитайте три тексти, напишіть реферат (діахронний), 

показавши динаміку зміни об’єкту, явища, процесу, поглядів на нього 

Метою завдання 5 – виявити у студентів рівень навченості писати 

діахронні реферати. 

Текст 1 

60年代的教学思路跟 50年代没有什么变化，还是以结构为纲，但语语法

教学的方法有所变化，由以演绎法为主双来看语课本年代，意。由造。拿编写

的（二）70 年代的教学思路 70 年代的对外汉语教学基本上还是采用以结构为

纲的教学原则，教学思路没有根本性的变化 [194]. 
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Текст 2 

不过，具体做法在不断变化。从 70 年代初到 70 年代末，北京语言学院

编写了三套基础汉语教《基础汉语》《汉语课本》和《基础汉语课本》。从这

三套教材中，我们基本上可以了解到 70 年代的教学原则。这三套教材基本上

都是以语法结构为纲编排教学内容，但具体做法不完全一样 [219] 

Текст 3 

《基础汉语》以结构为纲编排教学内容，对语法项目进行了精简，出了

范句教学。比如，《汉语教科书》有关体词谓语句的语法项目就有 7 项，《基

础汉语》将其简化为“ A 是 B“句：复句在《基础汉语》中不作为语法项目进行

讲解，只是通过范句进行练习。另外，对语法项目的表述和解释也更加简单扼

要 [219]. 

Завдання 6. Напишіть повідомлення-опис (певного предмета, 

явища,процесу), користуйтеся його зображенням. Тема: Китайське 

мистецтво Цайшу. 

(Рис. 4) 
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Метою завдання 6 – виявити у студентів рівень навченості писати 

повідомлення-описи. 

Завдання 7. Напишіть повідомлення-розповідь (про певний предмет, 

явище, процес). Тема: 汉语写作教育 

Метою завдання 7 – виявити у студентів рівень навченості писати 

повідомлення-розповіді. 

Результати передекспериментального зрізу подані в таблиці 3.2.1. 

Таблиця 3.2.1 

Результати передекспериментального зрізу 

Вид тексту ЕГ1 (СКН) ЕГ2 (СКН) 

Реферат-конспект 0,62 0,65 

Реферат-повідомлення 0,6 0,61 

Компаративний реферат 0,56 0,59 

Кумулятивний реферат 0,55 0,59 

Діахронний реферат 0,56 0,58 

Повідомлення-опис 0,63 0,67 

Повідомлення-розповідь 0,65 0,68 

Середні коефіцієнти 

навченості 

0,596 0,624 

СКН – середній коефіцієнт навченості 

Співвідношення студентів за рівнями навченості (високим, достатнім, 

середнім, низьким) подано в таблиці 3.2.2. 

Таблиця 3.3.2 

Співвідношення студентів за рівнями навченості 

Група Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Абсолютн

а якість 

ЕГ1 (СКН) 0 29,2% 50% 20,8% 29,2% 

ЕГ2 (СКН) 0 36,4% 36,4% 27,2%  
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Обробка результатів передекспериментального зрізу потребує доведення 

чи спростування наявності відмінності в результатах студентів ЕГ1 та ЕГ2. Для 

цього було використано U-критерій Манна-Уїтні.  

U-критерій Манна-Уїтні використовується: для оцінки різниці між двома 

незалежними вибірками за рівнем певної ознаки і дає змогу виявити 

розходження між малими вибірками. Цей метод дає змогу визначити, чи 

достатньо мала зона значень, котрі перетинаються між двома рядами. Емпіричне 

значення U-критерію відображає те, наскільки велика зона співпадання між 

рядами.Тому, що менше, значення критерію 𝑈, то імовірніше, що відмінності 

достовірні [Сидоренко,c. 53-55]. 

Гіпотези U-критерію Манна-Уїтні: 

𝑯𝟎:Рівень ознаки у вибірці 1 не нижчий рівня ознаки у вибірці 2.  

𝑯𝟏:Рівень ознаки у вибірці 1 достовірно нижчий рівня ознаки у вибірці 2. 

Ранжування результатів  

№ учасника 

експерименту 

Бал учасника 

експерименту 
Ранг учасника 

експерименту  

№ учасника 

експерименту 

Бал учасника 

експерименту 

Ранг 

учасника 

експерименту 

1 198 24  1 270 35 

2 179 12,5 
 

2 192 22 

3 173 11 
 

3 138 4 

4 285 41 
 

4 294 42,5 

5 162 10 
 

5 235 30 

6 302 44,5 
 

6 281 44,5 

7 265 33 
 

7 179 12,5 

8 121 2 
 

8 187 17 

9 189 18 
 

9 154 7,5 

10 239 31 
 

10 280 38 

11 302 44,5 
 

11 191 21 

12 181 14 
 

12 200 26 
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13 268 34 
 

13 278 36,5 

14 227 29 
 

14 113 1 

15 138 4 
 

15 190 20 

16 294 42,5 
 

16 138 4 

17 307 46 
 

17 263 32 

18 155 9 
 

18 194 23 

19 281 39,5 
 

19 224 28 

20 186 16 
 

20 278 36,5 

21 199 25 
 

21 207 27 

22 154 7,5 
 

22 153 6 

 ∑=538 
 

23 189 19 

  
  

 
24 183 15 

  
  

 
 ∑=548 

Підрахунок критерію здійснюємо за формулою: 

𝑈 = 𝑛1 ∗  𝑛2 +
𝑛𝑥∗(𝑛𝑥+1)

2
− 𝑇𝑥;  

де n1 –  кількість елементів у першій вибірці, n2 –  кількість елементів у 

другій вибірці, nх –  кількість елементів у вибірці з більшою ранговою суммою. 

Uемпір.1 = (22· 24) + (22·(22+ 1)) : 2 –538 = 243. 

Uемпір.2 = (22· 24) + (24·(24+ 1)) : 2 –548 = 580. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір1= 243. 

Визначення критичних значень 

Uкр. =  
188 (p 0,05) 

154 (p 0,01) 

Отже, Uемпір(243)>Uкр.(188). 

Приймаєтьсягіпотеза 𝑯𝟎: 

Рівень навченості студентів ЕГ1 не нижчий за рівень навченості студентів 

ЕГ2. 
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Отже, математично ми довели  гомогенність  експериментальних груп на 

етапі проведення передекспериментального зрізу. 

Інтерпретація результатів  передекспериментального зрізу: 

- у студентів виникали труднощі реферування та написання власних 

повідомлень через відсутність достатніх лексичних та графічно-орфографічних 

знань та навичок, більшість студентів намагалися переписувати цілі фрагменти 

текстів, оскільки їм бракувало мовних засобів для перефразування та компресії 

інформації; 

- багато студентів робили механічні помилки в написанні самих ієрогліфів, 

що свідчить про несформовані графічно-орфографічні навички; близько у 25% 

студентів через неправильне написання ієрогліфів втрачалася інтерпретованість 

окремих фрагментів їхніх рефератів та повідомлень;  

- близько 40% студентів виявили відсутність уміння компресії інформації 

під час реферування: подавали багато другорядної, неважливої інформації, 

натомість опускали важливі змістові блоки; 

- було виявлено відчутні проблеми практично у всіх студентів зі 

стилістикою реферативних текстів та власних повідомлень: в окремих 

фрагментах студенти відступали від науково-популярного та науково-

навчального стилю і вдавалися до розмовного, використовуючи типові для 

розмовного стилю лексичні та граничні засоби; 

- більшість студентів не володіють засобами зв’язку між композиційними 

частинами текстів рефератів та повідомлень, тому роботи цих студентів мали 

ознаки набору окремих фраз, а не цілісного структурованого тексту; 

 - найкращі результати студенти виявили під час написання рефератів-

конспектів (адже вони найпростіші за структурою) та власних повідомлень, 

оскільки у студентів уже сформовані уміння написання повідомлень-описів та 

повідомлень-розповідей; під час рефератів-повідомлень (які вимагали авторської 

оцінки окремих змістово-інформаційних блоків), а також оглядових рефератів, 

які потребували аналітико-синтетичної роботи з боку студентів, студенти 

зазнали найбільших труднощів, а результати виявилися значно нижчими; 
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- найбільших проблем у структурній єдності відчули студенти під час 

написання оглядових рефератів; 

- у більшості студентських рефератів була слабо представлена відносна 

смислова завершеність, адже більшість рефератів мали тезовий характер і не 

являли цілісний вторинний текст; 

- модальність рефератів та власних висловлювань часто не відповідала 

поставленим цілям, так, замість написання компаративного (який вимагав 

пошуку tertiumcomparationis та зіставлення різних поглядів), кумулятивного 

(який вимагав взяти за основу інформацію одного реферату й розширювати її з 

інших текстів), діахронного (який вимагав вибудування динаміки розвитку 

явища та поглядів на нього в діахронії)  реферату, студенти просто фіксували 

інформації з двох чи трьох джерел;  

- у текстах рефератів та повідомлень бракувало лінгвальних засобів, які 

виражали авторську позицію, пов’язували змістові та композиційні блоки тощо; 

- у більшості рефератів та повідомлень (близько 70%) виявлялася лише 

інформативна прагматична функція, інших прагматичних цілей студенти не 

змогли імплементувати в свої тексти; 

- результати передекспериментального зрізу дали можливість виявити 

проблеми, пов’язані з лінгвосоціокультурним аспектом: студенти  

використовували лексичні засоби, сполуки слів, граматичні моделі, типові 

українські мові, тобто була відчутна міжмовна інтерференція, яка негативно 

вплинула на інтерпретованість текстів рефератів та повідомлень; 

- серед стратегічних недоліків слід відзначити такі: відсутність умінь 

планувати та реалізувати процес написання реферату та повідомлення (більшість 

студентів починають фіксувати інформацію відразу, під час першого 

прочитання, не ознайомившись зі змістом усього реферованого тексту); студенти 

під час читання фіксують інформацію українською мовою, а потім перекладають 

китайською; студенти не вчитуються вдумливо в завдання, тому більшість 

рефератів мають тезовий характер; 
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- у студентів не розвинена рефлексія: вони не перечитують написаний 

текст, не звертаються повторно до першоджерела, до словників, довідникової 

літератури, - усе це має негативний вплив на якість вторинного тексту; 

- студенти застосовують компенсаторні стратегії, проте добирають 

неприйнятні мовні засоби для китайської лінгвокультури та мови.  

Характеристика рефератів та власних висловлювань, написаних під час 

передекспериментального зрізу показує наявність серйозних проблем 

лінгвістичного, дискурсного, прагматичного, лінгвосоціокультурного та 

стратегічного характеру. Крім того, середні коефіцієнти навченості 0,596 та 

0,624 є недостатніми(достатній – 0,7). Усе це потребувало розроблення та 

упровадження адекватної методики. 

Експериментальне навчання відповідно до авторської методики тривало 

1 семестр і складало 210 академічних годин на 1 групу. Студенти ЕГ1 навчалися 

за варіантом А моделі авторської методики. Студенти ЕГ2 навчалися за 

варіантом Б авторської методики. 

Післяекспериментальний зріз тривав по 6 годин в кожній групі. Його 

метою було встановити рівень сформованості у студентів компетентності в 

писемному китайському мовленні, підтвердити / простувати гіпотезу, визначити 

більш ефективний варіант методики. 

Студенти мали 7 завдань (види завдань збігалися з тими, які були і під час 

перед експериментального зрізу, тільки подавалися інші тексти для 

реферування та теми для власних повідомлень): 

Завдання 1. Напишіть реферат-конспект поданого тексту, 

узагальнивши основну інформацію. 

Метою завдання 1 – виявити у студентів рівень навченості писати 

реферати-конспекти. 

管孩子还是不管孩子 

我女儿今年十四岁，她已经开始不听我们的话了，常常让我和妈妈生气。

我们让她学画画儿，每个星期天我都不休息，跟她一起坐公共汽车去老师的家。
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可是刚学了一个月，女儿说画画不容易，不想学习了。她还说，她爱好音乐，

所以我们让她学唱歌，找到了有经验的老师。她让我们买了卡拉OK盘，我们

就买了。有机会，她一定去参加卡拉OK比赛。可是刚学了两个月，她又说唱

歌不容易，她不想再学了。然后，女儿告诉我们她喜欢听古典音乐，贝多芬，

莫扎特，肖邦，中国的民族音乐，“春江花月夜”，“二泉映月”。买许多光盘都

不用说，还买了钢琴。现在刚学了一个月，她说学弹钢琴跟学唱歌一样没意思。

她说，她喜欢吉他。我们买了吉他，找了老师，陪着女儿去老师家，但是刚学

了三个月，她说不想再学拉吉他了。现在我们家有很多谁也不需要的音乐光盘、

音乐课本和音乐器。我们不知道怎么办。是不是别的孩子都跟我的女儿一样？ 

昨天我想找一本怎么教育孩子的书，可是我遇到了困难！上午十一点从

家出发，家附近的书店找不到这种类型的书，不得不去市中心的商场，那里的

书店也没有我需要的书。我只好坐半个小时的地铁去福州路上海书城。下午差

一刻两点才到了这家书店。那儿我终于找到了关于教育孩子的书。售货员给我

找出了三本书：一本是“别管孩子”，一本是“孩子不能不管”，还有一本是“管还

是不管孩子”。我把三本书都买来了，也都看了，可是三本书的观点一本跟一

本不一样。 

我常常想，应该怎么样教育孩子，大人的观点跟孩子不一样，外国人的

观点跟中国人的不一样，孩子跟孩子也不一样。大人让孩子学弹钢琴，可是这

个孩子可能听到钢琴就头疼；大人让孩子学画画儿，可是孩子喜欢唱京剧。听

说外国的孩子下课就可以做自己喜欢的事情，中国的孩子晚上十一点还要做练

习。我朋友的孩子不用她爸爸妈妈管，可是我女儿…… 

管孩子还是不管孩子，真是一个大问题啊！[18] 

Завдання 2. Напишіть реферат (реферат-повідомлення) поданого 

тексту, надавши коментар-оцінку після кожного інформаційного блоку або 

кількох інформаційних блоків. 
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南方的花园 

中国人常说：“上有天堂，下有苏杭”意思是：苏州和杭州这两个城市跟

天堂一样美。它们都在中国的南方，是中国南方的“花园”。你知道它们的美在

哪儿呢？--杭州的山水和苏州的园林。这两个地方的风景在中国最美好之一。

苏州的园林非常有名，所以每年都有很多人到苏州和杭州来参观而欣赏风景。

那些园林是过去一些有钱人请人修建的。园林里边有山、有水、有五颜六色的

花儿、有唱歌的小鸟，真是一幅非常美的山水画。中国的园林和西方的园林有

很多区别。最显然的区别就是中国的园林好像是一幅中国画，是用水和墨画的；

西方的园林好像是油画，是用油彩画的。因为中国的园林经常是画家和诗人设

计的，西方的园林经常是建筑师设计的，所以它们的美很不同。 

Метою завдання 2 – виявити у студентів рівень навченості писати 

реферати-повідомлення. 

Завдання 3. Почитайте два тексти, напишіть реферат 

(компаративний), зіставивши погляди двох авторів. 

Метою завдання 3 – виявити у студентів рівень навченості писати 

компаративні реферати. 

Текст 1 

从编者的指导思想来看，继承传统的优点是主导。从教材的内容编排来

看，基本上还是以语法结构为纲。吕必松先生（1990）认为，《基础汉语课本》

是“到那时为止按照结构法的路子编写的一部最成熟的教材” [219]. 

Текст 2 

在 70 年代，对外汉语教学基本上是以结构为纲，但比之 50 年代和 60 年

代，有不少变化。在这个时期，重视结构，但对功能的兼顾越来越注意。由于

越来越注意兼顾功能，于是在教材编写中也越来越重视情境的制造。拿语法项

目“有”的教学为例，不同时期的几种教材，围绕这个项目编写的课文就有不少

变化 [223]. 
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Завдання 4. Почитайте 2-3 тексти, напишіть реферат 

(кумулятивний), взявши за основу інформацію з одного реферату та 

доповнюючи її інформацією з іншого. 

Метою завдання 4 – виявити у студентів рівень навченості писати 

кумулятивні реферати. 

Текст 1 

从编者的指导思想来看，继承传统的优点是主导。从教材的内容编排来

看，基本上还是以语法结构为纲。吕必松先生（1990）认为，《基础汉语课本》

是“到那时为止按照结构法的路子编写的一部最成熟的教材 [219]. 

Текст 2 

在 70 年代，对外汉语教学基本上是以结构为纲，但比之 50 年代和 60 年

代，有不少变化。在这个时期，重视结构，但对功能的兼顾越来越注意。由于

越来越注意兼顾功能，于是在教材编写中也越来越重视情境的制造 [222]. 

Текст 3 

拿语法项目“有”的教学为例，不同时期的几种教材，围绕这个项目编写

的课文就有不少变化 [191]. 

Завдання 5. Почитайте три тексти, напишіть реферат (діахронний), 

показавши динаміку зміни об’єкту, явища, процесу, поглядів на нього. 

Метою завдання 5 – виявити у студентів рівень навченості писати 

діахронні реферати. 

Текст 1 

按照“精讲多练”的原则，我们必须把学生放在课堂教学的中心位置，尽

可能发挥他们的主观能动作用，调动他们的学习积极性。因此，课堂上的一切

活动都应尽量符合学生的学习兴趣，并努力使学生的课堂活动带有明确的交际

目的 [223]. 

Текст 2 

正如有经验的教师把课堂比作舞台那样，学生应该是真正的演员，教师

则应该起导演的作用。课堂教学中，如果教师讲得过多，让学生不知所云，或
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是处理不好目的语与媒介语之间的关系，过多地使用媒介语（包括学生母语）

授课，让学生得不到练的初会，这就完全违背了实践性和交际性的总的教学原

则 [186] 

Текст 3 

语言学习是一种技能学习，语言教学是一种技能训练。语法教学的目的

不是让学生懂得某些语法理论，而是让他们能够准确，熟练地使用汉语进行成

功的交际。没有大量，反复而有效的操练，就不可能达到这一目的。从这个意

义上说，“精讲多练”这一课堂教学原则口何沟教践±生句交 t真 E交仍然是教学

规范化的必由之路 [215]. 

 

Завдання 6. Напишіть повідомлення-опис (певного предмета, явища, 

процесу), користуйтеся його зображенням.Тема:中国体育运动 [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рис.5) 

Метою завдання 6 – виявити у студентів рівень навченості писати 

повідомлення-описи. 

Завдання 7. Напишіть повідомлення-розповідь (про певний предмет, 

явище, процес). Тема:  做男人难还是做女人难 
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Метою завдання 7 – виявити у студентів рівень навченості писати 

повідомлення-розповіді. 

Результати післяекспериментального зрізу подано в таблиці 3.3.3. 

Таблиця 3.3.3 

Результати післяекспериментального зрізу  

(середні коефіцієнти навченості) 

Вид тексту ЕГ1 (СКН) ЕГ2 (СКН) 

Реферат-конспект 0,78 0,73 

Реферат-повідомлення 0,78 0,72 

Компаративний реферат 0,78 0,7 

Кумулятивний реферат 0,76 0,7 

Діахронний реферат 0,77 0,7 

Повідомлення-опис 0,80 0,77 

Повідомлення-розповідь 0,79 0,78 

Середні коефіцієнти 

навченості 

0,78 0,73 

       

Співвідношення студентів за рівнями навченості подано в табл. 3.3.4. 

Таблиця 3.3.4 

Співвідношення студентів за рівнями навченості 

Група Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Абсолютн

а якість 

ЕГ1 (СКН) 33,3% 37,5% 20,8% 8,4% 70,8% 

ЕГ2 (СКН) 31,8% 31,8% 22,8% 13,6% 63,6% 

Післяекспериментальний зріз показав, що у 18  студентів ЕГ1 та у 18 

студентів ЕГ2 результати покращилися, а в 6 студентів ЕГ1 та 4 студентів ЕГ2 

погіршилися.  

Для того, щоб підтвердити позитивну динаміку в уміннях студентів було 

застосовано критерій Т-Вілкоксона, який призначений для зіставлення 

показників, одержаних у двох різних умовах на одній і тій же вибірці [131, с. 87]. 
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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. 

Обчислення різниці в результатах студентів ЕГ1, одержаних перед та 

після експерименту: 

1 2 3 4 5 6 

1 270 334 64 64 13 

2 192 289 97 97 16,5 

3 138 132 -6 6 3 

4 294 341 47 47 7 

5 235 221 -14 14 6 

6 281 336 55 55 8,5 

7 179 265 86 86 15 

8 187 301 114 114 21 

9 154 305 151 151 24 

10 280 343 63 63 12 

11 191 181 -10 10 5 

12 200 302 102 102 18 

13 278 270 -8 8 4 

14 113 110 -3 3 1,5 

15 190 187 -3 3 1,5 

16 138 193 55 55 8,5 

17 263 323 60 60 10 

18 194 266 72 72 14 

19 224 335 111 111 19,5 

20 278 340 62 62 11 



183 

 

21 207 334 127 127 22 

22 153 250 97 97 16,5 

23 189 300 111 111 19,5 

24 183 311 128 128 23 

1. Номер учасника експерименту. 

2. Результати передекспериментального зрізу. 

3. Результати післяекспериментального зрізу. 

4. Різниця в результатах двох зрізів. 

5. Абсолютні величини в різницях. 

6. Ранговий номер. 

Номери 3, 5, 11, 13, 14, 15 мають нетипові зрушення. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів: 

Tемп.= 1,5+1,5+3+4+5+6=21. 

Ткр. =  
91(p 0,05) 

69 (p 0,01) 

Темп. (21)<Ткрит.(91). 

Отже, гіпотеза Н1підтверджується: за результатами перед та після 

експериментального зрізів встановлено, що у студентів ЕГ1 наявна 

позитивна динаміка в китайськомовній компетентності в письмі. 

Обчислення різниці в результатах студентів ЕГ2, одержаних перед та 

після експерименту: 

1 2 3 4 5 6 

1 198 281 83 83 19,5 

2 179 182 3 3 1 

3 173 182 9 9 2 

4 285 322 37 37 12 

5 162 197 35 35 11 

6 302 319 17 17 7 

7 265 320 55 55 16 
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8 121 193 72 72 17,5 

9 189 272 83 83 19,5 

10 239 281 42 42 13 

11 302 283 -19 19 8 

12 181 285 104 104 21 

13 268 322 54 54 15 

14 227 212 -15 15 6 

15 138 126 -12 12 3 

16 294 323 29 29 10 

17 307 327 20 20 9 

18 155 169 14 14 4,5 

19 281 325 44 44 14 

20 186 297 111 111 22 

21 199 271 72 72 17,5 

22 154 140 -14 14 4,5 

1. Номер учасника експерименту. 

2. Результати передекспериментального зрізу. 

3. Результати післяекспериментального зрізу. 

4. Різниця в результатах двох зрізів. 

5. Абсолютні величини в різницях. 

6. Ранговий номер. 

Номери 11, 14, 15, 22 мають нетипові зрушення. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів: 

Tемп.= 4,5+3+6+8=21,5. 

Ткр. =  
75(p 0,05) 

55 (p 0,01) 

Темп. (21,5)<Ткрит.(75). 
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Отже, гіпотеза Н1 підтверджується: за результатами перед та після 

експериментального зрізів встановлено, що у студентів ЕГ2 наявна 

позитивна динаміка в китайськомовній компетентності в письмі.  

Для повного підтвердження гіпотези потрібно встановити наявність / 

відсутність відмінностей між результатами студентів ЕГ1 та ЕГ2. Для цього 

скористаємося U критерієм Манна Уїтні: 

𝑯𝟎:Рівень ознаки у вибірці 2 не нижчий рівня ознаки у вибірці 1.  

𝑯𝟏:Рівень ознаки у вибірці 2 достовірно нижчий рівня ознаки у вибірці 1. 

Ранжування результатів  

1 2 3 
 

4 5 6 

1 334 40,5 
 

1 281 21,5 

2 289 25 
 

2 182 7,5 

3 132 3 
 

3 182 7,5 

4 341 45 
 

4 322 34,5 

5 221 14 
 

5 197 12 

6 336 43 
 

6 319 32 

7 265 16 
 

7 320 33 

8 301 28 
 

8 193 10,5 

9 305 30 
 

9 272 20 

10 343 46 
 

10 281 21,5 

11 181 6 
 

11 283 23 

12 302 29 
 

12 285 24 

13 270 18 
 

13 322 34,5 

14 110 1 
 

14 212 13 

15 187 9 
 

15 126 2 

16 193 10,5 
 

16 323 36,5 

17 323 36,5 
 

17 327 39 

18 266 17 
 

18 169 5 

19 335 42 
 

19 325 38 
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20 340 44 
 

20 297 26 

21 334 40,5 
 

21 271 19 

22 250 15 
 

22 140 4 

23 300 27 
    

24 311 31 
    

Сума 

рангів 
 

617 
 

Сума 

рангів 
 

464 

1. № учасника експерименту ЕГ1 

2. Бал учасника експерименту ЕГ1 

3. Ранг учасника експерименту ЕГ1 

4. № учасника експерименту ЕГ2 

5. Бал учасника експерименту ЕГ2 

6. Ранг учасника експерименту ЕГ2 

Підрахунок критерію здійснюємо за формулою: 

𝑈 = 𝑛1 ∗  𝑛2 +
𝑛𝑥∗(𝑛𝑥+1)

2
− 𝑇𝑥;  

де n1 –  кількість елементів у першій вибірці, n2 –  кількість елементів у 

другій вибірці, nх –  кількість елементів у вибірці з більшою ранговою суммою. 

Uемпір.1 = (22· 24) + (22·(22+ 1)) : 2 –464 =317. 

Uемпір.2 = (22· 24) + (24·(24+ 1)) : 2 –617 =211. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір1= 243. 

Визначення критичних значень:  

Uкр. =  
188 (p 0,05) 

154 (p 0,01) 

Отже, Uемпір(211)>Uкр.(188). 

Приймаєтьсягіпотеза 𝑯𝟎: 

Рівень навченості студентів ЕГ2 не нижчий за рівень навченості студентів 

ЕГ1. 
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Отже, математично ми довели, в студентів ЕГ1 рівень сформованості 

компетентності в письмі не вищий за рівень у студентів Е2. Отже, гіпотеза 

експерименту підтвердилася частково:  методика є ефективною за умови 

використання обох варіантів моделі – А і Б. 

Інтерпретація результатів післяекспериментального зрізу: 

- у студентів ЕГ1, які навчалися за варіантом А авторської методики, рівень 

умінь написання усіх п’яти текстів виявився більш гомогенним: СКН коливався 

в межах 0,04 бала (від 0,76 до 0,80); у студентів ЕГ2, які навчалися за варіантом 

Б авторської методики, рівень умінь написання усіх п’яти текстів виявився менш 

гомогенним: СКН коливався в межах 0,08 бала (від 0,7 до 0,78); такі розбіжності 

могли бути викликані забуванням, адже найвищі результати були одержані саме 

за повідомлення, які студенти писали на останньому модулі,  саме тому ми 

рекомендуємо все ж надавати перевагу варіантові А; 

- результати  післяекспериментального зрізу показали, що у студентів 

значно збільшився словниковий запас, удосконалилися лексичні та граматичні 

навички, студенти опанували близько 300-350 нових ієрогліфів, що дало їм 

більший доступ до продукування писемного мовлення; 

- у студентів обох груп відчутні позитивні зміни в компресії інформації: 

виділення і фіксація головного, відсутність списувань текстів першоджерел, 

використання перефразувань; 

- у студентів значно поменшало механічних помилок у написанні 

ієрогліфів, це надало їхнім текстам грамотності та інтерпретованості, зробило 

писемне мовлення придатним до використання в навчальних, професійних та 

побутових ситуаціях; 

- суттєвого прогресу вдалося досягнути в дискурсних характеристиках 

рефератів та повідомлень: переважна більшість студентів дотримувалися стилю 

текстів, жанрово-композиційних особливостей, використовували адекватні для 

стилю та жанру мовні засоби для забезпечення міжфразового та змістового 

зв’язку;   
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- рефератам та власним повідомленням на післяекспериментальному зрізі 

властиві були стилістична єдність (лише поодинокі студенти використовували 

елементи розмовного стилю), авторська модальність, яка була стабільною 

упродовж усього змісту реферату та повідомлення; структурна єдність (у 70% 

присутні були всі необхідні компоненти текстів залежно від піджанру та 

функціонального типу мовлення), відносна смислова завершеність; 

інформативність (повідомлення та реферати містили актуальну та конкретну 

інформацію, яку студенти можуть використовувати у процесі свого навчання, 

інформацію, цінну для загальнокультурного розвитку студентів, для формування 

лінгвосоціокультурної компетентності); 

- щодо прагматичності, то варто зауважити, що близько 80% студентів 

виражали чітку прагматику залежно від поставленої навчальної мети: 

інформували співрозмовників, оцінювали інформацію, апелювали до 

співрозмовника  з метою заохочення прочитання додаткової літератури; 

- мовлення текстів рефератів та повідомлень приблизно в 70% студентів 

відображало лінгвосоціокультурні особливості мовлення носіїв китайської мови: 

адекватно використовувалася лексика (особливо культурно маркована), стійкі 

фразеологічні вислови, типові для китайської мови граматичні конструкції, 

поєднання слів; слід констатувати про значне зменшення інтерферуючого 

впливу української мови на китайське писемне мовлення студентів-китаїстів; 

писемне мовлення студентів стало більш прийнятним для носіїв китайської 

мови; більшість студентів адекватно використовувала культурно специфічні 

поняття та реалії, що свідчило про їх повне і правильне розуміння; 

- у студентів сформувалися уміння планувати та реалізувати процес 

написання реферату та повідомлення (спочатку студенти перечитували текст, 

потім виділяли головну інформацію, потім записували її і, насамкінець – 

складали вторинний письмовий текст реферату, поетапною була і робота з 

повідомленнями, завершувався процес написання перевіркою, коригуванням, 

повторними зверненнями до першоджерел, перечитуванням завдання), тим 

самим можемо констатувати сформованість рефлексії у студентів; 
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Отже, провівши експеримент, нам вдалося підтвердити гіпотезу частково:  

ефективність методики формування компетентності (у цілому) в китайському 

письмі у майбутніх студентів (рівень В1) буде високою за умов: навчання 

студентів написання рефератів та власних повідомлень-розповідей та 

повідомлень-описів на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, 

рівневого, соціокультурного підходів; дотримання принципів комунікативності, 

автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 

розриву, результативності, практичного спрямування освітнього процесу, 

інтегрованого навчання писемного мовлення та аспектів мови, 

взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої ролі вправ; 

застосування методу вправляння (а також відповідної системи вправ); 

застосування дібраного мовного та текстового матеріалу. Проте перевага 

варіанту  А моделі авторської методики на варіантом Б не підтвердилася. Обидва 

варіанти виявилися однаково ефективні. 

 

3.3 Методичні передумови ефективності процесу формування у 

майбутніх філологів компетентності в китайському писемному  мовленні  

Проведене експериментальне навчання дало можливість визначити низку 

методичних передумов ефективності процесу формування у майбутніх філологів 

компетентності в китайському писемному мовленні. 

1. Формування у майбутніх філологів компетентності в китайському 

писемному мовленні (зокрема компетентності в написанні рефератів) має бути 

орієнтоване на навчання написання вторинних текстів: дотримання 

лінгвостилістичних, лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних 

особливостей заявлених текстів. За такої умови студенти набувають відповідних 

умінь, що згодом дозволить використовувати конспекти в навчальній, 

професійній та побутовій сферах. Навчання написання власних текстів так само 

має бути скероване на формування умінь писати тексти в жанрі повідомлення-

розповіді чи повідомлення-опису з дотриманням лінгвостилістичних, 

лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних особливостей. Такий підхід 
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дозволяє закласти базу для навчання усного та писемного мовлення на наступних 

етапах, коли студенти будуть працювати над написанням текстів офіційно-

ділового, наукового, публіцистичного стилів, продукувати різножанрові тексти, 

які вимагають обов’язкового дотримання жанрового канону. 

2. Навчання реферування китайською мовою має передувати навчання 

написання власних висловлювань. Зважаючи на специфіку писемності 

китайської мови, а також на її лексичний склад, який немає типологічних збігів 

з українською мово, процес навчання письма українських студентів відбувається 

доволі складно. Якщо ж реферування передує написанню власних висловлювань, 

студенти можуть під час реферування набути відповідних графічно-

орфографічних, лексичних навичок та соціокультурних знань, крім того, 

реферуванню передує читання, осмислення інформації, свого роду аналіз 

графічно-орфографічних, лексичних засобів письма,  що суттєво полегшить 

продукування власних текстів. Реферуванню мають підлягати тексти, які за 

тематикою близькі до власних повідомлень, реферування та написання 

повідомлень повинні відбуватися в межах одного тематичного модуля, лише за 

таких умов можливе формування відповідних навичок та вмінь. 

3. Навчання китайського писемного мовлення має здійснюватися на 

засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, рівневого, 

соціокультурного підходів. Означені підходи орієнтовані на те, щоб навчання і 

реферування і написання власних висловлювань мали комунікативний характер 

(навчання має моделювати процес реальної комунікації); навчання китайського 

писемного мовлення було орієнтоване на процес формування відповідної 

компетентності як здатності та готовності функціонувати в іншомовному 

середовищі у побутовій, фаховій, навчальній сферах; формування 

компетентності повинне мати рівневий характер, на кожному рівні студент 

набуває відповідних навичок та вмінь, які можуть забезпечити його здатність 

функціонувати в певному секторі іншомовного середовища. Кожен рівень є 

базою для наступного, визначає цілі та зміст навчання. Соціокультурний підхід 

орієнтований на формування соціокультурної складової мовної освіти. Між 
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культурою українців та китайців існує низка розбіжностей, що робить складним 

процес  взаєморозуміння, тому процес навчання мови має бути орієнтований на 

подолання міжмовного та міжкультурного бар’єрів, що створить позитивний 

вплив на підготовку філологів-синологів. Для ефективного  навчання письма 

потрібно дотримуватися принципів  комунікативності, автентичного характеру 

навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 

результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 

навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 

мови та культури, домінуючої ролі вправ. Означені принципи покликані 

моделювати процес комунікації та наближати його до реальних умов соціальної 

взаємодії з носіями мови. 

4. Важливою передумовою ефективності навчання китайського письма є 

формування в студентів свідомого розуміння лінгвостилістичних (які мовні 

засоби потрібно вживати під час продукування рефератів та повідомлень 

відповідно до науково-популярного та науково-навчального підстилівмовлення), 

жанрово-композиційних (дотримуватися композиційних особливостей 

рефератів-конспектів, рефератів-повідомлень, діахронних, кумулятивних та 

компаративних рефератів, повідомлень-розповідей та повідомлень-описів), 

лінгвосоціокультурних (використовувати одиниці мови та поняття, якими 

оперують носії мови), прагматичних (передавати комунікативну мету в текстах), 

дискурсних – дотримуватися конститутивних, жанрово-стилістичних, 

змістовних, формально-структурних особливостей рефератів та власних 

повідомлень. Лише на базі сформованих знань рекомендуємо розпочинати 

формування відповідних навичок та вмінь. 

5. Ключовим методом у формування компетентності в китайському письмі 

майбутніх філологів є вправляння, що реалізується за допомогою відповідної 

системи вправ, яка охоплює окремим блоком вправи, орієнтовані на формування 

графічно-орфографічних, лексичних, лінгвосоціокультурних навичок, метою 

яких є сформувати належні навички, що дозволять читати / слухати та розуміти 

первинні тексти, складати та записування окремі слова, речення, надфразові 
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єдності. Проте процес навчання лексики, граматики, ієрогліфіки, 

соціокультурних понять не обмежується лише цими комплексами: упродовж 

усього модуля, читаючи та реферуючи, продукуючи власні тексти, студенти 

розширюють ці знання, набувають відповідних навичок (у межах кожного 

модуля). Доведено, що для навчання кожного жанрового (піджакового) 

різновиду повинні бути розроблені окремі підсистеми вправ, орієнтовані на 

дискретно-синкретне формування лінгвостилістичних, жанрово-композиційних, 

лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних особливостей текстів 

рефератів та повідомлень (що є важливою передумовою ефективності авторської 

методики). Дискретний характер цих вправ полягає в тому, що під час написання 

тексту одна з його характеристик потрапляє в поле уваги  того, хто пише, однак 

кожна вправа є частиною складного текстотвірного процесу (синкретний 

характер). 

6. Під час написання власних повідомлень рекомендуємо використовувати 

візуальні опори (особливо під час роботи з описами), які покликані формувати 

не лише мовленнєві навички та вміння, але й соціокультурні знання, розвивати 

спостережливість, увагу, осмислення китайської культури. У якості візуальних 

опор вважаємо доцільним використовувати фото, композиції фотографій у 

вигляді слайдів, скриншоти, матеріали з відеорядом тощо. 

7. Важливою передумовою ефективності формування компетентності в 

письмі у майбутніх філологів є мотивація. Поділяючи висновки багатьох 

науковців [27; 35; 54; 141], визначаємо чинники, які впливають на мотивацію 

студентів до навчання китайського письма: обґрунтування перспективності фаху 

з китаїстики, потреби в уміннях правильно писати власні висловлювання та 

реферати у фаховій, побутовій, навчальній діяльності студентів; доступність 

викладу навчального матеріалу, усвідомлення та розуміння студентами 

граматичного, лексичного, лінгвосоціокультурного, графічно-орфографічного 

матеріалу, дискурсних, прагматичних особливостей рефератів та повідомлень, 

мета когнітивних стратегій написання текстів у цих жанрах; використовувати 

обґрунтовану оцінку результатів навчання китайського письма; повага з боку 
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викладача до думки кожного студента, створення позитивного мікроклімату в 

аудиторії під час занять; уникнення конфліктних ситуацій; подання цікавого 

матеріалу, відомостей, які відтворюють культуру Китаю, проте не відповідають 

(а інколи суперечать) нашому, українському, сприйняттю світу; ці ситуації 

викликають позитивні емоції у студентів, які не лише мотивують до вивчення, 

але й  сприяють кращому запам’ятовуванню; створення ситуацій інформаційного 

розриву та новизни (викладач завжди подає нову інформацію, незнайому 

студентам). 

8. Рефлексія є так само важливою передумовою процесу навчання 

китайського письма. Рефлексія полягає в розумінні своїх дій, у здатності 

встановлювати цілі, планувати, прогнозувати, приймати рішення [122, с. 120]. 

Рефлексія у процесі навчання китайського письма покликана усвідомлювати 

процеси своєї діяльності, давати власну оцінку результатам цієї діяльності, 

визначати помилки, аналізувати причини їх виникнення, шукати шляхи 

уникнення.  Рефлексія є важливим метакогнітивним процесом, який регулює 

навчальний процес у цілому та конкретні навчальні дії студентів зокрема. У 

процесі рефлексії відбувається самоаналіз та самоінтерпретація результатів 

власної діяльності, що є важливою передумовою процесу навчання. 

Отже, методичними передумовами ефективності процесу формування у 

майбутніх філологів компетентності в китайському писемному мовленні є: 

орієнтація на навчання написання текстів (рефератів чи власних повідомлень) з 

дотриманням лінгвостилістичних, лінгвосоціокультурних, прагматичних, 

дискурсних особливостей та на основі свідомого розуміння цих особливостей; 

реферування має передувати навчанню написання власних висловлювань; 

навчання письма має здійснюватися на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів;  дискретно-синкретне 

формування лінгвостилістичних, жанрово-композиційних, 

лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних особливостей текстів 

рефератів та повідомлень; мотивація та рефлексія студентів. 
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Висновки до розділу 3 

1. Уточнено критерії оцінювання китайського писемного мовлення 

майбутніх філологів з урахуванням компонентів їхньої компетентності в письмі: 

критерій мовної правильності, відповідності тексту характеристикам дискурсу, 

прагматичності, лінгвосоціокультурної адекватності, правильності та 

адекватності використання стратегій написання реферату / висловлювання. 

2. У процесі природного, вертикально-горизонтального, відкритого 

експерименту, в якому  взяли участь 46 студентів: ЕГ-1 (24 студенти), які 

навчалися за варіантом моделі А, ЕГ-2 (22 студенти), які навчалися за варіантом 

моделі Б, ІІІ курсу спеціальності 0.35 «Східні мови та літератури», освітня 

програма: «Китайська мова та література, західноєвропейська мова (англійська)» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка було частково 

підтверджено гіпотезу: ефективність методики формування компетентності (у 

цілому) в китайському письмі у майбутніх студентів (рівень В1) є високою за 

умов: навчання студентів написання рефератів та власних повідомлень-

розповідей та повідомлень-описів на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів; дотримання принципів 

комунікативності, автентичного характеру навчальних матеріалів, 

ситуативності, інформаційного розриву, результативності, практичного 

спрямування освітнього процесу, інтегрованого навчання писемного мовлення 

та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої ролі 

вправ; застосування методу вправляння (а також відповідної системи вправ); 

застосування дібраного мовного та текстового матеріалу. Проте перевага 

варіанту  А моделі авторської методики на варіантом Б не підтвердилася. Обидва 

варіанти виявилися однаково ефективні. 

3. Встановлено методичні передумови ефективності авторської методики: 

орієнтація на навчання написання текстів (рефератів чи власних повідомлень) з 

дотриманням лінгвостилістичних, лінгвосоціокультурних, прагматичних, 

дискурсних особливостей та на основі свідомого розуміння цих особливостей; 

реферування має передувати навчанню написання власних висловлювань; 
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навчання письма має здійснюватися на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного, рівневого, соціокультурного підходів;  дискретно-синкретне 

формування лінгвостилістичних, жанрово-композиційних, 

лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних особливостей текстів 

рефератів та повідомлень; мотивація та рефлексія студентів. 

Результати розділу 3 висвітлено в публікації [5]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз наукових джерел, моделювання процесу навчання, хід та 

результати експерименту дали можливість сформувати висновки: 

1. Окреслено зміст китайськомовної компетентності в писемному мовленні 

у майбутніх філологів на рубіжному рівні мовно-мовленнєвої підготовки, яких 

охоплює: лінгвістичний (мовний), дискурсний, прагматичний, стратегічний та 

соціокультурний компоненти. Обґрунтовано, що студенти-філологи на 

рубіжному рівні (В1) мовної підготовки повинні навчитися писати реферати 

(реферати-конспекти, реферати-повідомлення, компаративні, діахронні та 

кумулятивні) та власні повідомлення (повідомлення-описи, повідомлення-

розповіді), які належать до навчально-наукового та науково-публіцистичного 

підстилів мовлення. 

2. Визначено лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів-китаїстів 

написання реферату та повідомлення. Уточнено лінгвальні особливості 

китайськомовного реферату-конспекту (орієнтований на дотримання 

послідовності викладення інформації (без авторської оцінки), на збереження 

лінгвостилістичних особливостей оригіналу): дотримання мовних засобів стилю 

першоджерела (науково-навчального та публіцистичного); використання 

лексики, яка вказує на послідовність викладу подій, використання лексики, яка 

слугує засобом вираження узагальнення інформації (резюмування).  

Лінгвальні особливості реферату-повідомлення (який орієнтований на 

передачу основної інформації першоджерела, яка супроводжується авторськими 

роздумами, творчим, критичним осмисленням інформації): лексичні одиниці, які 

виражають суб’єктивну модальність висловлювання, передають загальну оцінку 

інформації, вказують на інтерпретацію інформації та її перефразування, 

виділяють інформацію, яку подає автор реферату, виражають на оцінний аналіз 

та адресність інформації, слугують засобами узагальнення інформації. 

Лінгвальні особливості компаративного реферату (який ґрунтуються на 

порівнянні поглядів різних авторів щодо певного питання, проблеми): 

дотримання лінгвостилістичних особливостей першоджерел; використання 
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компаративних референтів, використання узагальнювальних референтів. 

Лінгвальні особливості кумулятивного реферату (який ґрунтуються на доборі 

інформації з різних джерел за принципом сумарності): дотримання стилю 

першоджерел; використання комулятивних референтів. Лінгвальні особливості 

діахронного реферату (який ґрунтуються на розвиткові різних поглядів на певне 

питання в часі): дотримання стилю першоджерел; використання діахронних 

референтів, використання узагальнювальних референтів. 

У навчанні повідомлень апелюємо до контамінованих функціональних 

типів мовлення (опис з елементами розповіді та розповідь з елементами опису), 

які об’єднують композиційні та лінгвістичні особливості обох функціональних 

типів мовлення. 

3. Обґрунтовано, що методичну основну формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів складають 

комунікативно-діяльнісний, соціокультурний, рівневий, компетентнісний 

підходи, які грунтуються на принципах комунікативності, автентичного 

характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, 

результативності, практичного спрямування освітнього процесу, інтегрованого 

навчання писемного мовлення та аспектів мови, взаємопов’язаного навчання 

мови та культури, домінуючої ролі вправ. Домінантним визначено метод 

вправляння. 

4. Проаналізовано предметні, логічні та мовно-мовленнєві труднощі 

навчання китайського письма майбутніх філологів. Встановлено, що більшість 

цих труднощів викликані типологічними особливостями китайської мови та 

культури. Для навчання майбутніх філологів здійснено добір лексичних одиниць 

(на ослонові критеріїв частотності, широкої сполучуваності слова, словотвірної 

цінності, стройової здатності, тематичної цінності слова, культурної 

специфічності), граматичних одиниць (на основі критеріїв функціональності, 

частотності, урахування рідної мови, необхідності й достатності відібраних 

граматичних явищ для розвитку умінь і навичок в межах, передбачених 

програмою, прогресивності); текстів (на основі текстових критеріїв: зв’язність; 



198 

 

змістова цілісність; смислова та змістова завершеність; внутрішня осмисленість, 

наявність прагматичної установки, інформативність, які ми розглядаємо 

інтегровано; та лінгводидактичних критеріїв: мовної доступності, 

систематичності та послідовності включення мовного матеріалу новизни та 

інформаційної насиченості, автентичність, професійної значущості). 

5. Розроблено систему вправ для формування китайськомовної 

компетентності в писемному мовленні у майбутніх філологів. Система вправ 

охоплює підсистеми, орієнтовані на навчання кожного жанру окремо; 

враховуючи типологічні та графічно-орфографічні особливості китайської мови, 

формування лексичних, граматичних, лінгвосоціокультурних, графічно-

орфографічних навичок здійснюємо окремими комплексами некомунікативних 

вправ,  а також під час аналізу, компресії текстів першоджерел, під час написання 

реферату або власного повідомлення. Розроблена система вправ охоплює групу 

вправ наформування лексичних,  граматичних, лінгвосоціокультурних та 

графічно-орфографічних навичок (ця група упроваджується перед усіма іншими 

підсистемами вправ); а також  підсистеми вправ для навчання написання 

рефератів-конспектів (рефератів письмових текстів-першоджерел, рефератів 

усних текстів-першоджерел); для навчання написання рефератів-повідомлень; 

для навчання написання рефератів-оглядів (компаративних рефератів, 

кумулятивних рефератів, діахронних рефератів); підсистема вправ для навчання 

написання власних висловлювань (функціонального типу опису, 

функціонального типу повідомлення). 

Модель авторської методики реалізуються протягом 3 модулів (один 

модуль містить 70 годин) І семестру ІІІ курсу й охоплює 20% часового фонду, 

що  складає 14 годин аудиторної і самостійної роботи в межах одного модуля. 

Розроблено два варіанти моделі, які виявилися однаково ефективні: варіант А 

полягав у тому, що в межах кожного модуля ми навчали студентів усіх семи 

жанрів (піджанрів) писемного мовлення, відводячи для кожного жанру 

(піджанру) однакову кількість часу (2 години); варіант Б мав таку структуру: 
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І-ий модуль був орієнтований на навчання студентів писемного мовлення 

в жанрах реферату-конспекту та реферату-повідомлення, ІІ модуль був 

орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в жанрах діахронного, 

компаративного та кумулятивного рефератів-оглядів, ІІІ модуль був 

орієнтований на навчання студентів писемного мовлення в жанрах 

повідомлення-опису та повідомлення-розповіді. 

6. У процесі природного, вертикально-горизонтального, відкритого 

експерименту, всякому  взяли участь 46 студентів ІІІ курсу спеціальності 0.35 

«Східні мови та літератури», освітня програма: «Китайська мова та література, 

західноєвропейська мова (англійська, французька)» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка було частково підтверджено гіпотезу: 

ефективність методики формування компетентності (у цілому) в китайському 

письмі у майбутніх студентів (рівень В1) є високою за умов: навчання студентів 

написання рефератів та власних повідомлень-розповідей та повідомлень-описів 

на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, рівневого, 

соціокультурного підходів; дотримання принципів комунікативності, 

автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 

розриву, результативності, практичного спрямування освітнього процесу, 

інтегрованого навчання писемного мовлення та аспектів мови, 

взаємопов’язаного навчання мови та культури, домінуючої ролі вправ; 

застосування методу вправляння (а також відповідної системи вправ); 

застосування дібраного мовного та текстового матеріалу. Проте перевага 

варіанту  А моделі авторської методики на варіантом Б не підтвердилася. Обидва 

варіанти виявилися однаково ефективні. 

Для оцінки рівня навченості студентів було використано: критерій мовної 

правильності, відповідності тексту характеристикам дискурсу, прагматичності, 

лінгвосоціокультурної адекватності, правильності та адекватності використання 

стратегій написання реферату / висловлювання. 

На основі результатів експерименту було встановлено методичні 

передумови ефективності авторської методики: орієнтація на навчання 
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написання текстів (рефератів чи власних повідомлень) з дотриманням 

лінгвостилістичних, лінгвосоціокультурних, прагматичних, дискурсних 

особливостей та на основі свідомого розуміння цих особливостей; реферування 

має передувати навчанню написання власних висловлювань; навчання письма 

має здійснюватися на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, 

рівневого, соціокультурного підходів;  дискретно-синкретне формування 

лінгвостилістичних, жанрово-композиційних, лінгвосоціокультурних, 

прагматичних, дискурсних особливостей текстів рефератів та повідомлень; 

мотивація та рефлексія студентів. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх проблем формування 

китайськомовної компетентності в письмі у майбутніх філологів. 

Перспективним є дослідження проблеми навчання китайськомовного письма на 

наступних рівнях мовної підготовки – В1, В2, С1, С2. 
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