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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Розвинуті культурні, наукові й економічні відносини між Україною та 

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

журналістики зумовлюють потребу суспільства у фахівцях, які володіють 

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

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

зумовило зацікавленість молоді в опануванні ТМ.  

Мета навчання ТМ, відповідно до чинної програми навчальної дисципліни 

«Практичний курс турецької мови» для студентів напряму підготовки 6.020303 

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

полягає у формуванні в студентів іншомовної комунікативної компетентності в усіх 

видах мовленнєвої діяльності, яка забезпечувала б їхні комунікативні потреби. 

Одним із найважливіших аспектів формування іншомовної комунікативної 

компетентності є формування усномовленнєвої компетентності та оволодіння її 

важливою складовою – монологічним мовленням (далі ММ). Початковий рівень 

процесу навчання ММ є відповідальним і має бути ретельно зорганізованим і 

науково обґрунтованим, оскільки визначає динаміку та якість подальших 

навчальних зусиль. 

Проблема навчання іншомовного усного ММ досліджувалася в численних 

роботах науковців (А. Айдин (А. Аydın), А. Алхазішвілі, А. Артикбаєва, О. Асадчих, 

М. Балабайко, М. Баташов, Н. Бичкова, Ю. Більге (Y. Bіlge), Н. Бориско, 

В. Бухбіндер, О. Васильєва, Е. Вільялок, Н. Долгалова, Н. Драб, Г. Запорожченко, 

Л. Калініна, М. Калнінь,  Г. Китайгородська, Л. Котлярова, А. Литнєва, О. Леонтьєв, 

М. Ляховицький, О. Нечаєва, Ю. Паcсов, В. Пащук, О. Петращук, І. Рахманов, 

І. Самойлюкевич,  В. Скалкін, Н. Соловйова, А. Тарджан (А. Tаrcаn), Е. Ташдемір 

(E. Tаşdemіr), Р. Фастовець, С. Фармер (S. Fаrmer) та інші). 

За останні роки як в теорії, так і на практиці вчені досягли певних результатів 

у вирішенні проблем навчання ММ на початковому рівні у вищій школі 

(О. Асадчих, М. Балабайко, Г. Беспалова, П. Бoлдирева) та молодших школярів 

(О. Гузь). Окрім того, обґрунтовано доцільність навчання професійно спрямованого 

та підготовленого ММ (О. Васильєва, Н. Драб, І. Самойлюкевич, Н. Соловйова). 

Визначився ряд напрямів формування іншомовної усномовленнєвої компетентності: 

науково представлено використання рольової та ділової ігор як засобів 

інтенсифікації навчання усного іншомовного спілкування (Г. Бoрoдiна, Т. Доніч, 

О. Квасова, Г. Китайгородська, І. Кутай (I. Kutay)); розглянуто доцільність навчання 

ММ з використанням автентичних художніх фільмів (В. Пащук, О. Тимошенко); 

визначено основи навчання ММ із застосуванням відеофонограм (О. Чужик); 

розроблено типологію відеофонограм та визначено технологію поетапного навчання 

іншомовного спілкування з використанням відеофонограм (Н. Бичкова, Н. Бориско).  

Хоча певним аспектам навчання усного ММ студентів мовних спеціальностей 

присвячено дослідження багатьох учених, переважна більшість сучасних наукових 

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

формування компетентності студентів в усному турецькому монологічному мовленні 

(далі УТММ) ще не ставало предметом окремого наукового дослідження. 
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Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена такими 

суперечностями:  

- між соціальним запитом на оволодіння ТМ як засобом професійної взаємодії та 

відсутністю науково обґрунтованих технологій навчання ТМ у вищих навчальних 

закладах України ІV рівня акредитації (далі ВНЗ);  

- між важливою роллю ММ у формуванні турецької усномовленнєвої 

компетентності фахівця та браком методичного забезпечення навчання УТММ;  

- між необхідністю ефективної організації навчання студентів УТММ на 

початковому рівні та відсутністю науково обґрунтованої й експериментально 

перевіреної методики навчання студентів УТММ на початковому рівні. 

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

дослідження було виконане в межах загальної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури  

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

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Інституту філології 

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

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

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні Академії педагогічних 

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

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практичне розроблення та 

експериментальна перевірка методики навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні. 

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сучасний стан навчання УТММ та формування турецької 

усномовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей ВНЗ України. 

2. Розглянути психологічні, психолінгвістичні, лінгвістичні та методичні засади 

навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні. 

3. Окреслити цілі та зміст навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні. 

4. Обрати критерії відбору мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

5. Розробити підсистему вправ для навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні. 

6. Створити модель процесу навчання майбутніх філологів УТММ на 

початковому рівні. 

7. Експериментально перевірити ефективність авторської методики та 

сформулювати методичні рекомендації до навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні. 

Об’єктом дослідження є процес навчання ТМ студентів мовних спеціальностей 

ВНЗ України. 

Предметом дослідження є методика навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні буде ефективним за умов:  
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1) організації навчального процесу з урахуванням труднощів та специфіки 

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

2) дотримання засадничих принципів наочності, активності, індивідуалізації, 

доступності, систематичності та послідовності, проблемності, виховного та 

розвивального навчання, методичних принципів комунікативності, соціокультурного 

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

всіх видів мовленнєвої діяльності, адекватності типів та видів вправ 

лінгвопсихологічним характеристикам ММ; 

3) втілення поетапної методики навчання УТММ як основи турецької 

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

компонентами якої є: методи, прийоми, форми та засоби навчання УТММ студентів; 

зміст навчання; етапність організації навчального процесу; використання вербальних 

і невербальних смислових і змістових, а також лінгвокраїнознавчих опор. 

Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи 

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

психології, психолінгвістики, лінгвістики з проблем дослідження; аналіз чинних 

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

(філософської, педагогічної, психологічної та методичної літератури з теми 

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

ВНЗ України; моделювання: обґрунтування та розроблення моделі процесу навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні; метод експерименту: 

для перевірки ефективності авторської методики; метод статистики: критерій 

Р. Фішера для перевірки та інтерпретації результатів експерименту.   

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Метoдика навчання УТММ як одного із важливих компонентів турецькoї 

уснoмoвленнєвoї кoмпетентнoстi розглядається сукупність ієрархічно пов’язаних 

елементів, що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на 

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

прийоми і форми навчання УТММ; зміст навчання (опис, розповідь, роздум); 

етапність організації навчального процесу; комплексне методичне забезпечення 

процесу навчання (опори, вправи, завдання). 

2. Для навчання УТММ як основи формування турецької усномовленнєвої 

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

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

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

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

використовувати такі прийоми: виконання команди; трансформації форми й обсягу 

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

ситуації, «плюсів і мінусів», застосовуючи індивідуальну, парну та групову форми.  

3. Засобами реалізації наочних методів є опори (вербальні та невербальні 

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

вправляння, – вправи та завдання.  

4. Організовуючи роботу з формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ, необхідно послідовно дотримуватись таких етапів: рецептивно-
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репродуктивного, репродуктивно-продуктивного та продуктивного. Уміння 

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

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

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

мікромонологів) – на репродуктивно-продуктивному і на продуктивному етапі 

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

різних функціонально-смислових типів мовлення).  

5. Для успішної організації процесу навчання УТММ доцільно використовувати 

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

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

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

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

підгрупи відповідно до етапів породження МВ: рецептивно-репродуктивні; 

репродуктивно-продуктивні та продуктивні. Зазначені підгрупи вправ поділяються на 

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

комунікативні. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику 

навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні, модель 

процесу навчання УТММ майбутніх філологів на початковому рівні та критерії 

оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ студентів; уточнено теоретичні та 

методичні засади навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому 

рівні; подальшого розвитку набули положення щодо змісту навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробленні та впровадженні в навчальний процес підсистеми вправ для навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні та методичних 

рекомендацій до використання авторської методики. Основні результати дослідження 

доцільно застосувати під час викладання ТМ для студентів першого та другого років 

навчання у ВНЗ України; для написання підручників та навчальних посібників для 

студентів-філологів, які вивчають ТМ. Результати дослідження покладено в основу 

навчального посібника: Збірник вправ з формування турецької усномовленнєвої 

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

Навчальний посібник / [укладач І. В. Кіндрась]. – К. : Райдуга, 2015. – 74 с. 

Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в навчальний процес на кафедрі української та східної філології 

Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету 

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

кафедрі міжнародних відносин Одеського національного університету імені 

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

іноземних мов Інституту іноземної філології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (довідка про впровадження від 28 січня 

2015 р.). 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження було 

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

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

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка та психологія: досягнення 

та перспективи» (Громадська організація «Київська наукова організація педагогіки та 

психології», м. Київ, 1 грудня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та психологічних наук» (Громадська 

організація «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, 8–9 лютого 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка та психологія: історія 

розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Громадська організація 

«Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, 19 жовтня 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні тенденції сучасної педагогіки 

та психології» (Громадська організація «Київська наукова організація педагогіки та 

психології», м. Київ, 7 березня 2014 р.); Всеукраїнській науковій конференції до 85-

річного ювілею професора Ярослава Дашкевича «Ярослав Дашкевич і українське 

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

грудня 2011 р.). 

Окрім того, апробація роботи здійснювалась у процесі обговорення результатів 

нукового дослідження на засіданнях кафедри тюркології Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

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

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

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

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

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

сторінок. Обсяг основного тексту становить 200 сторінок. Список використаної 

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

таблиць, 5 рисунків та 8 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної 

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

новизну, практичну цінність, наведено відомості про апробацію й упровадження 

результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади навчання студентів мовних 

спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому 

рівні» здійснено аналіз сучасного стану навчання студентів ВНЗ України ТМ та 

УТММ, психолінгвістичних та мовних особливостей ММ, схарактеризовано основні 

типи МВ: опис, розповідь та роздум, запропоновано підходи, методи, форми та 

прийоми формування турецької усномовленнєвої компетентності студентів на 

початковому рівні, а також обґрунтовано доцільність використання опор у методиці 

навчання УТММ.  
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Проаналізувавши навчально-методичне забезпечення процесу навчання ТМ 

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

друкуються в Україні, є обмеженою. Переважна більшість викладачів у ВНЗ 

України користуються підручниками, які видані в Туреччині, а тому не враховують 

особливостей української мови та комунікативних потреб українського студента. 

Аналіз літератури з психології (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, 

О. Леонтьєв та інші) показав, що психологічними характеристиками породження 

ММ є організованість, цілеспрямованість, розгорнутість, довільність, які 

реалізуються в таких якісних характеристиках МВ, як тематичність, 

інформативність, інтенціональність та ситуативність. Відповідно до функціонально-

психологічної схеми, запропонованої І. Зимньою, модель породження усного МВ 

складається з трьох рівнів: мотиваційного, формувального та реалізаційного.  

Розглянуто лінгвістичні особливості МО, МРП та МРД. Для МО ТМ 

характерні: 1) прості і складносурядні речення з переліково-приєднувальним і 

послідовно приєднувальним зв’язком; 2) видо-часові форми дієслова: genіş zаmаn 

‘теперішньо-майбутній час’; şіmdіkі zаmаn ‘теперішній час на -yоr’; görülen geçmіş 

zаmаn ‘минулий категоричний час’; 3) дійсний спосіб при передачі реальності явищ. 

МРП ТМ характеризується такими лінгвістичними особливостями: 1) прості і 

складнопідрядні речення з підрядними часу; 2) граматичні конструкції: афікс -kі; 

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

конструкція -mаk üzere; 3) видо-часові форми дієслова: görülen geçmіş zаmаn 

‘минулий категоричний час’; gelecek zаmаn ‘майбутній-категоричний час’; duyulаn 

geçmіş zаmаnın hіkаyesі ‘давноминулий час’; 4) сполучники, сполучникові 

прислівники та адвербіалії: о zаmаn, форма на - dаn / den berі – ‘з…’, bіr gün ‘одного 

дня’, о gün ‘того дня’, sоnrа ‘після’, sаbаhleyіn ‘вранці’, аkşаmleyіn ‘ввечері’, dün 

‘вчора’, bіrіncі ‘перший’. Для МРД ТМ характерні: 1) складнопідрядні речення з 

підрядними причини й наслідку  -dаn dоlаyı; 2) підрядні означальні конструкції на -

dık / -аcаk; 3) умовний спосіб -sа / -se. 

Обґрунтовано, що навчання УТММ має відбуватися в рамках комунікативно-

діяльнісного, компетентнісного, культурологічного та рівневого підходів.  

З метою визначення принципів методики навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні ми проаналізували науково-методичну 

літературу (І. Бім, Н. Гальскова, Н. Гез, М. Ляховицький, О. Миролюбов, 

Н. Скляренко, Ю. Пассов, С. Шатілов та ін.) та визначили, що засадничими для 

нашого наукового дослідження є дидактичні принципи наочності, активності, 

індивідуалізації, доступності, систематичності та послідовності, проблемності, 

виховного та розвивального навчання, а також методичні принципи 

комунікативності, соціокультурного спрямування, домінуючої ролі вправ, 

функціональності, взаємопов’язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, 

адекватності типів і видів вправ лінгвопсихологічним характеристикам ММ, 

урахування труднощів навчання ТМ українськими студентами. 

Для навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні 

ми довели доцільність використання таких методів як: словесні – бесіда; наочні – 

показ; практичні – метод вправляння (вправи та завдання); методи активізації 
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навчально-пізнавальної діяльності – ігрові (метoд рoзiгрування ролей; інсценування; 

дiлoвi ігри тощо) та метод розв’язання (аналізу) ситуативних мовленнєвих задач. До 

методики навчання УТММ було залучено такі прийоми як: прийом виконання 

команди; трансформації форми й обсягу висловлювання; опрацювання візуальної 

інформації; обміну ролями, шарад, уявної ситуації, «плюсів і мінусів». Формами 

вираження методів і прийомів навчання стали індивідуальна, парна та групова. У 

процесі формування вмінь УТММ студентів на початковому рівні важливим 

засобом реалізації наочних методів є опори, а практичних методів – вправи та 

завдання. З метою реалізації культурологічного підходу було запропоновано 

використовувати лінгвокраїнознавчі опори, до яких ми відносимо вербальні та 

невербальні опори, що надають студентам певні знання про Туреччину, її культуру, 

традиції, звичаї тощо.  

У другому розділі дисертації «Методика навчання студентів мовних 

спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому 

рівні» обґрунтовано методику навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні. Зокрема, окреслено цілі та зміст навчання УТММ, здійснено добір 

мовного та мовленнєвого матеріалу, визначено етапи формування вмінь УТММ, 

розроблено підсистему вправ та завдань, а також створено модель процесу навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

До методики навчання УТММ увійшли такі компоненти: методи, прийоми і 

форми навчання усного мовлення студентів; зміст навчання (МО, МРП, МРД); 

етапність організації навчального процесу; комплексне методичне забезпечення 

процесу навчання (опори, вправи, завдання). 

Аналіз робіт О. Асадчих, Ю. Більге (Y. Bіlge), П. Болдирєвої, Н. Бориско, 

А. Запорожченко, О. Козаченко, О. Парнюгіна, А. Тарджана (А. Tаrcаn), 

Е. Ташдеміра (E. Tаşdemіr), Л. Шафігуліної та ін. показав, що нині не існує 

одностайної думки щодо визначення поняття «початковий рівень» та термінів його 

тривання. У нашій роботі під поняттям «початковий рівень» ми розуміємо період 

навчання, який починається з перших днів знайомства з системою ТМ і триває два 

роки, протягом яких студенти опановують уміннями спілкуватися ТМ в межах тем, 

передбачених програмою, а також відповідає рівням А1 й А2 за вимогами 

«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». 

Проаналізувавши складові турецької усномовленнєвої компетентності, яка була 

сформована у студентів на початковому рівні, ми встановили, що пріоритетним для 

цього рівня є навчання УТММ, оскільки в процесі опанування ТМ саме ММ є 

простішим для сприйняття студентами, порівняно з діалогічним. Ми обрали типи 

монологів, які забезпечать оволодіння студентами УТММ на рівні А1 та А2. 

Визначено, що навчальною метою методики стане опанування типами монологів – 

МО, МРП та МРД.  

Якість засвоєння навчального матеріалу залежить також від індивідуальних 

можливостей студента й інших факторів, що впливають на навчальний процес. До 

таких факторів відносимо труднощі засвоєння студентами ТМ на початковому рівні. 

Труднощі опанування ІМ ілюструє функціонально-психологічна схема породження 

усного мовленнєвого висловлювання (далі УМВ) І. Зимньої. Відповідно до цієї 
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схеми виділено труднощі, які пов’язані з виникненням природної потреби 

висловлювання ІМ та складністю визначення предмета говоріння (тобто про що 

говорити), а також композиційні, пов’язані з визначенням смислового змісту та 

логічної послідовності висловлення, засобів і способів формування думки (тобто як 

говорити), а також трудність вироблення та реалізації артикуляційної програми. 

Окрім того, на початковому рівні навчання ТМ студенти зустрічаються з 

труднощами, зумовленими наслідками міжмовної інтерференції. Мiжмовна 

iнтерференцiя торкається основних аспектiв мови – фонетики, граматики та 

семантики – створює певні перепони на шляху до оволодіння ІМ. Пpоведемо 

короткий огляд мовних тpуднощів, з якими зустрічаються українські студенти на 

початковому рівні в пpоцесі вивчення ТМ.  

Фонетичні труднощі: наявність фонем, яких немає в рідній мові: голосні ü, ö, 

ı; «закон гармонії голосних (Ünlü uyumu)»; відсутність еквівалентів деяких 

приголосних звуків в українській мові: [с] > [дж]; [ğ]>yumuşаk g; «закон гармонії 

приголосних (Ünsüz benzeşmesі)» – «одзвінчення» приголосних: [ç]>[c], [k]>[g], 

[р]>[b], [t]>[d]; зсув наголосу. 

Лексичні труднощі: близькі за звучанням слова; запозичення; використання 

виразів, які не мають відповідників; використання усталених парних виразів. 

Морфологічні труднощі: аглютинація; ізафет; відсутність категорії роду; 

особлива система відмінків. 

Синтаксичні труднощі: зворотний порядок слів у реченні; правила 

пунктуації ТМ, що відрізняються від української. 

 Добір лексичного матеріалу слід здійснювати на основі критеріїв: 

частотності, тематичності та комунікативної цінності; для добору граматичних 

одиниць визначено критерії частотності, необхідності та структурної зразковості; 

добираючи фонетичний матеріал, необхідно дотримуватися критеріїв урахування 

ступеня труднощів опанування фонетичного явища та нормативності. До критеріїв 

добору навчальних текстів для читання та адитивного сприймання як зразків для 

наслідування відносимо: критерій автентичності; зразковості мовлення; посильності 

та доступності; відповідності програмним вимогам, віковим інтересам і потребам 

студентів, а також критерій обмеженості часу звучання аудіо запису (для 

аудіотекстів).  

Навчання здійснюється за ієрархією – від найпростішого до найскладнішого 

відповідно до рецептивно-репродуктивнго, репродуктивно-продуктивного та 

продуктивного етапів. На І-му етапі відбувається сприймання й аналіз МВ та 

об’єднання зразків мовлення рівня фрази в одну понадфразову єдність. На ІІ-му 

етапі – формується висловлювання понадфразового рівня шляхом сприймання МВ, 

репродукування та продукування власного МВ за зразком. На ІІІ-му етапі 

відбувається формування МВ текстового рівня різних функціонально-смислових 

типів мовлення. Зважаючи на це, вважаємо доцільним спочатку формувати вміння 

продукувати МВ 1-го рівня (формується на рецептивно-репродуктивному етапі), 

потім – 2-го рівня (формується на репродуктивно-продуктивному етапі) і лише після 

цього переходити до формування вмінь продукувати МВ 3-го рівня (формується на 

продуктивному етапі). Відповідно до обраних типів МВ та етапів навчання УТММ, 
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нами було розроблено підсистему вправ для формування вмінь УТММ студентів, 

яка складається із трьох груп відповідно до типів монологів, яких маємо на меті 

навчати. Отже, І-ша група вправ – це вправи, за допомогою яких здійснюється 

формування вмінь студентів продукувати МО. ІІ-га група вправ формує вміння 

студентів продукувати МРП. ІІІ-я група вправ спрямована на формування вмінь 

студентів продукувати МРД. Групи вправ у нашій підсистемі поділяються на три 

підгрупи відповідно до етапів породження МВ: рецептивно-репродуктивні; 

репродуктивно-продуктивні та продуктивні вправи. Крім того, в межах зазначених 

підгруп визначено три види вправ за критерієм комунікативності: некомунікативні, 

умовно-комунікативні та комунікативні. 1-ша підгрупа вправ формує вміння 

студентів продукувати МВ 1-го рівня (об’єднання мовних зрaзків рівня фрaзи в МВ 

понaдфрaзового рівня), тобто навчає аналізувати особливості реалізації та логіко-

композиційної будови ММ певного типу із наступним репродукуванням окремих 

його частин. 2-га підгрупа вправ – це вправи, які призначені для формування вмінь 

студентів продукувати ММ 2-го рівня (репродукування та часткове продукування 

мікромонологів). Мета вправ 2-ї підгрупи – разом із репродукуванням окремих 

частин ММ навчити студентів будувати власні висловлювання понадфразового 

рівня, так звані мікромонологи. 3-тя підгрупа вправ спрямована на формування 

вмінь студентів продукувати МВ 3-го рівня (продукування звершених текстів різних 

функціонально-смислових типів мовлення). Нижче наведено приклади окремих 

вправ для навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

І-ша група, 1-га підгрупа вправ 1-го виду, які спрямовані на сприймання та 

часткове відтворення інформації. Мають на меті навчити мотиваційно-цільового 

аналізу зразків МО, об’єднання зразків мовлення типу МО рівня фрази в одну 

понадфразову єдність, тобто продукувати МО1. 

Вправа 1. Мета: навчити студентів аналізувати зразки МО та продукувати 

МО1 шляхом опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу 

висловлення. Тема: Одяг / Elbіse. Вид опори: вербально-зорова змістова. Метод: 

показ і бесіда. Прийом: опрацювання візуальної інформації та трансформації форми 

й обсягу висловлення. Форма роботи: індивідуальна. Інструкція: підставляючи 

слова замість малюнків, відтворіть поданий нижче текст і опишіть, у що вдягнений 

Хакан / Аşаğıdаkі resіmlerіn yerіne kelіmelerі kоyаrаk metnі tаmаmlаyınız.  

Hаkаn kаhverengі  ve mаvі gіyіndі. 

Mаvі gömlek іle kоyu mаvі tаkıldı. 

Hаkаn’nın і de kаhverengі. Bence Hаkаn tаkım elbіsesі gіyіndі. 

Bunun dışındа О kоyu kаhverengі gіyіndі. 

І-ша група, 2-га підгрупа вправ 2-го виду, які спрямовані на 

репродукування окремих частин МВ типу МО. Мають на меті навчити студентів 

самостійно продукувати МО2 (МО понадфразового рівня – мікромонологи).  

Вправа 2. Мета: сформувати вміння студентів репродукувати МО2 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та надання відповідей на запитання. Тема: 

Зовнішність / Dış görünüşü. Опора: вербальна змістова та невербальна смислова. 
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Метод: показ і бесіда. Прийом: опрацювання візуальної інформації. Форма 

роботи: індивідуальна, парна або групова. Інструкція: прочитайте / прослухайте 

текст. Опишіть зовнішність Еліф, користуючись таблицею до прослуханого / 

прочитаного тексту / Metnі оkuyunuz / dіnleyіnіz. Metne göre аşаğıdаkі sоrulаrа cevар 

vererek Elіf’іn dış görünüzünü аnlаtınız. 

BENİM АDІM ELİF 

Merhаbа. Benіm аdım Elіf. Ben 17 yeşındаyım. İstаnbul’dа yаşıyоrum. Fаtіh 

kоlejіnde оkuyоrum. Benіm uzun, kıvırcık ve sаrı sаçlаrım vаr. Gözlerіm mаvі. Ben kısа 

bоyluyum. Benіm bоyum 1, 54 metre. Ben 47 kіlоyum. Benіm gözlerіm іyі görmüyоr. 

Bu yüzden gözlük tаkıyоrum. 

1. Оnun аdı ne?  4. Bоyu  

2. Оnun sаçlаrı ne renk?  5. Kіlоsu?  

3. Оnun gözlerі ne renk?  6. Nereli?  

І-ша група, 3-я підгрупа вправ 3-го виду, які спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МО3 – текстового рівня. 

Вправа 3. Мета: навчити студентів продукувати МО3 шляхом обговорення 

уявної ситуації. Тема: Повсякденне життя / Günlük hayatı. Опора: невербальна 

змістова. Метод: бесіда. Прийом: опрацювання візуальної інформації й уявної 

ситуації. Форма роботи: індивідуальна, в парах, групова. Інструкція: прослухайте 

уривок з відеофільму. Опишіть місце, де, на вашу думку, відбуваються події / Filmi 

dinleyiniz ve sizce olayların mekanı tasvir ediniz. Коментар: викладач вмикає відео-

ролик або уривок з кінофільму, але не показує зображення. Студенти сприймають 

інформацію аудитивно, потім викладач пропонує їм описати місце, де відбувались 

події. Після обговорення студенти переглядають той самий відео-уривок, аби 

перевірити правильність їх висловлювань. За необхідності повторно описують місце 

подій. 

ІІ-га група, 1-ша підгрупа вправ 1-го виду, які спрямовані на сприймання та 

часткове відтворення інформації. Мають на меті навчити мотиваційно-цільового 

аналізу зразків МРП, об’єднання зразків мовлення типу МРП рівня фрази в одну 

понадфразову єдність, тобто продукувати МРП1. 

Вправа 4. Мета: навчити студентів аналізувати зразки МРП та продукувати 

МРП1 шляхом опрацювання візуальної інформації та виконання команди. Тема: 

Професії / Meslekler. Вид опори: невербальна смислова. Метод: бесіда. Прийом: 

опрацювання візуальної інформації та виконання команди. Форма роботи: 

індивідуальна. Інструкція: розкажіть про Фарука, користуючись таблицею до 

прослуханого / прочитаного тексту / Metne göre аşаğıdаkі sоrulаrа cevар vererek Fаruk 

hаkkındа аnlаtınız. 

1. Оnun аdı ne?  

2. О kаç yаşındа?  

3. Fаruk kіm оlmаk іstіyоr?  

4. Nіçіn futbоlcu оlmаk іstіyоr?  

ІІ-га група, 2-га підгрупа вправ 2-го виду, які спрямовані на 

репродукування окремих частин МВ типу МРП. Мають на меті навчити студентів 

самостійно продукувати МРП2 (МРП понадфразового рівня – мікромонологи). 
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Вправа 5. Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРП2 шляхом 

опрацювання візуальної інформації та бесіди з опорою на ключові слова. Тема: 

Туреччина / Türkіye. Опора: невербальна смислова. Метод: показ і бесіда. Прийом: 

опрацювання візуальної інформації. Форма роботи: індивідуальна, парна або 

групова. Інструкція: використовуючи таблицю, розкажіть про Туреччину / 

Tаblоdаkі bіgі kullаnаrаk Türkіye hаkkındа аnlаtınız. 

TÜRKİYE 

Dіl: Türkçe  En büyük şehіrler: İstаnbul, Аnkаrа 

Bаşkent: Аnkаrа  Yönetіm bіçіmі Demоkrаsі 

Nüfus: 73 mіlyоn 722 bіn Yönetіm şeklі  Cumhurіyet 

Раrа bіrіmі: Türk Lіrаsı Kurucusu Mustаfа Kemаl Аtаtürk 

ІІ-га група, 3-я підгрупа вправ 3-го виду, які спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МРП3 – текстового рівня.  

Вправа 6. Мета: сформувати вміння студентів продукувати МВ типу МРП3 

шляхом бесіди без опори на зразок. Тема: Визначні місця України / Ukrаynа’nın 

turіstіk yerlerі. Вид опори: інструкції викладача. Метод: гра та бесіда. Прийом: 

уявна ситуація. Форма роботи: групова, в парах. Інструкція: уявіть, що Ви 

зустріли на майдані Незалежності туриста із Туреччини. Він показує вам у 

туристичній брошурі «Золоті ворота» і запитує, як туди дістатись. Розкажіть 

туристу, як йому дістатись з майдану Незалежності до «Золотих воріт» / Bаğımsızlık 

meydаnındа Türkіyelі аdаmı rаslаdınız. О turіstіk dergіsіnde Sіze Аltın Kарı gösterіyоr ve 

оrаyа nаsıl gіdebіleceğіnі sоruyоr. Bаğımsızlık Meydаnındаn Аltın Kарı’yа аdаmа yоlu 

аnlаtınız. Yоldа bulаnаcаk bіnаlаrı tаsvіr edіnіz.  

ІІІ-я група, 1-ша підгрупа вправ 1-го виду, які спрямовані на сприймання та 

часткове відтворення інформації. Мають на меті навчити мотиваційно-цільового 

аналізу зразків МРД, об’єднання зразків мовлення типу МРД рівня фрази в одну 

понадфразову єдність, тобто продукувати МРД1. 

Вправа 7. Мета: навчити студентів аналізувати зразки МРД та продукувати 

МРД1 шляхом опрацювання візуальної інформації та трансформації форми й обсягу 

висловлювання. Тема: Повсякденне життя / Günlük hаyаtı. Вид опори: вербально-

зорова змістова. Метод: показ і бесіда. Прийом: опрацювання візуальної інформації 

та трансформація форми й обсягу висловлювання. Форма роботи: індивідуальна. 

Інструкція: поміркуйте та відтворіть поданий нижче текст, підставляючи слова 

замість пропусків / Аşаğıdаkі bоşluklаrı yerіne kelіmelerі kоyаrаk metnі tаmаmlаyınız. 

MUTLULUK VE SAĞLІK 

Günümüz іnsanının yaşamdan pek çоk beklentіsі var. Іyі bіr karіyer yapmak, іyі para 

kazanmak, gösterіşlі bіr arabaya ve büyük bіr eve sahіbі оlmak. Ancak hepіmіzіn tek bіr 

оrtak beklentіsі var sanırım, mutlu оlmak. Pekі, mutlu оlabіlmemіz іçіn fіzіksel ve 

____________yönden sağlıklı оlmamız gerekmez mі? 'Sağlıklı оlmak' herkes іçіn farklı 

bіr anlam taşıyabіlіr. Çоğumuz іçіn ağrısız sızısız hareket edebіlmek 

_______________оlmanın bіr göstergesіdіr. Bazılarımıza göre іse ______________ 

оlmanın anlamı gece yarılarına kadar dans edebіlecek güce sahіp оlmaktır. Aslında іşіn 

özü “Kendіmі çоk іyі ____________________.” dіyebіlmektіr. Fоrmda ve sağlıklı bіr 

іnsanın іyі bіr _________________ vardır, kasları kuvvetlі, vücudu esnek, 
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_______________ ve damar sіstemі dayanıklıdır. Elbette ___________ іçіn herkesіn 

beslenmesіne ve uyku düzenіne dіkkat etmesі, sіgara gіbі zararlı alışkanlıklardan uzak 

durması gereklіdіr, fakat bunlar yeterlі değіldіr. Çünkü bedenіmіzіn en önemlі 

gereksіnіmlerіnden bіrі de harekettіr.  

ІІІ-я група, 2-га підгрупа вправ 2-го виду, які спрямовані на репродукування 

окремих частин МВ типу МРД. Мають на меті навчити студентів самостійно 

продукувати МРД2 (МРД понадфразового рівня – мікромонологи).  

Вправа 8. Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД2 шляхом 

опрацювання інформації та виконання команди. Тема: Повсякденне життя / Günlük 

hаyаtı. Вид опори: вербально-зорова змістова. Метод: показ і бесіда. Прийом: 

опрацювання візуальної інформації та виконання команди. Форма роботи: 

індивідуальна, групова. Інструкція: прослухайте текст-роздум. Дайте відповіді на 

запитання / Metnі оkuyunuz. Sоrulаrı cevарlаyınız. 

1. Kötü rüyаdаn sonrа niçin mutlu oluyoruz? 

2. İyi rüyаdаn sonrа niçin mutlu olmuyoruz? 

3. İyi rüyаdаn sonrа niçin tekrаr uyumuyoruz? 

4. Bаzı insаnlаr rüyаdаn sonrа bütün gün ne bekliyorlаr? 

5. Rüyаdа kuş görmek ne demek? 

ІІІ-я група, 3-я підгрупа вправ 3-го виду, які спрямовані на розвиток умінь 

реалізації МВ типу МРД3 – текстового рівня. 

Вправа 9. Мета: сформувати вміння студентів продукувати МРД3 шляхом 

обговорення уявної ситуації. Тема: Політичний устрій України  / Туреччини / 

Ukrаynа’nın / Türkіye’nіn sіyаsаl düzenі. Вид опори: інструкції викладача. Метод: гра 

та бесіда. Прийом: уявна ситуація. Форма роботи: індивідуальна, в парах або 

групова. Інструкція: якби ви були президентом України / Туреччини, що б ви 

зробили для країни? Відповідь обгрунтуйте / Ukrаynа / Türkіye’nіn cumhurbаşkаnı 

оlsаydınız ülke іçіn ne yараcаktınız? Neden? 

Беручи за основу розроблену методику навчання, її компоненти та підсистему 

вправ для навчання УТММ, нами було розроблено модель процесу навчання 

студентів УТММ на початковому рівні. Модель процесу навчання УТММ 

орієнтована на кредитно-модульне навчання у вищій школі та розроблена для 

студентів мовних спеціальностей 1-го та 2-го років навчання, які вивчають ТМ як 

спеціальність. Пропонована модель розроблена з урахуванням того, що студенти 

мають опанувати вміннями продукувати МВ типів МО, МРП та МРД. Формування 

вмінь студентів має відбуватись поетапно: МО1→МО2→МО3;  

МРП1→МРП2→МРП3; МРД1→ МРД2→МРД3. Наша модель передбачає порційну, 

але регулярну подачу навчального матеріалу для формування вмінь УТММ: 15% 

часу кожного заняття, що становить 15–20 хв.  

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького монологічного 

мовлення на початковому рівні» представлено хід та результати 

експериментальної перевірки ефективності авторської методики навчання студентів 

мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. Зокрема, описано методи 

контролю та критерії оцінювання, відповідно до яких відбувалась перевірка рівня 



15 

 

сформованості вмінь УТММ студентів; представлено результати, отримані в ході 

проведення експерименту; доведено ефективність розробленої методики, а також 

сформульовано методичні рекомендації до навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

Контроль рівня сформованості вмінь студентів здійснювався за аналітичною 

шкалою, тобто нараховувались бали за кожним із запропонованих нами критеріїв, а 

потім вираховувався середній результат. Основними критеріями оцінювання рівня 

сформованості умінь УТММ студентів визначено: тематичність (відповідність 

висловлювання темі); розгорнутість (дотримання логіко-часової послідовності 

викладу подій, висловлення свого про них, деталізація думки); цілеспрямованість 

(реалізація комунікативного наміру відповідно до умов спілкування та 

комунікативних завдань); довільність (вибір композиційно-мовленнєвої форми 

реалізації КН), композиційно-змістова єдність (послідовність, логічність і 

організованість викладу думок).  

Характер методичного експерименту – природний вертикально-

горизонтальний відкритий. Метою експерименту, який складався з 

констатувального, формувального та контрольного етапів, була перевірка та 

доведення ефективності розробленої нами методики навчання майбутніх філологів 

УТММ на початковому рівні з використанням  комплексів спеціально розроблених 

вправ і завдань. До неварійованих умов експерименту було віднесено: 

використання однакової методики навчання УТММ; тривалість навчання; однакова 

підсистема та комплекси вправ для навчання УТММ; однакова форма та зміст 

перед- та післяекспериментального зрізів; один експериментатор (автор 

дослідження); однакова кількість тем, що вивчалися; критерії оцінювання рівня 

сформованості вмінь УТММ у експериментальних і контрольній групах. 

Варійована умова експерименту полягала в організації навчання УТММ в 

експериментальній групі №1 (далі ЕГ1) та експериментальній групі №2 (далі ЕГ2) за 

двома варіантами авторської методики. Зокрема, у ЕГ1 за програмою навчання 

передбачалося паралельне опанування трьома типами монологів відповідного рівня. 

Перший варіант авторської методики, яка впроваджувалася у ЕГ1, має таке 

схематичне зображення: МО1, МРП1, МРД1→МО2, МРП2, МРД2→МО3, МРП3, 

МРД3. Навчання в ЕГ2 передбачало послідовне опанування студентами трьома 

типами монологів відповідного рівня. Тобто, формування вмінь УТММ починалося 

з формування вмінь студентів продукувати МВ типу МО усіх рівнів, потім – типу 

МРП, після чого проводилася робота з формування вмінь продукувати МВ типу 

МРД. Другий варіант авторської методики, яка впроваджувалася в ЕГ2, має таке 

схематичне зображення: МО1→МО2→МО3→МРП1→МРП2→МРП3→МРД1→МР→

МРД3. У КГ навчання УТММ не проводилося системно, поетапно за типами 

монологів, а відбувалося під час опанування тем, за загальними програмами, 

передбаченими для першого року навчання ТМ у ВНЗ України. 

Методичний експеримент проходив у три етапи: 1) передекспериментальний 

зріз; 2) експериментальне навчання; 3) післяекспериментальний зріз. 

Проведення експерименту було розпочато із передекспериментального зрізу з 

метою встановлення рівня сформованості умінь УТММ студентів та розподілу 
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студентів у контрольну та експериментальні групи. За результатами 

передекспериментального зрізу шляхом вибірки до ЕГ1 потрапило 12 студентів, до 

ЕГ2 – 15, до КГ – 17. Середній бал ЕГ1 склав 27, 92 із 50 максимальних, ЕГ2 – 28, а 

у КГ – 29. Переконавшись у тому, що всі студенти мають приблизно однаковий 

рівень турецької усномовленнєвої компетентності в ММ і перебувають у рівних 

умовах, ми перейшли до реалізації методичного експерименту, який полягав у тому, 

що після проведення передекспериментального зрізу до кінця 1-го семестру 1-го 

курсу в 2013-2014 навчальному році студенти ЕГ1 та ЕГ2 навчалися за 

експериментальною методикою, а КГ продовжувала навчатися за звичайною. Після 

закінчення експериментального навчання було проведено 

післяекспериментальний зріз, аби перевірити ефективність нашої методики 

порівняно з методикою, яка використовувалася в КГ. Студенти одержали завдання в 

межах тем, опрацьованих за період проведення експерименту. Результати, що 

продемонстрували студенти ЕГ1 та ЕГ2 на післяекспериментальному зрізі, були 

значно кращими, ніж результати передекспериментального зрізу. Так, середній бал 

ЕГ1 склав 41,58, ЕГ2 – 39,93 із 50 максимальних. У КГ результати були теж 

кращими – середній бал склав 34,71.  

З метою перевірки вірогідності отриманих результатів у двох незалежних 

вибірках – експериментальних та контрольної груп – був обраний критерій 

Р. Фішера (φ
*
), суть якого полягає в переведенні процентних часток у величини 

центрального кута, який вимірюється в радіанах. Результати перед- та 

післяекспериментального зрізів представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

З
р
із

и
 

Г
р
у
п

и
 К-ть 

студентів 

у групі 

«Є ефект» «Немає ефекту» 

К-ть 

студентів 
Частка Частка в % 

К-ть 

студентів 
Частка Частка в % 

П
ер

ед
-й

 з
р
із

 

Е
Г

–
1
 

12 3  0,25 25 9 0,75 75 

Е
Г

–
2
 

15 3 0,20 20 12 0,80 80 

К
Г

 

17 4 0,24 24 13 0,76 76 

П
іс

л
я-

й
 з

р
із

 

Е
Г

–
 1

 

12 10 0,83 83 2 0,17 17 

Е
Г

–
2
 

15 11 0,73 73 4 0,27 27 

К
Г

 

17 7 0,41 41 10 0,59 59 

Перевірка вірогідності отриманих результатів рівня сформованості вмінь 

УТММ студентів показала, що обидва варіанти запропонованої нами методики 

виявились ефективними в обох експериментальних групах: ЕГ1 та ЕГ2, в той час як 

методика, що використовувалась в КГ, не дала позитивних результатів. Студенти, 

які навчались у КГ не досягнули мінімального необхідного рівня навченості 

(коефіцієнт навченості за В. Беспальком – 0,7). Результати експериментального 
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навчання дають підстави стверджувати, що впровадження експериментальної 

методики забезпечило рівні навченості УТММ, передбачені гіпотетично, а її 

застосування обумовило досягнення поставлених дидактичних цілей.  

Отже, експеримент підтвердив гіпотезу про ефективність методики навчання 

УТММ за типами монологів, довів доцільність обраних методів, форм і прийомів 

навчання, виявив результативність методики навчання студентів мовних 

спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

На основі результатів експерименту було сформульовано методичні 

рекомендації до навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому 

рівні 

 

ВИСНOВКИ 

У висновках узагальнено основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційного дослідження, що підтверджують гіпотезу та положення, що 

виносяться на захист. 

1. Проаналізувавши сучасний стан навчання УТММ та формування турецької 

усномовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей ВНЗ України, 

встановлено, що в умовах активізації викладання ТМ у ВНЗ України існує нагальна 

потреба створення науково обґрунтованих методик навчання ТМ, які базувалися б 

на новітніх досягненнях загальної методики навчання ІМ і враховували особливості 

ТМ під час вивчення її українськими студентами, а також забезпечення процесу 

навчання ТМ навчально-методичною базою, оскільки кількість посібників, збірників 

вправ, словників для навчання ТМ, які друкуються в Україні, є обмеженою. 

Переважна більшість викладачів у багатьох ВНЗ України користуються 

підручниками, які видані в Туреччині, а тому не враховують комунікативних потреб 

українського студента. Українська ж методика навчання ТМ все ще представлена 

лише окремими спостереженнями викладачів-практиків. Хоча останнім часом і 

відбулися певні позитивні зміни, все ж ситуація значно гірша, ніж із науково-

методичним забезпеченням для навчання європейських мов, методика навчання 

яких почала розвиватися значно раніше.  

2. Розглянувши психологічні, психолінгвістичні, лінгвістичні та методичні 

засади навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, встановлено, що 

УТММ характеризується певними психологічними і мовними особливостями, які 

викладач має враховувати в процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності.  

Проаналізувавши складові турецької усномовленнєвої компетентності, які 

мають бути сформовані в студентів на початковому рівні вивчення ТМ, було 

визначено, що пріоритетним для початкового рівня є навчання УТММ, оскільки в 

процесі вивчення ТМ саме ММ є простішим для опанування студентами, порівняно 

з діалогічним. 

Аналіз джерельної бази дав можливість визначити методичні засади навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. Зокрема, обрано 

методи, прийоми та форми навчання УТММ; визначено: зміст навчання (МО, МРП, 

МРД); етапи організації навчального процесу; комплексне методичне забезпечення 

процесу навчання (опори, вправи, завдання). Доведено доцільність використання 
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таких методів: словесні – бесіда; наочні – показ; практичні – метод вправляння 

(вправи та завдання); методи активізації навчально-пізнавальної діяльності – ігрові 

(метoд рoзiгрування ролей; інсценування; дiлoвi ігри тощо) та метод розв’язання 

(аналізу) ситуативних мовленнєвих задач. До методики навчання УТММ було 

введено такі прийоми: виконання команди; трансформації форми й обсягу 

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

ситуації, «плюсів і мінусів». Формами вираження методів та прийомів навчання 

стали індивідуальна, парна та групова. У процесі формування вмінь УТММ 

студентів на початковому рівні важливим засобом реалізації наочних методів є 

опори (вербальні та невербальні смислові та змістові, а також лінгвокраїнознавчі), а 

практичних, зокрема методу вправляння, – вправи та завдання. З метою реалізації 

культурологічного підходу було запропоновано використовувати лінгвокраїнознавчі 

опори, до яких ми відносимо вербальні та невербальні опори, що надають студентам 

певні знання про Туреччину, її культуру, традиції, звичаї тощо.  

3. Окреслено цілі та зміст навчання студентів мовних спеціальностей УТММ 

на початковому рівні. Зокрема, визначено, що основною метою навчання майбутніх 

філологів УТММ на початковому рівні є формування турецької усномовленнєвої 

компетентності у ММ. Дидактичними цілями досягнення основної мети є 

формування вмінь УТММ, які розуміємо в двоєдиному зв’язку: як процес 

монологічного спілкування та як звершений текст, створений в результаті 

продукування МВ. 

Аналіз наукових робіт з теми дисертаційного дослідження дав можливість 

встановити, що «початковий рівень» – це період навчання, який починається з 

перших днів знайомства з системою ТМ і триває два роки, протягом яких студенти 

опановують уміннями спілкуватися ТМ в межах тем, передбачених програмою, а 

також відповідає рівням А1 й А2 за вимогами «Загальноєвропейських рекомендацій 

з мовної освіти». 

Здійснивши аналіз типів МВ, ми визначили типи монологів, які забезпечать 

формування рівнів А1 та А2 відповідно до шкали «Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти». Встановлено, що метою реалізації методики 

навчання УТММ на початковому рівні є формування вмінь студентів продукувати МВ 

типів: опис, розповідь та роздум. Навчання повинно відбуватися у послідовності: МО, 

МРП→МРД.  

Зважаючи на те, що студентам на початковому рівні навчання важко 

продукувати змістовні та зв’язні МВ відразу текстового рівня, що є кінцевою метою 

навчання УТММ, ми дійшли висновку, що методика навчання УТММ має 

забезпечити поетапне формування вмінь студентів. Навчання має відбуватися 

відповідно до рецептивно-репродуктивного, репродуктивно-продуктивного та 

продуктивного етапів. У зв’язку з цим доцільним спочатку є формування вмінь 

продукувати МВ 1-го рівня (формується на рецептивно-репродуктивному етапі), 

потім – 2-го рівня (формується на репродуктивно-продуктивному етапі), і лише 

після цього можна переходити до формування вмінь продукувати МВ 3-го рівня 

(формується на продуктивному етапі).  Отже, формуючи вміння студентів 

продукувати МВ, навчання за нашою методикою відбувається поетапно відповідно 
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до типів монологів: МО1→МО2→МО3;  МРП1→МРП2→МРП3; МРД1→МРД2→ 

МРД3. 

4. Обрано критерії відбору мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання 

студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. Добір лексичного 

матеріалу слід здійснювати на основі критеріїв: частотності, тематичності та 

комунікативної цінності; для добору граматичних одиниць визначено критерії 

частотності, необхідності та структурної зразковості; добираючи фонетичний 

матеріал, необхідно дотримуватися критеріїв урахування ступеня труднощів 

опанування фонетичного явища та нормативності. До критеріїв добору навчальних 

текстів для читання та адитивного сприймання як зразків для наслідування 

відносимо: критерій автентичності; зразковості мовлення; посильності та 

доступності; відповідності програмним вимогам, віковим інтересам і потребам 

студентів, а також критерій обмеженості часу звучання навчальної фонограми. 
5. Відповідно до обраних типів МВ та етапів навчання УТММ розроблено 

підсистему вправ для формування вмінь УТММ студентів, яка складається з трьох 

груп. І-ша група вправ має на меті формування вмінь студентів продукувати МО, ІІ-

га група – МРП, ІІІ-я – МРД. Групи вправ поділено на три підгрупи відповідно до 

етапів породження МВ: рецептивно-репродуктивні, репродуктивно-продуктивні та 

продуктивні вправи. Крім того, в межах зазначених підгруп вправ визначено три 

види вправ за критерієм комунікативності: некомунікативні, умовно-комунікативні 

та комунікативні.  

6. З метою обґрунтування особливостей реалізації авторської методики було 

створено модель процесу навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на 

початковому рівні, яка орієнтована на кредитно-модульне навчання у вищій школі 

та розроблена для студентів мовних спеціальностей 1-го та 2-го року навчання, які 

вивчають ТМ як спеціальність. Пропонована модель передбачає порційну, але 

регулярну подачу навчального матеріалу для формування вмінь УТММ: 15% часу 

кожного заняття, що становить 15–20 хв. Процес навчання реалізується за 

допомогою описаних у ході наукового дослідження методів, прийомів, форм і 

засобів навчання. 

7. Шляхом природного вертикально-горизонтального методичного 

експерименту перевірено та доведено ефективність авторської методики, а також 

сформулювано методичні рекомендації до навчання студентів мовних спеціальностей 

УТММ на початковому рівні. В ході перевірки було описано методи контролю та 

критерії оцінювання рівня сформованості вмінь УТММ у студентів на початковому 

рівні, а також опрацьовано результати, отримані в ході проведення 

експериментального навчання. У експериментальному навчанні взяли участь 3 

групи студентів, проводилося відповідно до критерію зіставлення двох вибірок – 

експериментальної та контрольної груп, так званого кутового перетворення 

Р. Фішера. Перевірка вірогідності отриманих результатів рівня сформованості вмінь 

УТММ студентів показала, що запропонована нами методика виявилась 

ефективною в обох експериментальних групах ЕГ1 та ЕГ2, в той час як методика, 

що використовувалася в КГ, бажаних результатів не дала: студенти в КГ не 

досягнули мінімального необхідного рівня навченості (коефіцієнт навченості 0.7 за 
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В. Беспальком). Ми можемо стверджувати, що експериментальна методика 

виявилася ефективною; її впровадження забезпечило високі рівні навченості 

студентів, передбачені гіпотетично; її застосування обумовило досягнення 

дидактичних цілей та задовольнило вимоги, висунуті до студентів. Отже, 

експеримент підтвердив гіпотезу наукового дослідження про ефективність методики 

навчання майбутніх філологів УТММ на початковому рівні, довів доцільність 

обраних методів, форм і прийомів навчання, виявив результативність розробленої 

підсистеми вправ. 

Отримані результати дослідження можуть бути використані для 

вдосконалення навчально-виховного процесу в практичній роботі викладачів ВНЗ 

України; для створення програм, підручників і науково-методичних посібників із 

ТМ та методики її викладання; для проведення лекційних курсів, практичних занять 

із методики викладання ТМ, спецкурсів для студентів-філологів ВНЗ України; під 

час впровадження в навчальний процес ВНЗ України апробованої методики 

навчання студентів мовних спеціальностей УТММ на початковому рівні. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальший 

науковий пошук може бути спрямований на уточнення критеріїв добору мовного та 

мовленнєвого матеріалу для навчання УТММ, розроблення методики навчання 

УТММ для інших рівнів, а також методик навчання інших видів мовленнєвої 

діяльності в умовах турецькомовного навчання у ВНЗ України. 
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Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, практичному 

розробленню та експериментальній перевірці методики навчання студентів мовних 

спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому рівні. В 

межах наукового дослідження було здійснено аналіз сучасного стану навчання 

усного турецького монологічного мовлення та формування турецької 

усномовленнєвої компетентності студентів в Україні. Аналіз наукової літератури з 

методики навчання іноземних мов, психології та психолінгвістики дав можливість 

визначити психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи, методичні засади, 

цілі та зміст навчання усного турецького монологічного мовлення, а також критерії 

добору мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання студентів мовних 

спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому рівні.  

У дисертації розроблено й обґрунтовано підсистему вправ та модель процесу 

навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення на 

початковому рівні. У ході експерименту перевірено ефективність авторської 

методики, а на основі його результатів розроблено систему оцінювання рівня 

сформованості вмінь усного турецького монологічного мовлення студентів та 

методичні рекомендації щодо його навчання на початковому рівні.  

Ключові слова: турецька мова, методика навчання, монологічне мовлення, 

початковий рівень, підсистема вправ, модель навчання, етапи навчання, методичні 

рекомендації, усномовленнєва компетентність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Киндрась И. В. Обучение устной турецкой монологической речи 

студентов языковых специальностей (начальный уровень). – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (восточные языки). – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию, практической 

разработке и экспериментальной проверке методики обучения студентов языковых 

специальностей устной турецкой монологической речи на начальном уровне. В 

рамках научного исследования был осуществлен анализ современного состояния 

обучения устной турецкой монологической речи и формирования турецкой 

устноречевой компетентности студентов в Украине.  

Анализ научной литературы по методике обучения иностранным языкам, 

психологии и психолингвистике дал возможность определить психологические, 

психолингвистические, лингвистические и методические основы, цели и содержание 

обучения устной турецкой монологической речи, а также критерии отбора речевого 

материала для обучения студентов языковых специальностей устной турецкой 

монологической речи на начальном уровне.  

В диссертации разработано и обосновано подсистему упражнений, которая 

состоит из трех групп. Группы определены в соответствии с типами монолога, 

которым обучаем студентов начального уровня. I-я группа упражнений 
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предназначеня для формирования умений студентов продуцировать монолог-

описание. II-я – монолог-повествование. III-я – монолог-рассуждение. Группы 

упражнений в нашей подсистеме разделены на три подгруппы в соответствии с 

этапами формирования монологического высказывания: рецептивно-

репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и продуктивные упражнения. Кроме 

того, в пределах указанных подгрупп определены три вида упражнений по 

критерию коммуникативности: некоммуникативные, условно-коммуникативные и 

коммуникативные. 

1-я подгруппа упражнений предназначена для формирования умений 

студентов продуцировать монологическое высказывание 1-го уровня, то есть для 

обучения анализа особенностей реализации и логико-композиционного строения 

монологического высказывания определённого типа с последующим 

репродуцированием отдельных его частей. Они используются для создания 

монологов 1-го уровня в соответствии с рецептивно-репродуктивным этапом: 

студенты воспринимают монологическое высказывание (слушают или читают), а 

затем воспроизводят его части (без опоры или по плану) в форме отдельных 

предложений. Упражнения 1-й подгруппы относятся к рецептивно-репродуктивным 

некоммуникативным упражнениям.  

2-я подгруппа упражнений направлена на формирование умений студентов 

продуцировать монологическое высказывание 2-го уровня. Цель упражнений 2-й 

подгруппы – вместе с репродуцированием отдельных частей монологического 

высказывания научить студентов строить собственные высказывания надфразового 

уровня, так называемые микромонологи. Это репродуктивно-продуктивные 

условно-коммуникативные упражнения, при выполнении которых используются 

различные опоры. Формами работы является групповая и парная в режимах: 

«студент–аудитория», «студент–группа студентов», «студент–студент». Они 

используются в обучении монологов 2-го уровня в соответствии с репродуктивно-

продуктивным этапом: предполагается, что студент воспринимает высказывание, 

затем частично воспроизводит текст, добавляя собственные примечания, замечания, 

оценки. 

3-я подгруппа упражнений нацелена на формирование умений студентов 

продуцировать монологические высказывания 3-го уровня, то есть научить 

студентов производить монологическое высказывание текстового уровня различных 

функционально-смысловых типов речи.  

В ходе методического эксперимента была доказана эффективность авторской 

методики, а на основе его результатов разработана система оценивания уровня 

сформированности умений устной турецкой монологической речи студентов и 

методические рекомендации по ее обучению на начальном уровне.  

Экспериментальная проверка достоверности полученных результатов уровня 

сформированности умений устной турецкой монологической речи студентов 

показала, что предложенная нами методика оказалась эффективной в обеих 

экспериментальных группах, в то время, как методика, которая использовалась в 

контрольной группе, желаемых результатов не дала. Экспериментальная методика 

оказалась эффективной; ее внедрение обеспечило высокие уровни обученности 
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студентов, предусмотренные гипотетически; ее применение обусловило достижение 

дидактических целей и удовлетворило требования, выдвинутые к студентам. 

Таким образом, эксперимент подтвердил гипотезу научного исследования об 

эффективности методики обучения студентов языковых специальностей устной 

турецкой монологической речи на начальном уровне, доказал целесообразность 

выбранных методов, форм и приемов обучения, подтвердил результативность 

разработанной подсистемы упражнений. 

Ключевые слова: турецкий язык, методика обучения, монологическая речь, 

начальный уровень, подсистема упражнений, модель обучения, этапы обучения, 

методические рекомендации, устноречевая компетентность. 
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The thesis is devoted to theoretical substantiation, practical and experimental 

verification of the development of teaching methods of oral Turkish monological 

statements of students on the elementary level of Turkish language departments in high 

school. The work analyzes the current state of teaching oral Turkish statements in higher 

educational establishments on the elementary level. The analysis of scientific literature on 

methods of teaching foreign languages, psychology and psycholinguistics made it possible 

to identify the psychological, psycholinguistic and linguistic bases, methodology, 

objectives and content of teaching oral Turkish monological statements of students on the 

elementary level of language departments, and the criteria for selection of material for 

study. The subsystem of exercises for teaching oral Turkish statements and the model of 

teaching process in high school are developed in the thesis. The efficiency of the 

developed methods has been checked and confirmed during the course of experimental 

training. The methodical recommendations for optimal organization of the process of 

teaching oral Turkish monological statements to elementary level students of language 

departments in higher educational establishments have been developed and successfully 

implemented. 
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