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У статті розглядаються особливості аудіювання як одного із видів мовленнєвої діяльності студентів. 
Проаналізовано вплив аудіювання на розвиток комунікативних навичок студентів які вивчають 
іноземну мову. Аудіювання розглядається як дія, яка входить до складу комунікативної діяльності 
та використовується в усному спілкуванні, яке підпорядковане виробничим особистісним або суспільним 
потребам. Підкреслюється, що навички аудіювання формуються тільки в процесі сприйняття на слух. На-
голошено, що основним засобом навчанню аудіюванню є аудіотекст.
Ключові слова: аудіювання, слухання, говоріння, вид мовленнєвої діяльності, слухо-мовленнєві феномени, 
письмові навички, усне спілкування.

Постановка проблеми. Тема дослідження 
обумовлена важливістю аудіювання як 

одного із засобів навчання іноземної мови. Ау-
діювання – складний рецептивний вид мовлен-
нєвої діяльності, що реалізується як одночасне 
сприйняття та розуміння мови на слух. Окрім 
того, як самостійний вид діяльності, аудіювання 
передбачає наявність власних цілей та завдань. 
Це складне вміння, яке неможливо автоматизу-
вати повністю, а лише частково – на рівні впіз-
навання фонем, слів й граматичних конструкцій. 
Протягом певного періоду часу в історії розвитку 
методики викладання аудіювання не розгляда-
лося як самостійний вид мовленнєвої діяльнос-
ті. На думку таких дослідників як Н.Д. Гальско-
вої та Н.І. Гез, аудіювання постає як побічний 
продукт говоріння. Однак в подальшому вчени-
ми було доведено, що аудіювання є активним 
процесом, під час якого відбувається напруже-
на робота всіх психічних і розумових процесів; 
звукова форма сприйнятої інформації оброблю-
ється та звіряється з еталонами, що зберігають-
ся в довготривалій пам’яті студентів [1, с. 19].

Аудіювання має багато спільного із іншими 
видами мовленнєвої діяльності. Так, і аудіюван-
ня і читання націлені на сприйняття інформації 
та її смислову обробку. Аудіювання й говоріння – 
дві сторони одного процесу – усного мовлення. 
Проте, аудіювання – єдиний вид мовленнєвої ді-
яльності, під час якої від слухача майже нічого 
не залежить, бо і мовна форма й зміст вже за-
дані ззовні мовцем; сприйняття на слух не таке 
всеоб’ємлююче як зорове. Як наслідок – слухова 
пам’ять розвинена гірше, ніж зорова, при трива-
лому слуханні ми швидше втомлюємось, швидше 
забуваємо почуте [3, с. 32].

Необхідність навчання аудіюванню як окре-
мого самостійного виду мовленнєвої діяльності 
обумовлюється наступними факторами:

1. Сприйняття на слух забезпечує надходжен-
ня до довготривалої пам’яті еталонних зразків 
іноземної мови. 2. Слухо-мовленнєві та слухо-
моторні феномени реалізуються всіма видами 
мовленнєвої діяльності. Відповідно, не можна на-
вчити іншим видам мовленнєвої діяльності, не 
розвиваючи слуховий аналізатор. 3. У студента 
розвивається слуховий контроль, який характер-
ний для всіх видів мовленнєвої діяльності, тобто, 
під час говоріння/читання відбувається самокон-
троль. 4. Розвивається слухова пам’ять, без якої 

неможливе успішне оволодіння іноземною мовою. 
Отже, необхідність спеціального, цілеспрямова-
ного навчання аудіюванню як самостійного виду 
мовленнєвої діяльності – очевидна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні та зарубіжні науковці-методисти 
І.Л. Бім, О.І. Вишневський, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, 
А.А. Деркач, М.Я. Дем’яненко, Ю.О. Жлуктенко, 
Н.В. Єлухіна, К.А. Лазаренко, М.В. Ляховиць-
кий, Ф.М. Рабинович, Т.В. Рогова, Т.Е. Сахаро-
ва, Є.І. Пассов та інші розглядають аудіювання 
як компонент та метод навчання іноземної мови. 
Однак багато практичних та теоретичних про-
блем залишається ще не вирішеними: вивчення 
цього виду мовної діяльності в сучасній методиці 
недостатньо вивчено.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є прагнення проаналізувати практичні аспекти 
використання аудіювання як одного із найваж-
ливіших чинників розвитку комунікативних на-
вичок студентів немовних спеціальностей.

Об’єктом дослідження у даній статті розгля-
дається аудіювання як вид мовленнєвої діяль-
ності, що входить до складу усної комунікації, 
використовується в будь-якому усному спілку-
ванні, підпорядкованому виробничим, суспільним 
чи особистим потребам.

Предметом даного дослідження є аудіювання 
як окремий вид вмотивованої комунікативної ді-
яльності.

Виклад основного матеріалу. Аудіювання дає 
можливість розширювати активний лексичний 
склад іноземної мови та її граматичних особли-
востей. У такий спосіб здійснюється навчання 
розумінню структур різного типу: стверджуваль-
них, питальних, заперечних. Очевидно, що ауді-
ювання, як вид мовленнєвої діяльності, відіграє 
важливу роль в реалізації освітніх та виховних 
завдань, виступає ефективним засобом навчання 
іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Важливим є усвідомлення різних видів ау-
діювання як видів мовленнєвої діяльності. Роз-
різняють комунікативне аудіювання та навчаль-
не аудіювання. Під час навчального аудіювання 
відбувається формування навичок розпізнавання 
лексично-граматичного матеріла та вміння розу-
міти та дати оцінку прослуханого. Комунікатив-
не аудіювання є складним мовленнєвим вмінням 
сприймати іноземну мову на слух при її одно-
разовому повторі.
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Навчальне аудіювання розглядається як засіб 
навчання, є способом введення нового лексичного 
матеріалу, створення слухових образів (феноме-
нів) мовних одиниць, формує підгрунтя для опа-
нування усним мовленням, розвитку комуніка-
тивних вмінь аудіювання. Навальне аудіювання 
допускає багаторазове (самостійна робота з ау-
діо файлами) та дворазове (в умовах аудиторної 
роботи) прослуховування одного і того ж самого 
аудіо файлу. Повторне прослуховування забез-
печує повніше та точніше розуміння аудіо тек-
сту, краще запам’ятовування змісту та форми 
аудіотексту, що важливо для наступної роботи 
з текстом: переказ, усне обговорення або письмо-
вий переказ тощо [6, с. 18].

Аудіювання пов’язане з діяльністю пам’яті 
(короткочасної і довготривалої). Короткочасна 
пам’ять забезпечує утримання інформації до її 
обробки та надходження частини інформації до 
довготривалої пам’яті, в якій зберігаються слу-
хо-мовленнєві та слухо-моторні прототипи слів, 
словосполучень, синтаксичних конструкцій. Для 
того, щоб мовне повідомлення було правиль-
но зрозуміле, слухач мусить утримувати слова 
і фрази, зв’язувати почуте в даний конкретний 
момент з тим, що чув до цього. Ці функції ви-
конує оперативна пам’ять, яка характеризується 
доволі низькою точністю. Короткочасна й опера-
тивна пам’ять виконують службову функцію: до-
помагають надходженню частини інформації до 
довготривалої пам’яті [7, с. 15].

Аудіювання пов’язане з прагненням зрозумі-
ти думки мовця, що продукує аудіотекст; допус-
кає доволі високого рівня розвитку лексичних, 
граматичних і фонетичних навичок, які виведені 
у ранг автоматизмів. Тільки при цій умові ува-
га студента може бути сконцентрована на змісті 
аудіотексту. Для того, щоб таке аудіювання ви-
явилося успішним, слід подавати більш ретельно 
відпрацьований новий матеріал на етапі пояс-
нення, а також вправи з аудіювання мікротекстів 
звучанням тривалістю до півхвилини, що скла-
дає приблизно 50-70 слів.

Тексти для аудіювання з повним розумінням 
не повинні місити незнайомої лексики та лексич-
них конструкцій, що могли б утруднити сприй-
няття інформації. Тому для студентів, для яких 
іноземнаа мова не є спеціальністю, варто вико-
ристовувати, в основному, короткі прості речення 
з додатковими й обставинними словосполучення-
ми. Потім варто поступово збільшувати кількість 
речень та урізноманітнювати їхні види.

Перехід від цікавих до змістовних текстів ре-
алізує розподіл аудіотекстів за важкістю сприй-
няття їхнього змісту. Проте, поступово, із зрос-
танням рівня мовленнєвої компетенції, важкість 
розуміння змісту для аудіотексту буде спирати-
ся на ті реалії, які є ще невідомі для студен-
та, фактичні дані, пов’язані з історією, побутом, 
культурою країни, мова якої вивчається.

До труднощів, пов’язаних з аудіюванням, на-
лежить також обсяг тексту. Для того, щоб не 
спровокувати інформаційне перевантаження, 
повідомлення мусить відповідати можливостям 
студентів. У випадку, якщо необхідно прослухати 
більш довгий текст, його потрібно подати поетап-
но. На думку Н.І. Гез, існує обмежена швидкість 
подачі текстових повідомлень, перевищення чи 

зниження якої призводить до зниження актив-
ності й рівня розуміння аудіотексту, стомлен-
ню, втрати емоційного тонусу. При занадто по-
вільному темпі подовжується фаза сприйняття, 
ускладнюється процес інтеграції значень окре-
мих мовних одиниць. Отже, найбільш уживаним 
є середній темп мовлення [3, с. 32].

Як вже зазначалось, аудіювання може ви-
ступати одночасно як засіб та як мета навчання. 
Як засіб навчання цей вид мовленнєвої діяль-
ності використовується з метою стимулювання 
навчальної та комунікативної активності учнів, 
що зрештою створює сприятливі умови для ово-
лодіння іноземною мовою [1, с. 21]. Аудіювання, 
як мета навчання, реалізується у тому випадку, 
коли на перше місце виступає отримання певної 
змістовної інформації.

Розглядаючи аудіювання як мету навчання 
можна виділити наступні етапи цього процесу:

1. Підбір матеріалу для аудіювання;
2. Підготовка студентів до аудіювання;
3. Визначення кількості повторень аудіотек-

сту (1-2 рази);
4. Проведення контролю аудіювання.
Основним засобом навчання аудіювання як 

мети розглядається аудіотекст – раціонально ві-
дібраний, автентичний фрагмент усної мови, який 
володіє смисловою завершеністю, смисловою 
структурною цілісністю, композиційною оформле-
ністю [9, с. 170]. Однією з основних вимог до ау-
діотексту є автентичність, тобто це повинні бути 
тексти, начитані носіями мови. Студенти повинні 
отримати можливість чути вимову та акцент носі-
їв мови – еталонів мовної норми. Для забезпечен-
ня найбільш повного занурення слуху студентів 
до автентичної мови, необхідно в процесі навчання 
використовувати також адаптовані аудіотексти.

Для успішної організація роботи з аудіотек-
стом важливо враховувати ряд перелічених 
чинників:

1. Аудіотексти повинні створювати мотивацію 
до вивчення іноземної мови.

2. Автентичні аудіотексти стимулюють по-
требу студента в пізнанні нових реалій про мову 
та культуру, побут та звичаї, сприяють його ак-
тивній участі в спілкуванні на заняттях.

3. Підбір аудіотексту дуже важливий. Занад-
то важкі тексти можуть демотивувти студента; 
легкі аудіотексти, які засвідчують відсутність 
моменту подолання труднощів,не можуть бути 
розвиваючими.

4. Текст для аудіювання, який віддзеркалює 
інтереси студентів тієї чи іншої нефілологічної 
спеціальності – виступає одним з ефективних 
засобів створення мотивації до вивчення інозем-
ної мови [9, с. 171-172].

Процес аудіювання розпочинається з попе-
редньої мотиваційно-організаційної установки 
викладача. При цьому викладач формулює за-
вдання, пояснює шляхи його виконання, орієнтує 
на певні труднощі, вказуючи на можливі форми 
перевірки розуміння аудійованого матеріалу. Як 
особливий прийом можна використовувати інди-
відуальну мотиваційну установку до аудіотексту. 
Мотиваційна установка скеровує увагу слухачів, 
показує, на що звернути увагу, які виникнуть 
труднощі тощо. Мотиваційна установка орієнтує 
студентів на розуміння тексту.



«Young Scientist» • № 3.2 (55.2) • March, 2018 79

АК
ТУ

АЛ
ЬН

І П
РО

БЛ
ЕМ

И
 М

ЕТ
О

Д
И

К
И

 В
И

К
Л

АД
АН

Н
Я

 
ІН

О
ЗЕ

М
Н

И
Х 

М
О

В

Перевірка рівня детального розуміння визна-
чається шляхом заповнення пропусків у графіч-
ному ключі, що є скороченим чи повним викла-
дом того, що прослуховується. У залежності від 
мовної підготовки слухачів і складності тексту 
пропуски можуть мати більші чи менші інтерва-
ли (наприклад, пропускається кожне одинадцяте 
слово, кожне сьоме чи кожне третє). З метою пе-
ревірки використовуються тестові форми контр-
олю, які дозволяють одночасно охоплювати всю 
аудиторію слухачів [11, с. 65].

Для розвитку базових умінь аудіювання ви-
користовуються спеціальні та неспеціальні впра-
ви. Спеціальні мовні вправи застосовуються на 
заняттях з іноземної мови для кращого розу-
міння студентами. Такі мовні вправи можуть 
супроводжуватися аналізом, що допомагає зро-
зуміти зміст. Це можуть бути вправи, спрямо-
вані на сприйняття загального змісту чи вислов-
лення з виділенням окремих значеннєвих груп 

з обов’язковим спрямованням увагу слухача на 
зміст аудіотексту.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Використання аудіювання на заняттях 
іноземної мови на неспеціальних факультетах 
допомагає зробити її вивчення для студентів 
більш цікавим, закріпити їхні уміння і навички 
в даному виді мовленнєвої діяльності, сприяє 
тренуванню слухової пам’яті. Для досягнення 
бажаних результатів у навчанні аудіюванню по-
трібно застосовувати як спеціальні, так і неспе-
ціальні мовні вправи разом із підготовчими мов-
ними вправами.

Забезпечення успішного процесу комунікації, 
розвиток уміння студентів спілкуватися інозем-
ною мовою не є можливим без успішного оволо-
діння аудіюванням. Зважаючи на складність цьо-
го виду мовленнєвої діяльності потрібно виділяти 
більшу кількість годин аудиторних занять іно-
земної мови на неспеціальних факультетах ВНЗ.
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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности аудирования як одного из видов речевой деятельности сту-
дентов. Проанализировано влияние аудирования на развитие коммуникативных навыков студентов, 
изучающих иностранный язык. Аудирование рассматривается в качестве действия, которое входит 
в состав коммуникативной деятельности и используется в устном общении, которое подчиняется про-
изводственным, личностным либо общественным целям. Подчеркивается, что навыки аудирования 
формируются только во время восприятия на слух. Акцентируется, что основным средством обучения 
аудированию является аудиотекст.
Ключевые слова: аудирование, слушание, говорение, вид речевой деятельности, слухоречевые фено-
мены, письменные навыки, устное общение.
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THE ROLE OF LISTENING IN THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES

Summary
In the article the features of listening as one of the types of speech activity of students are considered. 
The influence of listening skills on the development of communicative skills of students studying a foreign 
language is analyzed. Listening is reviewed as an action that is a part of a communicative activity and is 
used in oral communication, which is subordinate to productive personal or social needs. It is emphasized 
that listening skills are formed only in the process of hearing perception. It is emphasized that the main 
means for listening is audio text.
Keywords: listening, listening comprehension, speaking, type of speech activity, speech and speech 
phenomena, writing skills, oral communication.


