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Анотація. У статті розглядаються етапи формування системи вправ для навчання китайського писем-
ного мовлення (реферування) майбутніх філологів на рубіжному рівні. Проаналізовано роботи різних 
науковців щодо цього питання. Досліджується важливість навчання реферування крізь призму читання 
та аналізу тексту. Доводиться доцільність того, що реферування усного мовлення має передувати рефе-
руванню письмових текстів. 
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Summary. In the article the stages of forming of the system of exercises are examined for the studies of the 
Chinese writing broadcasting (reviewing) of future philologists at middle level. Works of different scientists are 
analysed in relation to this question. Importance of studies of reviewing through reading and analysis of text. 
There is expediency of that reviewing of the verbal broadcasting must be preceded to reviewing of writing texts.
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Постановка проблеми. В останні деся-
тиліття між Україною та Китайською 

Народною Республікою стрімкого розвитку 
набувають політичні, економічні, культурні, 
освітні зв’язки, співробітництво в галузі туриз-
му, медицини, енергетики, космосу. Це зумов-
лює потребу у підготовці висококваліфікованих 
фахівців з китайської мови, здатних та готових 
здійснювати викладацьку, перекладацьку ді-
яльність, комунікативну діяльність у різних 
сферах професійної взаємодії не тільки усно, 
але й письмово.

Система вправ відіграє ключову роль у фор-
муванні компетентності в письмі майбутніх фі-
лологів-синологів. Наразі набуто значного до-
свіду в укладанні системи вправ для навчання 
писемного мовлення: розроблено типи та види 
вправ, визначено послідовність їх використання 
у навчальному процесі. Проте ми змушені кон-
статувати, що система вправ для формування 
у майбутніх філологів-китаїстів компетентності 
в письмі на рубіжному рівні В1 наразі не розро-
блена. Для створення такої системи нами було 
вивчено попередній досвід науковців і проаналі-
зовано їхні праці за останні роки. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. 
Питанням етапів формування системи вправ для 
навчання китайського писемного мовлення, зо-
крема, реферування займалися такі науковці як: 
Кізрина Н.Г., Базванова Т., Пассов Е.И., Мазуно-
ва Л.К., Павловська Ю.В., Калінчук А.О., Кури-
ло Л.В., Сорокових Г.В., Литвин С.В., Устимен-
ко О.М., Кулик А.Д., Пикуцька О.В., Зуєва І.К.,  
Басова І.А., Мельник І.М. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Одне з найважливіших 

питань полягає у тому, чи повинне реферуван-
ня усного мовлення передувати реферуванню 
писемного мовлення у навчання китайського 
писемного мовлення для майбутніх філологів на 
рубіжному рівні.

Мета статті. Проаналізувати роботи попе-
редників та чітко визначити етапи формування 
системи вправ для навчання китайського писем-
ного мовлення (реферування).

Виклад основного матеріалу. У навчанні 
письма присутні, зокрема, три фактори: фактор 
знань (декларативних і процедурних), фактор 
мовленнєвих навичок писемного мовлення, фак-
тор умінь [1, с. 15]. З висновків А. Калінчук ви-
пливає, 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 [1, с. 15]. Аналіз на-
укових джерел показав, що науковці-методисти до-
тримуються цих трьох факторів по-різному.

Одні науковці знаннєвий фактор включають 
у процес формування умінь письма: Н. Кізрина 
обґрунтовує доцільність підготовчих вправ (орі-
єнтовані на знайомство студенів з різними еврис-
тичними прийомами написання текстів) [2, с. 16]. 
Т. Базванова вважає, що навчання писемного 
мовлення має розпочинатися з формування те-
оретичних знань, пов’язаних з організацією пи-
семного мовлення, потім – формування навичок 
та вмінь [3, с. 18].

Інші науковці виключають знаннєвий фак-
тор з процесу навчання письма. Ю. Павловська 
для навчання письма виділяє дві групи вправ: 
вправи для формування мовленнєвих навичок – 
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лексичних, граматичних та навичок розуміння 
і вживання засобів міжфразового зв'язку; вправи 
на розвитку вмінь написання жанрово маркова-
них творів [4, 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, праг-
матичні та інші особливості цих текстів.

С. Литвин, у свою чергу, у системі вправ для 
навчання майбутніх викладачів англійської 
мови професійно орієнтованого наукового писем-
ного мовлення не акцентує увагу на формуванні 
лексичних, граматичних, орфографічних нави-
чок: етап (1) рецептивний – етап розвитку вмінь 
читання та формування навичок використання 
позамовних стандартів написання текстів; етап 
(2) рецептивно-репродуктивний – етап форму-
вання та вдосконалення навичок використання 
позамовних, мовних і мовленнєвих стандартів 
написання тексту, а також формування вмінь 
написання тексту (розпізнавання та вживан-
ня засобів міжфразового зв’язку; розпізнавання 
та коректне розміщення блоків інформації; за-
повнення 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 напи-
сання тексту [5, с. 5-7]. Л. Курило так само не 
акцентує увагу на формуванні лексичних, гра-
матичних, орфографічних навичок, проте дослід-
ниця зосереджується на скрупульозній роботі 
над самим текстом: етап (1) сприйняття науко-
вого тексту (читання бінарних наукових текстів; 
виконання завдань для перевірки їх розумін-
ня; виконання лінгвостилістичного аналізу на-
укових 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-компози-
ційної побудови та смислової цілісності науково-
го тексту; використання соціокультурно маркова-
них 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 ко-
рекції (читання, аналіз та редагування запропо-
нованого наукового тексту; коментування, аналіз 
та редагування написаних студентами наукових 
текстів); етап (5) продукування остаточного варі-
анта тексту із урахуванням рекомендацій щодо 
його вдосконалення); етап (6) коментування тек-
сту, взаємо / самокорекція та взаємо / самооцін-
ка [6, с. 31]. Висновки С. Литвин та Л. Курило 
є актуальними, а системи вправ у цілому при-
йнятною для навчання китайського писемного 
мовлення майбутніх філологів на рубіжному рів-
ні. Проте, ми вважаємо, що формування графіч-
но-орфографічних, лексичних та граматичних 
навичок письма повинне займати належне місце 
на рубіжному рівні навчання мови, оскільки ти-
пологічні особливості китайської мови не дозво-
ляють вивчити її лексику, граматику та систему 

ієрогліфів за перші два роки навчання (почина-
ючи «з нуля»). 

Система вправ О. Устименко охоплює три ета-
пи: рецептивнo-репродуктивний (1) (вправи на 
читання і розуміння зразків текстів; на форму-
вання позамовних навичок володіння жанровою 
структурою текстів, аналіз позамовних особли-
востей жанрової структури зразків автентичних 
текстів; ідентифікація і розуміння комунікатив-
них цілей і намірів авторів текстів написання 
і правильне розташування окремих інформацій-
но-структурних елементів текстів); репродуктив-
ний (2) (вправи на формування і вдосконалення 
мовленнєвих навичок створення текстів англій-
ською мовою: імітація, підстановка, відновлення, 
трансформація, завершення, розширення, ско-
рочення та комбінування мовленнєвих зразків; 
розпізнавання і вживання засобів міжфразового 
зв'язку; парафраз); продуктивний (3) (вправи 
на розвиток умінь створення текстів докумен-
тів на рівні понадфразової єдності та на рівні 
тексту [7, с. 28]. На потребі використовувати ре-
продуктивно-продуктивні вправи (які здійсню-
ються з опорою на текст), а завершувати процес 
навчання письма продукуванням самостійних 
текстів пропонує й О. Кірзина [2, с. 16]. У річи-
щі досліджень О. Устименко та О. Кірзіної фор-
муємо концепт нашого дослідження: навчання 
реферування має передувати навчанню проду-
кування власних висловлювань. Крім цього, гра-
фічно-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 ана-
лізу тексту, під час продукування тексту рефера-
ту чи повідомлення.

Н. Зінукова розробила систему вправ для на-
вчання письма, яка складається з підсистем: кож-
на підсистема охоплює групи вправ, спрямовані 
на формування умінь писати тексти певного жан-
ру. Дослідниця пропонує реалізувати кожну під-
систему у чотири етапи. На кожному етапі студен-
ти виконують певні мовленнєві дії. На першому 
етапі – рецептивні дії: ознайомлення із зразком 
твору, аналіз його логіко-композиційної побу-
дови, особливостей реалізації комунікативного 
наміру та ситуації спілкування; на другому ета-
пі – рецептивно-репродуктивні дії (ознайомлен-
ня з опорами, складання плану, репродукування 
окремих елементів тексту за завданнями викла-
дача та з опорою на допоміжну інформацію). На 
третьому етапі (письмо за заданими орієнтирами) 
студенти репродукують окремі елементи тексту, 
використовуючи задані орієнтири, з використан-
ням вербально-графічних опор реалізують кому-
нікативний намір у межах конкретного жанру 
тексту. На четвертому етапі студенти самостійно 
виконують саме продуктивні дії щодо створення 
текстів відповідних жанрів [8, с. 8-9]. Система 
вправ Н. Зінукової охоплює знаннєвий компо-
нент, проте дослідниця мало акцентує уваги на 
дискурсивних аспектах (як і попередні дослідни-
ки) продукування писемного мовлення. Обравши, 
по суті, жанровий підхід ключовим до навчання 
писемного мовлення, дослідниця слушно розроби-
ла окрему підсистему вправ для навчання кожно-
го жанру. Однак варто зауважити, що науковець 
концентрує увагу на творенні безпосередньо тек-
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стів, 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.

Проаналізувавши низку наукових праць, при-
свячених навчанню письма, констатуємо такі 
тенденції в побудові вправ: а) використання / не-
використання знаннєвого компонента; б) викорис-
тання / невикористання вправ для формування 
мовленнєвих навичок; в) розроблення підсистем 
вправ для навчання кожного жанру; г) зосеред-
ження уваги на композиційних та лінгвальних 
особливостях текстів різних жанрів; д) викорис-
тання 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 пись-
ма на рубіжному рівні орієнтоване на форму-
вання умінь складати власні реферати, а також 
власні письмові повідомлення, вважаємо за до-
цільне, зупинитися на етапності навчання ре-
ферування та на комплексах вправ, покликаних 
формувати відповідні вміння. 

Навчання реферування більшість науковців 
розглядають як процес формування рефератив-
них умінь інтегровано з уміннями, пов’язаними 
з рецептивними видами мовленнєвої діяльнос-
ті – аудіюванням та читанням.

Г. Сорокових для навчання реферування роз-
робила три етапи: І етап (дотекстова робота): 
удосконалення техніки читання, граматичних 
і вимовних механізмів мовлення: вправи на роз-
виток 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 зміс-
ту тексту на рівні значення; вправи, пов'язані 
з розумінням роботи над текстом (формування 
розумово-мнемічних умінь читання і вихован-
ня культури читання: розуміння тексту і зна-
ходження потрібної інформації, вправи для ово-
лодіння логіко-семантичної основою тексту, 
вправи, пов'язані з роботою над заголовком тек-
сту, роботою над абзацом, вправа на визначення 
теми тексту, – вправа на виділення в тексті смис-
лових віх, вправа для розвитку антиципації).  
III етап – складання тексту реферату [9, с. 11-12].

А. Кулик при навчанні усного реферування 
виділяє чотири об’єкти: аудіювання, говоріння, 
переклад (як мимовільна інтерпретація внутріш-
нього мовлення рідною мовою є в процесі сприй-
няття непереборним чинником) і сам процес ре-
ферування. Для навчання реферування усного 
мовлення А. Кулик розробила три групи вправ: А. 
мовні, які охоплюють: презентативні, фонаційні; 
Б. мовленнєві, які містять: розпізнавальні, семан-
тизуючі, конструктивні, рецептивні, конструктив-
но-компресивні; В. комунікативні, які охоплюють: 
конструктивно-поширювальні, конструктивно-
інтерпретаційні, конструктивно-трансформацій-
но-комбіновані, реконструктивні, прогностичні, 
аналітико-структуруючі, моделювальні, стратифі-
каційні, трансформаційні, пошуково-асоціативні, 
мнемічні [10, с. 21]. Важливим є висновок дослід-
ниці про те, що реферуванню усного мовлення 
має передувати реферування письмових текстів. 

Реферування усного мовлення має здійснюватися 
шляхом переносу механізмів реферативного чи-
тання на цей процес [10, с. 21]. Ми поділяємо ви-
сновки дослідниці, така ієрархія властива й для 
навчання створення китайськомовних рефератів, 
оскільки обробка усного китайського мовлення, а 
також його фіксація є значно складнішим проце-
сом, ніж обробка письмового мовлення, і студенти 
мають уже бути підготовлені до такого виду ре-
ферування. Дослідниця виділяє три групи вправ 
(мовні, мовленнєві, комунікативні), орієнтовані 
на навчання усного реферування. Ми в цілому 
поділяємо висновки автора про потребу застосову-
вати саме такий спектр вправ.

Отже, у складанні вправ для навчання рефе-
рування склалися такі тенденції:

– інтегрування процесу навчання реферування 
з рецептивними видами мовленнєвої діяльності;

– формування лише текстотвірних умінь 
(компресії інформації, опрацювання окремих 
композиційних елементів), формування мовлен-
нєвих навичок не береться до уваги;

– формування текстотвірних умінь інтегрова-
но з мовленнєвими навичками;

– навчання письмового реферування має пе-
редувати навчанню усного.

Висновки і пропозиції. Отже, підсумовуючи 
результати аналізу праць, присвячених навчан-
ню письма та реферування, а також враховуючи 
зміст китайськомовної компетентності в пись-
мі, яка охоплює дискурсний, соціокультурний, 
прагматичний, мовний, стратегічний; жанровий 
підхід до навчання письма, графічні та типоло-
гічні особливості китайської мови, інтегрування 
процесу навчання письма з формуванням лінг-
вістичної та соціокультурної компетентностей, 
визначаємо, що система вправ для навчання ки-
тайського 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 сис-
тема вправ охоплює підсистеми, орієнтовані на 
навчання кожного жанру окремо;

– враховуючи типологічні та графічно-орфо-
графічні особливості китайської мови, форму-
вання лексичних, граматичних, лінгвосоціо-
культурних, графічно-орфографічних навичок 
здійснюємо окремими комплексами некомуніка-
тивних вправ, а також під час аналізу, компресії 
текстів першоджерел, під час написання рефера-
ту або власного повідомлення.

– навчання реферування має передувати на-
вчанню 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, перма-
нентної роботи з формування лексичних, грама-
тичних, графічно-орфографічних навичок, адже, 
не володіючи ієрогліфами, студенти не зможуть 
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фіксувати необхідної інформації, тому перед чи-
танням та перед аудіюванням студенти мають 
уже володіти необхідними мовними та, найго-
ловніше, графічними засобами (з проекцією їх 
використання під час написання реферативних 

чи власних текстів). Тому навчання письма ки-
тайською мовою має розпочинатися і супрово-
джуватися вправами на формування лексичних, 
граматичних, лінгвосоціокультурних та графіч-
но-орфографічних навичок.
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