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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СИТУАТИВНО СПРЯМОВАНОГО 

НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ГОВОРІННЯ  

 

Ситуативно спрямоване навчання говоріння у вищій школі має 

відбуватися за сферами спілкування, передбаченими Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти [1], у комплексі з навчанням читання, 
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аудіювання і письма, оскільки тільки комплексний підхід до розвитку вмінь 

може забезпечити максимальний результат. Мовні вправи 

контекстуалізуються в межах сфер спілкування, які можуть мати досить 

широкий діапазон, проте з метою практичності звужуються до такого 

переліку: особиста, публічна, професійна й освітня сфери. 

Методично доцільним вважається не ізолювати навчання діалогічного 

мовлення від навчання монологічного мовлення, адже у природних ситуаціях 

будь-який зразок мовлення є спрямованим на когось, навіть якщо людина 

розмовляє сама з собою. 

Навчання діалогічної і монологічної форм говоріння має відбуватися у 

різних режимах, тобто у вигляді індивідуальної, парної, групової і 

фронтальної роботи. 

У процесі підготовки до заняття викладач має врахувати склад групи 

студентів, рівень їх знань, інтереси і захоплення, загальну підготовленість до 

сприйняття комунікативних форм роботи. 

Оскільки комунікативно-навчальна ситуація так само, як і природна 

має містити чотири чинники (обставини дійсності, стосунки між 

комунікантами, мовленнєві наміри, реалізацію акту спілкування), у процесі 

навчання важливо враховувати, хто говорить, про що, з якою метою, кому, за 

яких обставин, який передбачається результат спілкування [2, c. 24]. 

Для досягнення інтерактивності навчання слід будувати його на основі 

ситуацій, які спонукають студентів обмінюватись особистісно значущою 

інформацією. Навчальні матеріали мають ураховувати індивідні, суб‘єктні й 

особистісні здібності студентів. Викладач виступає в ролі організатора 

спілкування, помічника, співучасника спілкування. 

Для розвиту вміння продукування усного висловлення, виходячи з 

цілей спілкування у конкретній мовленнєвій ситуації, слід навчити студентів 

вступати в спілкування, згортати його й поновлювати, проводити свою 

стратегічну лінію, здійснювати її у тактиці поведінки, прогнозувати 

поведінку мовленнєвих партнерів. Важливо надати підтримку тим студентам, 
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які мають слабший рівень володіння іноземною мовою або є більш 

сором‘язливими і бояться висловлюватися через наявність в їхньому 

мовленні помилок. 

Результатом формування комунікативної компетенції в говорінні має 

виступити засвоєння стандартів комунікативної компетенції, у складі яких 

слід передбачити наявність вербального компоненту (певні мовленнєві 

зразки, формули, кліше, лексичні одиниці та граматичні структури, 

інтонаційні моделі тощо), невербального компоненту (міміка, жести, пози, 

зона комфорту між комунікантами тощо) і суспільного компоненту (умови, 

правила та норми взаємодії комунікантів) [3, с. 4]. 

Навчання говоріння має відбуватися у двох напрямках: підготовленого 

і непідготовленого усного висловлювання. Кожен з цих видів висловлювань 

має підкріплюватись окремою групою вправ. 

Розвиток монологічного мовлення треба починати з підготовленого 

мовлення, яке є більш легким і знайомим для студентів, які прийшли до вишу 

зі шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, і яке поступово повинно 

розвиватися в непідготовлене мовлення. Критерієм непідготовленості 

монологічного мовлення може бути лише форма висловлювання, в той час, 

коли його зміст передбачається засвоєною тематикою і мовним матеріалом. 

Навчання непідготовленого мовлення передбачає навчання 

максимально різнорідного й вільного комбінування засвоєного мовленнєвого 

матеріалу, навчання мовлення без підготовки і навчання ініціативного 

мовлення. 

В якості матеріалу для навчання і розвитку монологічного мовлення 

доцільно використовувати тексти, подані в письмовій чи усній формі. 

Навчальний текст повинен служити основою усного мовленнєвого 

висловлювання, в якому задані мовні, логіко-смислові і структурні елементи, 

яких необхідно цілеспрямовано навчати. Кожен текст у своїй основі повинен 

містити комунікативно-навчальну ситуацію, тобто стимул до створення 

студентами власного висловлювання. 
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У процесі створення монологічного висловлювання студенти повинні 

дотримуватися послідовності його частин і типу смислового зв`язку між 

компонентами. В зачині студент має використовувати фрази, спрямовані на 

привертання уваги слухача, а також указувати на предмет і мету 

висловлювання. Основна частина висловлювання має ретельно розкривати 

тему і складатися з однієї або декількох понадфразових єдностей. Його 

цілісність досягається завдяки засобам зв`язку як між фразами, так і між 

понадфразовими єдностями. Матеріал в основній частині викладається у 

певній логічній послідовності. Так в описі логічною основою буде не стільки 

порядок розташування предметів чи ознак в просторі, скільки ступінь їх 

важливості. В розповіді логічною основою буде хронологічна послідовність 

подій. Заключення – це короткий висновок із сказаного в основній частині.  

Оскільки природний діалог – це завжди непідготоване мовлення і 

діалогічне мовлення є експромтним, то його успіх залежить від рівня 

розвитку мовленнєвих навичок мовців, від сформованості у них операцій 

автоматизованого відбору мовних засобів, потрібних у цей момент для 

побудови репліки діалогу. Отже, слід досягнути автоматизму в побудові 

речень та сформувати зв‘язки між ситуацією, мовленнєвим задумом і 

відповідними мовними засобами. 

Постійна зміна ролей співбесідників; впливає на правильне розуміння 

репліки, від якого залежить логічність і точність мовленнєвої реакції 

співбесідника. Для успішної побудови діалогу необхідно створити в 

студентів міцні навички аудіювання. Для збереження плавності бесіди і 

відсутності тривалих зупинок для обдумування почутого і формулювання 

відповіді студенти мають засвоїти певний набір заповнювачів пауз. 

Крім повністю сформульованих ситуацій слід використовувати 

нерозгорнуті ситуації, тобто такі, в яких тільки подається натяк на якусь дію, 

виконувану або мовцем, або ще якоюсь особою. Нерозгорнутість 

комунікативно-навчальної ситуації є передумовою для широкого 

використання фантазії й уяви, тобто залучення всіх студентів до мовленнєвої 
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діяльності, що відповідає інтересам, досвіду і мовним можливостям кожного 

з них, а отже, здійснення індивідуального підходу до розвитку іншомовного 

мовлення студентів. Чим менше окресленою є ситуація, тим більше 

залучається у процес рішення мовленнєвого завдання власне мислення 

студента. 

З метою надання студентам допомоги у створенні власних усних 

висловлювань рекомендується широко застосовувати різні види опор: 

зображальних, вербальних (таблиці, структурно-логічні схеми, 

висловлювання-зразок у звуковому (доцільніше) чи зоровому варіанті), 

комбінованих. Опори також використовуються у різних режимах роботи. В 

індивідуальному чи парному режимах роботи опори являють собою 

роздавальний матеріал і сприяють індивідуалізації та диференціації навчання. 

Згідно з принципом збільшення труднощів у навчанні говоріння слід 

рухатися від рецептивних до репродуктивних і продуктивних вправ. У свою 

чергу під час навчання говоріння студентів практично не використовуються 

некомунікативні вправи. Натомість перевага віддається умовно-

комунікативним і комунікативним вправам, в основі яких завжди 

знаходиться комунікативно-навчальна ситуація. 

Крім того, в основі використовуваних вправ мають бути такі критерії, 

як комунікативність, вмотивованість, спрямованість вправ на сприймання і 

передачу інформації, рівень керування мовленнєвою діяльністю студентів, 

присутність мотиваційного компонента, наявність опор, спосіб організації 

вправ. 

Кінцевою вимогою до формування компетенції в англомовному 

говорінні студентів є вміння нормально спілкуватися з носіями мови з таким 

ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній зі 

сторін; вміння чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати 

свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти 

[1, c. 47]. Як бачимо, у процесі навчання англомовного говоріння студентів 

важливо створити умови для реалізації комунікації, зокрема ситуації для 
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спілкування, та забезпечити цілий комплекс вимог для невимушеного і 

змістовного навчання. 
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В останні два десятиріччя в Україні відбулися суттєві зміни соціальних 

пріоритетів, які знайшли своє відображення у впровадження гуманістичної 

парадигми в освітній простір. Причина цього – зростаюче розуміння того, що 

основною цінністю сучасного суспільства є професійно і соціально 


