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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ  
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ВІЙСЬКОВОМУ ВНЗ

Стаття присвячена визначенню ролі аудіювання під час навчання курсантів іноземній мові. Визначено, що 
аудіювання вносить свій внесок і у досягнення освітньої мети, забезпечуючи курсантам можливість розумі-
ти висловлення, опановувати звуковою стороною досліджуваної мови, його фонемним складом і інтонацією: 
ритмом, наголосом, мелодикою. Виявлено, що аудіювання як дія, яка входить до складу усної комунікативної 
діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні, підпорядкованому професійним, суспільним чи 
особистим потребам. Також зазначено, що аудіювання як зворотний зв’язок у кожного мовця під час говорін-
ня, дозволяє здійснювати самоконтроль за мовою і знати, наскільки вірно реалізуються у звуковій формі мовні 
наміри. Підкреслено, що аудіювання являє собою окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, що 
відображає потреби військового фахівця відповідно характеру його діяльності. Особлива увага була приділена 
розгляду основних труднощів розуміння і сприйняття мови на слух. Було виявлено, що успішність аудіювання 
на різних етапах навчання визначається як суб’єктивними так і об’єктивними факторами. Виходячи з цього, 
наголошено, що аудіювання необхідно ввести в практику викладання як вид мовленнєвої діяльності в повному 
обсязі для ефективності та інтенсифікації процесу навчання іноземної мови, дотримуючись принципів комуніка-
тивного методу навчання. Встановлено що, формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні – одне з важливих 
завдань іншомовної підготовки сучасного фахівця військової справи. Наголошено, що разом з іншими видами мов-
леннєвої діяльності аудіювання забезпечує оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, розвиває вміння 
курсантів розуміти та спілкуватися іноземною мовою, оскільки однією з актуальних завдань є вдосконалення 
мовної підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах відповідно до стандарту «STANAG6001».

Ключові слова: аудіювання, розуміння аудіювання, мовленнєва діяльність, види діяльності на аудіювання, 
викладання іноземної мови.
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SOME ASPECTS OF TEACHING LISTENING IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING IN A MILITARY HIGH SCHOOL

The article is devoted to defining the role of listening in teaching cadets a foreign language. It is determined that listening 
contributes to the achievement of educational goals, providing cadets with the opportunity to understand the utterance, to 
master the sound side of the studied language, its phonemic composition and intonation: rhythm, stress, melody. It was 
found that listening as an action that is part of oral communication activities is used in any oral communication, subject to 
professional, social or personal needs. It is also noted that listening, as feedback from each speaker during speaking, allows 
you to exercise self-control over the language and know how correctly implemented in the sound form of language intentions. 
It is emphasized that auditioning is a separate type of communicative activity with its own motive, which reflects the needs 
of a military specialist in accordance with the nature of his activities. Particular attention was paid to the main difficulties 
in understanding and perceiving language by ear. It was found that the success of listening at different stages of learning is 
determined by both subjective and objective factors. Based on this, it was emphasized that listening should be introduced 
into the practice of teaching as a type of speech activity in full for the effectiveness and intensification of the process of 
learning a foreign language, following the principles of communicative teaching. It is established that the formation of 
speech competence in listening is one of the important tasks of foreign language training of a modern military specialist. It is 
emphasized that together with other types of speaking activities listening provides mastery of a foreign language as a means 
of communication, develops students’ ability to understand and communicate in a foreign language, as one of the urgent 
tasks is to improve language training of military specialists in higher education.
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Педагогiка

Постановка проблеми. Підготовка сучасного 
військового фахівця передбачає достатнє оволо-
діння іноземною мовою. Якщо раніше іноземна 
мова розглядалася як зброя у боротьбі з потен-
ційним ворогом, то сьогодні вона стає засобом 
співпраці з європейськими та світовими військо-
вими блоками. Військовий спеціаліст зі знанням 
іноземної мови користується великим попитом 
на ринку праці, отже, вміння сприймати на слух 
іноземну мову є важливою професійною рисою. 
Це вміння є надзвичайно актуальним, тому що 
володіння іноземною мовою дає змогу майбутнім 
офіцерам більш ефективно виконувати профе-
сійні обов’язки, бути в контексті сучасних вимог 
до зразків сучасного озброєння, питань виник-
нення воєнних конфліктів, планування стратегій 
співпраці з іншими військовими підрозділами. 
Актуальність роботи може бути аргументована 
важливістю проблеми, але й той же час її недо-
статньою розробленістю для застосування в умо-
вах військових ВНЗ.

Аналіз досліджень. У реальній комунікації 
чотири види мовленнєвої діяльності розподілені 
таким чином: аудіювання – 42%, говоріння – 32%, 
читання – 15%, письмо – 11%, серед яких аудію-
вання посідає чільне місце. Окрім своєї основної, 
власне комунікативної, функції аудіювання вико-
нує й низку допоміжних: стимулює мовленнєву й 
навчальну діяльність курсантів, використовується 
для ознайомлення їх з новим матеріалом, підви-
щує ефективність зворотного зв’язку та самоконт-
ролю.

Численні праці з психології та психолінгвіс-
тики свідчать, що питання розвитку вмінь слухати 
й розуміти усне мовлення належить до пріори-
тетних у методиці навчання мови. Опис лінгвіс-
тичних особливостей цього виду мовленнєвої 
діяльності розкрито в працях Гоцкіна М., Золот-
ницької С., Кочан І., Дж. Міллера, Сатінової В. 
та ін. Психологічні та психолінгвістичні засади 
розвитку аудитивних умінь висвітлюються в пра-
цях Бєляєва Б., Виготського Л., Жинкіна М., Зим-
ньої І., Костюка Г., Леонтьєва О. та ін.

Мета статті – розглянути, теоретично обґрун-
тувати та експериментально перевірити методику 
формування аудитивних умінь курсантів в про-
цесі навчання англійської мови.

Виклад основного матеріалу. У роботах мето-
дистів і лінгводидактів знаходимо низку визна-
чень поняття «аудіювання». Кочан І. трактує 
аудіювання як один із видів мовленнєвої діяль-
ності, під час якого людина одночасно сприймає 
усне мовлення й аналізує його (смислова обробка 
інформації), концентруючи на ньому свою увагу. 

Водночас наголошуючи на неможливості ототож-
нення аудіювання зі слуханням, оскільки аудію-
вання відрізняється від нього розумінням усного 
мовлення, а не лише акустичним сприйманням 
звукового процесу (Кочан, 2005: 65). Соловова 
О. визначає його як самостійний вид мовленнє-
вої діяльності, що означає процес сприймання та 
розуміння мовлення на слух (Соловова, 2002: 124). 
Методисти Миролюбов О. та Климентенко А. 
трактують аудіювання як смислове сприймання 
у вигляді системи, що характеризується трьома 
рівнями – спонукальним, формувальним і реа-
лізувальним (Клименко, 1981: 242). Суздалєва 
О. детально трактує цей вид мовленнєвої діяль-
ності та описує його як складний мисленнєвий 
процес сприймання, розпізнавання й розуміння 
мовлення, що супроводжується активним пере-
робленням отриманої інформації на основі наяв-
ного лінгвістичного й прагматичного досвіду та 
оцінкою у внутрішньому мовленні інформації, що 
сприймається (Суздалєва, 1998: 11). Незважаючи 
на розмаїття визначень, дослідники цього виду 
мовленнєвої діяльності солідарні в тому, що ауді-
ювання ґрунтується на сприйманні та осмисленні 
звукового сигналу.

Проаналізувавши та узагальнивши наявні тлу-
мачення, ми визначаємо аудіювання як рецептив-
ний вид мовленнєвої діяльності, активний, але 
зовні не виражений процес слухового сприймання, 
декодування й розуміння мовлення на основі лінг-
вістичного та життєвого досвіду курсанта. Аудію-
вання з розумінням основного змісту передбачає 
передусім розуміння курсантом теми та найсут-
тєвіших деталей аудіо тексту. Для цього курсан-
тові достатньо зрозуміти 75% його інформації за 
умови, що решта 25% не містить ключової інфор-
мації, суттєвої для розуміння всього змісту аудіо 
тексту. Цей вид аудіювання передбачає сформо-
ваність в курсанта вмінь прогнозувати зміст аудіо 
тексту за його заголовком, здогадуватись про зна-
чення незнайомих лексичних одиниць, ігнорувати 
окремі лексичні одиниці, які не перешкоджають 
розумінню основного змісту, визначати смислові 
частини тексту та зв’язки між ними тощо.

Аудіювання з метою пошуку необхідної інфор-
мації чи інформації, яка цікавить, передбачає розу-
міння курсантом конкретної інформації, яка може 
бути задана викладачем або пов’язана з темою 
заняття. Курсант повинен швидко знайти потрібну 
інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, 
намагаючись зрозуміти інформацію повністю або 
її основний зміст (залежно від комунікативної 
настанови). Цей вид аудіювання передбачає сфор-
мованість в курсанта вмінь орієнтування в логіко-
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смисловій структурі аудіо тексту, знаходження та 
вибору нової чи заданої інформації, об’єднання в 
логічне ціле здобутої інформації з кількох аудіо 
джерел згідно з конкретним завданням.

Аудіювання з повним (детальним) розумінням 
змісту аудіо тексту передбачає розуміння курсан-
том максимально повної й точної його інформації. 
Цей вид аудіювання потребує сформованості в 
курсанта вмінь поєднувати аудіювання з несклад-
ною мнемічною та логіко-смисловою діяльністю, 
оцінювати й зіставляти здобуту інформацію зі 
своїм досвідом.

Звичайно до аудіо текстів як навчального мате-
ріалу висуваються певні вимоги. Окрім основних 
вимог, які висуваються до всіх навчальних тек-
стів, як то виховна цінність, відповідність про-
фесійним особливостям курсантів і їхньому мов-
леннєвому досвіду в іноземній та рідній мовах, 
наявність проблеми, яка викликає інтерес у кур-
сантів, до аудіо текстів висувається низка додат-
кових вимог. Передусім це вимоги до компози-
ції аудіо текстів: наявність експозиції, простота 
викладу й логічність побудови, обмежена кіль-
кість сюжетних ліній і персонажів, чітке форму-
лювання головної думки на початку / в кінці тек-
сту / в заголовку. Крім того аудіо текст повинен 
представляти різні форми мовлення – монолог, 
діалог, діалог –монолог (з мінімумом діалогу) та 
бути укладеними не від першої особи (що усклад-
нює аудіювання на початковому ступені навчання 
ІМ); мати надлишкові елементи інформації. До 
останніх належать елементи, непов’язані безпо-
середньо зі змістом (вставні слова, повтори, сино-
німічні вирази, контакту вальні слова), позамовні 
елементи мовлення, елементи риторичної стра-
тегії (паузи, повтори, пере формулювання, опис 
окремих ситуацій з інших позицій, заповнювачі 
мовчання). Темп аудіо повідомлення визначає як 
швидкість і точність розуміння, так і ефективність 
запам’ятовування.

Загальний темп мовлення складається з двох 
величин – кількості слів (складів) за хвилину та 
кількості мовленнєвих пауз. Вимір цих величин 
показує, що різниця між мінімальним та макси-
мальним темпом мовлення є досить великою – від 
100 до 400 складів за хвилину. Вона залежить від 
багатьох факторів: темпу мовлення, який може 
бути нерівномірним в одного й того ж мовця в 
залежності від його настрою, індивідуальних зви-
чок, емоційної забарвленості аудіо повідомлення; 
типу і виду тексту (монолог – діалог; опис – роз-
повідь – повідомлення; прозовий – віршований); 
вагомості й новизни інформації (важливіша 
інформація подається повільніше, менш важ-

лива – швидше); складності теми й мовної норми; 
специфіки лексико-граматичної системи англій-
ської мови. Тому викладачі часто стикаються з різ-
ного роду труднощами аудіювання. У своїх робо-
тах лінгводидакти (І. Бім, Н. Гальськова, Н. Гез, 
М. Ляховицький, М. Пруссаков, О. Соловова, 
Н. Шибко) відокремлюють труднощі аудіювання, 
пов’язані з трьома основними чинниками:

– умовами комунікації;
– лінгвістичними особливостями усного 

мовлення (фонетичними, лексичними, граматич-
ними);

– розумінням змісту повідомлення.
А саме, мовні труднощі аудіювання визнача-

ються такими об’єктивними параметрами як:
рівнем розуміння наявної в аудіо тексті інфор-

мації (повне розуміння, розуміння важливих ідей, 
цілеспрямований вибір інформації);

видом аудіо тексту (опис, розповідь, повідо-
млення; монолог, діалог);

тематикою/ темою;
обсягом аудіо тексту (кількістю слів у ньому);
способом контролю/ оцінювання (відповіді на 

запитання, вибіркові відповіді – тести множин-
ного вибору, узагальнюючі повідомлення, розпо-
відь.

Фонетичні труднощі розмовного мовлення 
вважаються основними труднощами аудіювання. 
Це, зокрема, стосується різних рівнів підготовки 
курсантів. Слабка розвиненість фонематичного 
слуху, недостатні вимовні навички, нечітка сфор-
мованість акустико-артикуляційних образів від-
волікають увагу курсантів на мовну форму пові-
домлення, в результаті чого не розпізнаються 
значення слів як одиниць сприймання.

Лексичні труднощі виникають не лише при 
кількісному збільшенні словникового матеріалу 
і його різноманітності (що характерно для стар-
шого ступеня навчання), але й при вживанні слів 
професійного військового спрямування.

Граматичні труднощі пов’язані як із синтак-
сисом, так і з морфологією. Труднощі аналітико-
синтетичної діяльності, яка є основою сприй-
мання інформації, збільшуються пропорціональне 
довжині мовленнєвого повідомлення і складності 
синтаксичних структур у ньому. Деякі граматичні 
труднощі зумовлені наявністю аналітичних форм, 
відсутніх в рідній мові. Труднощі спричиняє гра-
матична омонімія, особливо в службових словах.

Таким чином відокремлюється основна задача 
викладача – знаходити та використовувати фак-
тори, що сприяють формуванню умінь аудію-
вання: звертати увагу на ритм, паузи, мелодику – 
складники інтонації; використовувати можливості 
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зорових опори та інше; навчити курсантів пере-
питувати, просити повторити, уточнювати деякі 
моменти; необхідно починати з текстів невеликої 
тривалості звучання та поступово її збільшувати.

Якщо аудіювання є метою, то основним засо-
бом навчання аудіюванню як цілі є аудіо текст. 
Аудіо текст є провідною ланкою методики 
навчання аудіюванню. Аудіо текст – це раціо-
нально підібраний, автентичний і завершений

фрагмент мовлення. Він має змістову завер-
шеність, структурну цілісність, композиційну 
оформленість. Однією з основних вимог до аудіо 
текстів є автентичність, тобто це мають бути 
тексти, озвучені носіями мови. Курсанти пови-
нні чути не лише мовлення свого викладача, а 
й мовлення носіїв мови, які є еталонами норм 
мови. З метою забезпечення найбільш успішного 
звикання курсантів до автентичного мовлення у 
процесі навчання доречним є використання напів-
автентичних та квазіоавтентичних текстів. Напів-
автентичні тексти – це адаптовані шляхом скоро-
чення та компіляції автентичні тексти, записані 
у природніх умовах носіями мови з розбірливою 
вимовою. Квазіоавтентичні тексти – це напіавтен-
тичні аудіотексти, змонтовані у спеціальній студії, 
при відсутності сторонніх шумів. Ці дві категорії 
текстів, незважаючи на обробку, зберігають всю 
інформацію та є доступними для аудіювання і 
запам’ятовування, що сприяє інтенсифікації та 
раціоналізації навчання. За функціональною 
спрямованістю виділяють три види текстів: озна-
йомлюючи, мотивуючі та такі, що забезпечують 
змістовну базу для мовлення.

Аудіо тексти повинні створювати мотивацію 
як до вивчення іноземної мови, так і до пізнання 
нового про мову, світ і до активного спілкування. 
Мотивація є головною умовою при формуванні 
навичок аудіювання. Якщо слухач має потребу 
слухати, то це призводить до максимальної мобі-
лізації його психічного потенціалу: загострюється 
слух, увага стає більш цілеспрямованою, підви-
щується інтенсивність розумових процесів. Тому 
правильний вибір текстів для аудіювання є над-
звичайно важливим.   

Розглянемо систему вправ, спрямованих на 
розвиток аудіювання курсантів вищих військових 
навчальних закладів.

Дієвими, на наш погляд, видами вправ є 
наступні:

Повтор за диктором, який можливий під час 
паузи або синхронно. Ця вправа вважається базо-
вою та широко застосовується для тренування 
вимови професійної термінології.

Вправи на розвиток мовленнєвого слуху. Роз-

виваючи мовленнєвий слух, можна використо-
вувати аудіювання із зоровою опорою, або спря-
моване аудіювання – аудіювання на впізнавання 
конкретних слів, структур, здобуття конкретної 
інформації. Такі вправи доречні під час закріп-
лення військової термінології.

Вправи на тренування пам’яті.
– Погодитися або не погодитися із тверджен-

ням. Відповісти на питання. Таке аудіювання 
називається підготовленим.

– Знайти помилки, розбіжності між усним та 
друкованим текстом;

– Запам’ятати дати, імена, назви, а потім від-
творити в тій же послідовності;

– Прослухати слова та згрупувати їх за пев-
ним принципом або ознакою;

– Прослухати слова і повторити тільки ті, які 
стосуються певної теми.

4. Вправи на тренування ймовірного прогнозу-
вання:

– Дібрати означення до слів;
– Скласти словосполучення;
– Завершити фразу або текст;
– Визначити зміст за заголовком, ілюстра-

ціям, ключовим словам і т. п.
Крім того, виділяють три етапи в роботі з аудіо 

текстами: до текстовий етап (before listening), етап 
прослуховування тексту (while listening), після 
текстовий етап (after listening).

До текстовий етап спрямований на розвиток 
мотивації і формулювання настанови на первинне 
прослуховування тексту. Це можуть бути такі 
завдання, як обговорення питань до прослухо-
вування, здогадатися по заголовку, ілюстраціям, 
новим словам про зміст тексту, бесіда по пробле-
матиці тексту. На цьому етапі викладач повинен 
зняти мовні труднощі, з якими можуть зустрітися 
курсанти. Під час першого прослуховування кур-
санти намагаються зрозуміти зміст, виконуючи 
завдання до текстового етапу. Однак прослухо-
вувань може бути декілька і курсанти можуть 
виконувати різноманітні завдання: вставити про-
пущені слова у текст, зайти словосполучення, що 
вживаються у тексті без змін; вказати, які озна-
чення до слів зустрічалися в тексті, завершити 
речення, знайти еквівалент до прослуханих слів.

Після текстовий етап – це подальша робота над 
текстом, його використання для розвитку нави-
чок усного та письмового мовлення. Завершити 
речення; знайти еквівалент до прослуханих сло-
восполучень.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що аудіювання – це розу-
міння мовлення на слух. Воно складає основу 
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спілкування, з нього починається оволодіння 
усною комунікацією. Воно складається з вміння 
диференціювати звуки, що сприймаються, інте-
грувати їх у смислові комплекси, утримувати їх у 
пам’яті під час слухання, здійснювати прогнозу-
вання й, виходячи із ситуації спілкування, розу-
міти звуковий ланцюг.

У ході дослідження питання, ми з’ясували, 
що аудіювання – служить потужним засобом 
навчання іноземної мови. Воно дає можливість 
опановувати звуковою стороною досліджуваної 
мови, його фонемним складом і інтонацією: рит-
мом, наголосом, мелодикою. Але, під час вико-
ристання прийомів аудіювання при навчанні кур-
сантів іноземній мові виникає ціла низка певних 
труднощів, а саме:

– труднощі, пов’язані з особливостями акту 
слухання і мовної діяльності курсанта;

– труднощі, пов’язані з особливостями мови 
носіїв мови;

– труднощі, пов’язані з особливостями оволо-
діння соціолінгвістичних та соціокультурних ком-
понентів комунікативної компетенції. Переглянув 

питання специфіки навчання аудіювання на різ-
них етапах, дійшли висновку, що процес навчання 
за допомогою аудіювання складний і важкий, саме 
тому йому слід приділяти більш уваги на заняттях 
з іноземної мови в вищих військових закладах.

Отже, формування мовленнєвої компетенції в 
аудіюванні – одне з важливих

завдань іншомовної підготовки сучасного 
фахівця військової справи. Разом з іншими видами 
мовленнєвої діяльності аудіювання забезпечує ово-
лодіння іноземною мовою як засобом спілкування, 
розвиває вміння курсантів розуміти та спілкува-
тися іноземною мовою, оскільки однією з акту-
альних завдань є вдосконалення мовної підготовки 
військових фахівців у вищих навчальних закладах 
відповідно до стандарту «STANAG6001». Учасни-
кам навчального процесу необхідно підвищувати 
мотивацію, активно впроваджувати нові форми і 
методи для удосконалення навчання та оцінювання 
аудіювання, проводити подальші дослідження 
нерозроблених в цій галузі питань, що сприятиме 
підвищенню якості мовної підготовки майбутніх 
фахівців військової справи.
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