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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

ТА МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

Андреєва Юлія Віталіївна, викладач кафедри східних мов 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 

Останнім часом у зв‘язку із гуманізацією і демократизацією освіти велика увага 

приділяється пошуку оптимальних шляхів навчально-виховного процесу, раціональних 

варіантів змісту навчання. Дослідження мотивації є невід‘ємним елементом, необхідним 

для встановлення ефективних взаємовідносин між викладачем та студентами. 

Китайська мова є однією з найбільш затребуваних у наш час, володіти нею – 

престижно, а вивчати – цікаво. Але на перших етапах освоєння мотивація студентів доволі 

часто згасає. Це відбувається через недостатню спроможність студента протистояти 

неспецифічному навантаженню, виконувати великий обсяг різноманітних завдань та 

встигати освоювати мову у стислі терміни. Викладачі, в свою чергу, зосереджуються на 

навчальному плані та не помічають, коли студенти починають втрачати інтерес до 

предмету. 

Мотивація відіграє значну роль у процесі вивчення будь-якої іноземної мови. 

Досвідчений викладач не може стати гарантом успішності студента, якщо він не розуміє 

взаємозв‘язок між мотивацією та її впливом на оволодіння мовними навичками. Ядром 

мотивації є пристрасть, яка зароджується на основі внутрішніх цілей, інтересів та бажань 

особистості [1]. Цей імпульс підкріплюється зовнішніми мотивами: схвалення викладачів, 

батьків, друзів, підвищення позиції у рейтингу студентів; або ж страх покарання, осуду, 

критики тощо. Тому завдання викладача постає в тому, щоб знайти оптимальні способи 

підтримки цієї пристрасті, вміти виявляти джерела внутрішньої мотивації та знаходити 

способи їх поєднання із зовнішніми мотиваційними факторами, які в комплексі 

породжують у студентів прагнення до успіху у навчанні. 

Оскільки студенти мають різні цілі вивчення китайської мови, важливо визначити 

проблеми та потреби студентів, розробити належні мотиваційні стратегії [2]. Але слід 

зазначити, що мотивація – це мінливий фактор, який важко постійно утримувати на 

високому рівні. Розробляючи мовний курс, викладачі повинні враховувати, що кожен 

студент має різні інтереси та очікування від цього курсу [3]. 

Дослідивши роботи сучасних фахівців з педагогіки, психології та лінгвістики, 

можна виокремити основні умови, необхідні для формування та підтримання стійкої 

мотивації до вивчення китайської мови: 

− усвідoмлення i пpийняття стyдeнтом соціальнoї нeoбхідності вивчeння 

інозeмної мoви; 

− фoрмування y стyдeнтів осoбистісних пoтрeб до вивчeння китайської мoви; 

− створення викладачем оптимальних умов для засвоєння нових мовленнєвих 

навичок усіма студентами групи; 

− формування сприятливого психологічного клімату на заняттях; 

− позитивне ставлення викладача до своєї роботи, його професійна 

компетентність та вміння активізувати пізнавальний інтерес студентів. 

Для створення та закріплення позитивної мотивації у студентів доцільно 

поєднувати традиційні підходи із вже доведеною ефективністю з інноваційними практико-

орієнтованими підходами, які дають змогу адаптувати студентів до складного процесу 

вивчення іноземної мови з принципово відмінним видом писемності, граматичної будови, 

фонетичної системи [4]. 

По-перше, це зміна мотивів навчальної діяльності [5]. Засвоєння великого обсягу 

знань відбувається набагато легше, коли студент має певну ідею, вирішує цікаву та 

значущу для нього проблему, що сприяє розвитку навчально-професійної мотивації, 

спрямовуючи діяльність на майбутню практику. Наприклад, це бажання поїхати на 

навчання до Китаю, здобуття престижної професії, особистий інтерес до вивчення 
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китайської культури. Завдання викладача постає в тому, щоб допомогти студенту знайти 

цю ідею, надати можливість обирати власні методи та шляхи вирішення навчальних 

завдань. 

По-друге, це використання сучасних особистісно орієнтованих, інтерактивних та 

інформаційно-комунікативних технологій навчання (ігри, тренінги, проекти, вебінари 

тощо), завдяки яким джерелом інформації стають самі студенти, а поставлені норми і 

вимоги студенти сприймають як власний вибір [5]. Доречно залучати до навчально-

виховного процесу носіїв китайської мови, експертів з викладання, використовувати 

аутентичні інформаційні ресурси. Така діяльність сприяє встановленню суб‘єкт-суб‘єктної 

взаємодії викладача і студентів, студентів між собою на основі активізації процесів 

емпатії, рефлексії, відчуття спільної діяльності. 

Ефективним мотиваційним стимулом є залучення студентів до науково-дослідної 

роботи [6]. В межах університету це: участь в роботі наукових конференцій зі 

сходознавства; участь в конкурсах на отримання грантів; участь в олімпіадах з китайської 

мови; виконання індивідуальних завдань, проектів з певної проблеми під керівництвом 

викладача; створення публікацій тощо. Заохочення студентів до такого роду самостійної 

роботи стимулює актуалізацію набутих під час аудиторних занять знань, умінь і навичок, 

сприяє маніфестації самодисципліни, самосвідомості та відповідальності. 

Іншим методом підвищення мотивації є залучення студентів до позааудиторної 

роботи та заходів, які проводяться в університеті у позанавчальний час. Це різноманітні 

тематичні концерти та свята, майстер-класи з каліграфії та інших традиційних мистецтв, 

розмовні клуби із носіями мови, сумісний перегляд аутентичних фільмів із подальшим 

обговоренням тощо. Такі заходи не тільки надають знання та новий практичний досвід, а 

й сприяють активізації емоційної сфери особистості, тим самим створюючи певну модель 

сприйняття китайської мови та культури. 

Не менш значущим є надання переваги кoмунікaтивним твoрчим завданням  

[6; 7]. Мoделювaння рeaльних життєвиx cитуацiй уможливлює викoристaння мoви як 

зaсобу, a нe мeти реального спілкування. Для цього необхідно здійснювати підбір 

aутентичних текcтів, врaховуючи cпецифіку мaйбутньої прoфесійної діяльнoсті cтудентів 

та актуальні теми сьогодення, і тим самим сприяти розвитку соціокультурної компетенції, 

спрямованої на формування готовності особистості до інтеграції в культурний простір, 

розвиток комунікативної культури, здатності до міжособистісної взаємодії у різних 

сферах спілкування. 

Отжe, мотивaція визнaчає продуктивніcть нaвчальноі ̈ діяльноcті i є її оргaнічною 

склaдовою. Нaближення мовнoї діяльнoсті нa зaняттях дo реaльної комунікaції дaє 

мoжливість використовувaти мoву як засiб спілкувaння, підвищyє інтeрес студeнтів дo 

нaвчання i дo мoви, якy вoни вивчaють. Оптимізація професійної підготовки вимагає 

стимулювання мотиваційної сфери студентів, актуалізації стійких потреб у пізнанні, 

самоорганізації та самоактуалізації, а також відповідної методики навчання, що 

забезпечить підвищення ефективності навчального процесу. 
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ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

Копилова Ніна Андріївна, вчитель китайської мови 

Приватний заклад "Харківська приватна загальноосвітня школа  

I-III ступенів "Лєствіца" Харківської області" 

 

В останні роки, зважаючи на міжнародний економічний розвиток, китайська мова 

стає предметом зацікавленності керівників закладів середньої освіти, батьків, учнів, що 

бачать у вивченні китайської мови перспективи для подальшого життя майбутніх 

випускників. Через це проблема створення і використання ефективних методик 

викладання китайської мови в школі дуже важлива. 

На початковому етапі навчання все більше уваги приділяється використанню 

наочних засобів, оскільки вони стимулюють пізнавальні інтереси учнів, сприяють 

кращому засвоєнню знань, пояснюють зв‘язок набутих наукових знань з життям тощо. 

Слова і фразеологізми китайської мови – це складна і разом з тим дуже рухлива 

система різноманітних засобів, що існують і розвиваються за своїми власними законами. 

За кількістю слів китайська мова є одною з найбагатших мов світу [1, с.9]. 

Центральною ланкою в роботі над засвоєнням лексичного матеріалу є формування 

лексичних навичок, які визначають лексичну правильність мовлення. Лексичні мовленнєві 

навички – це навички інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння 

іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв'язків між 

слухомовленнєвомоторною і графічною формами слова і його значенням, а також зв'язків 

між словами іноземної мови [3]. Мета навчання лексики полягає в оволодінні учнями 

навчальним матеріалом для здійснення спілкування і взаємодії в ситуаціях, які 

моделюються на уроці і які мають бути наближені до умов реальної комунікації. 

З огляду на різні пласти лексичного матеріалу та рецептивний чи продуктивний 

характер відповідного виду діяльності необхідно сформувати у учнів такі види навичок: 

• репродуктивні лексичні навички, тобто навички правильного вживання 

лексичної одиниці активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуацією 

спілкування і метою комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями, як виклик 

лексичної одиниці з довготривалої пам'яті, відтворення лексичної одиниці у потоці 

мовлення; миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють фразу за 

правилами лексичної сполучуваності; 

• рецептивні лексичні навички, тобто навички розпізнавання і розуміння 

лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні; 
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Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей  
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