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• навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що 

відносяться до потенціального словника, при читанні та аудіюванні [4].   
Наочність – універсальний засіб навчання, який організує сприйняття і 

спостереження учнями реальної дійсності; значно впливає на сенсорну сферу учнів, 

розвиває їхню спостережливість, мислення, уяву; стимулює пізнавальну і творчу 

активність, допомагає розвитку інтересу до навчання;  підвищує якість засвоєння 

матеріалу і т. д. [2].  
В умовах кабінетної системи використовуються різні засоби унаочнення – сюжетні 

картини, малюнки, таблиці, схеми тощо. Ефективним джерелом знань є відео, в яких 

відображаються події, явища, процеси в динаміці.  

У своїй практиці вчителя китайської мови можуть використовувати наочність у 

різних цілях, таких як: додатковий засіб запам'ятовування і збереження інформації; 

стимулювання процесу засвоєння матеріалу; яскравий опорний сигнал, що сприяє 

розвитку таких здібностей дитини, як зорова та емоційна пам'ять, уява тощо. Дуже 

важливо використовувати наочні засоби цілеспрямовано, не захаращуючи уроки великою 

кількістю наочних посібників, бо це заважає учням зосередитися. Головне завдання 

вчителя – відобразити об‘єктивний світ в рамках іншої мови. При відсутності природного 

іншомовного середовища об‘єктивний світ моделюється саме через засоби наочності.  
Вибір наочних засобів навчання для уроку тісно пов'язаний з різними видами 

діяльності вчителя і учнів, тому наочність повинна використовуватися там, де вона 

коректно моделює елементи діяльності, забезпечує їхню реалізацію в необхідному вигляді. 

На вибір засобів навчання для уроку будуть впливати і інші чинники: технологічне 

оснащення навчальних кабінетів, вік учнів, методична підготовленість учителя.  
До загальних критеріїв відбору наочних засобів відносяться: якість і естетичне 

задоволення, інформативність, інтерес для учнів, детальність тощо. 

Отже, переваги використання наочних засобів на уроках китайської мови у 

навчальних закладах середньої освіти полягають в тому, що вони стають наочним 

відображенням реалій іншомовного середовища та сприяють міцному засвоєнню 

інформації, стимулюють пізнавальні інтереси учнів, слугують додатковим засобом 

запам‘ятовування матуріалу.  
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Завданнями є дослідити особливості сучасної методики викладання японської 

мови, а також виявити переваги та недоліки викладання цього предмету у якості 

дисципліни вільного вибору студентів. 

Дисципліна «Методика викладання японської мови» викладається у ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди на рівні навчання магістрів, серед дисциплін вільного вибору студентів 

«Основи перекладу з/на японську», «Аналітичне читання», «Лінгвокраїнознавство 

Японії», «Ділова японська мова». Метою викладання вибіркової дисципліни є 

формування у студентів адекватного уявлення про основні закономірності, сучасні 

тенденції та актуальні проблеми методики навчання японської мови як іноземної, 

вироблення вміння ефективно і творчо використовувати теоретичні знання у процесі 

викладання японської мови. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення дисципліни 

студенти повинні знати актуальні проблеми методики як науки; основні методичні 

категорії і поняття, найбільш важливі методи, засоби та організаційні форми навчання 

японської мови; шляхи вирішення різноаспектних методичних завдань в рамках 

тематики курсу. 

У рамках курсу висвітлюються наступні теми: 

- методика викладання японської мови як наука (визначення зв‘язку методики 

викладання японської мови з іншими науками, цілі, зміст, принципи та засоби навчання 

методики викладання японської на сучасному етапі); 

- навчання аудіюванню (аудіювання як вид мовленнєвої діяльності, фактори, що 

визначають успішність аудіювання, труднощі сприйняття на слух японської мови, 

вправи з аудіювання); 

- навчання читанню (читання як вид мовленнєвої діяльності, зміст навчання читанню, 

принципи навчання читанню японською мовою, види читання, вправи з читання); 

- навчання говорінню (говоріння як вид мовленнєвої діяльності, основні види мовних 

ситуацій, особливості монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення в 

японській мові, вправи для навчання говорінню, використання відео у навальному 

процесі); 

- навчання їєрогліфічному письму та писемному мовленню (навчання техніці письма 

катаканою, хіраганою та ієрогліфами, вправи для навчання техніці письма, навчання 

писемному мовленню, вправи для навчання писемному мовленню на різних етапах 

підготовки); 

- навчання особливостей лексики та граматики японської мови різних рівнів складності 

(особливості вживання лексики та граматики на початковому рівні, вміння правильно 

користуватися словниками, відмінності середнього рівня складності, особливості 

вищого рівня складності). 

При викладанні теоретичної частини курсу використовуються підручники 

молодого українського науковця-сходознавця Асадчих О. В. [1, 2]. При викладанні 

практичного аспекту використовуються підручники переважно японських авторів [3, 5, 

8]. Зокрема при поясненні особливостей викладання японської мови за допомогою 

відео використовуються матеріали навчального сайту Erin, що був розроблений за 

підтримки Японської Фундації [6], а також курс 新日本語の中級 [4]. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин, з них 

10 годин – лекційні, 20 годин – практичні заняття і 60 годин – самостійна робота 

студентів. 

За допомогою курсу студенти дізнаються, що на сучасному етапі відбувається 

переміщення акценту з процесу викладання на процес залучення студента до більшого 

рівня самостійного навчання, використання інноваційних технологій, перехід до 

компетентністного підходу в організації навчання. Крім того, при викладанні японської 

мови як іноземної найпоширенішим підходом є поєднання традиційної методики 

викладання японської мови та елементів комунікативного підходу до викладання 
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іноземних мов. [1, с. 30]. Японські фахівці радять викладати японську мову без 

допомоги мови-посередника, а більше спираючись на ситуативне застосування лексики, 

граматики і мовних кліше, а на етапі, коли первинне засвоєння нового матеріалу 

відбулось, користатися видами навчальної діяльності, запозиченими з комунікативного 

підходу до викладання іноземних мов, а саме рольовими іграми, дискусіями, груповою 

роботою над проектами. 

Специфіка викладання японської мови у навчальних закладах України полягає у 

тому, що студенти, в переважній більшості випадків, починають вивчати мову з нуля. 

Завдання викладача полягає у тому, щоб в досить стислий термін підготувати 

висококласного фахівця з рідкісної мови, сформувати вміння і навички на достатньо 

високому рівні. Крім того, Японія – це країна з дуже самобутньою культурою, 

національними традиціями, мовним етикетом. Тому, окрім знання мови, викладачі 

повинні мати певні знання з історії, релігії і літератури.  

Серед переваг викладання методики викладання японської мови як дисципліни 

вільного вибору, головна полягає у виокремленні цієї дисципліни з загального курсу 

японської мови. Окрім цього дуже добрим є наявність дисципліни лінгвокраїнознавства 

Японії у варіативному блоці. 

Серед недоліків можемо зазначити недостатню кількість годин на практичну 

роботу на попередньому етапі у рамках курсу «японська мова» на рівні підготовки 

бакалавра. Тобто на рівні підготовки магістрів студенти отримають необхідну кількість 

теоретичних і практичних знань з методики викладання японської мови, але, у той же 

час, вони стикнуться з проблемою нестачі знань саме з японської мови.  

Отже, зробімо висновки. Трирічний досвід ХНПУ імені Г.С.Сковороди з 

викладання методики викладання японської мови як вибіркової дисципліни є досить 

позитивним, але залишається низка проблем, над вирішенням яких необхідно 

працювати. 
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