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АКАДЕМІЧНОГО ПРОДУКТИВНОГО МОВЛЕННЯ 
 
© О. В. Асадчих 
 
У статті аналізуються особливості процесу породження та сприймання академічного японського гово-
ріння та письма і на цій основі визначаються уміннями, які слід розвивати при навчанні японського ака-
демічного продуктивного мовлення в межах курсів японської мови для студентів магістратури. 
З’ясовано, що японське академічне продуктивне мовлення має ряд специфічних особливостей, що необ-
хідно враховувати при навчанні.  
Ключові слова: говоріння, письмо, породження, сприймання, студенти-японісти, навчання, академічний, 
продуктивний, вміння, психолінгвістичний. 
 
The article contains analysis of the works of Ukrainian and foreign scientists in psycholinguistics where are 
considered the features of processes of generation and perception of speaking and also in linguodidactics that 
deals with teaching foreign language for academic purposes. For improving the process of teaching Japanese 
language for academic purposes in the article were elucidated the psycholinguistic features of processes of 
generation and perception of academic Japanese productive speaking, namely: talking and writing and on this 
base there were determined skills that must be developed at teaching Japanese academic speaking within the 
courses of Japanese language for MA students. It was elucidated, that Japanese academic speaking and writing 
have several specific features, without considering which it is impossible to master Japanese speaking style. It 
was also proved, that hieroglyphic graphics in Japanese language complicates the learning process more 
Keywords: Speaking, writing, generation, perception, Japanese-language-students, teaching, academic, 
productive, skills, psycholinguistic 
 
1. Вступ 
Здатність бути соціально мобільною суспільною 

особистістю, а також спроможність до ведення діалогу 
культур є неможливими без удосконалення мовної осві-
ти. Нові реалії, що постають у контексті сучасної осві-
ти, передбачають формування філософії сучасного нау-
ковця – готовність опановувати нові знання, у тому чи-
слі вивчати нові мови. Японська мова, інтерес до ви-
вчення якої серед студентів ВНЗ України збільшується 
з кожним роком, потребує більш детальних наукових 
досліджень у галузі лінгводидактики, оскільки навчання 
мови з ієрогліфічною системою письма та, відповідно, її 
лінгвокультури, є кропітким і відповідальним завдан-
ням. Питання набуває ще більшої значущості, коли мо-
ва йде про навчання японської мови для академічних 
цілей, оскільки японське академічне мовлення має чітко 
виражену специфіку, без усвідомлення якої є неможли-
вим опанування япономовним академічним стилем. 
Успішне досягнення цієї мети залежить від враху-
вання (психолінгвістичних особливостей навчання 
японського академічного мовлення. 

 
2. Аналіз літературних даних 
Іноземна мова для академічних цілей є досить 

розвиненою галуззю в лінгвістиці і лінгводидактиці. 
Питання про навчання англійської мови для академі-
чних цілей неодноразово підіймалося в зарубіжній 
літературі. Вагомими роботами у даній галузі можна 
назвати праці Н. Колесникової [1], І. Короткіної [2],  
І. Нужі [3], Н. Смірнової [4] та І. Щемелевої [3]. Дос-
лідженнями проблем навчання англійської мови для 
академічних цілей в Україні займалися О. Квасова 
[5], Т. Яхонтова [6], Л. Сазанович [7]. Проте на тере-
нах України питання навчання японської мови для  
 

академічних цілей не досліджувалося взагалі, хоча в 
самій Японії дана проблематика висвітлювалася у 
роботах Т. Мацуура, Ф. Янашіма, Н. Кітані та бага-
тьох інших науковців. Поясненням відповідної ситу-
ації є той факт, що японістика в Україні почала роз-
виватися відносно нещодавно, якщо бути точнішим, 
то початок появи японістичних досліджень в Україні 
припадає на кінець 90-х років 20 ст.  

Процеси породження і сприймання мовлення 
вивчалися такими методистами, вченими-психолінг-
вістами, психофізіологами, психологами, як: Л. Ви-
готський [8], О. Лурія [9], М. Жинкін [10], О. Леонть-
єв [11], І. Зимня [12] та ін. Процеси породження ус-
ного япономовного висловлювання (досліджували  
К. Абе [13], М. Сакамото [13], Т. Судзукі [14], Р. Та-
нігучі [15], Х. Ямагучі [15].  

Однак питання навчання японського академічно-
го мовлення з урахуванням його псилогінгвістичних 
особливостей для україномовної аудиторії студентів 
магістратури не вивчалися взагалі, тому потребують 
подальших наукових розвідок. 

 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – розкрити особливості  

навчання японського академічного продуктивного 
мовлення. 

Для досягнення мети поставлені наступні за-
вдання: 

1) проаналізувати психолінгвістичні особливо-
сті процесу породження та сприймання академічного 
японського говоріння та письма; 

2) визначити уміннями, які слід розвивати 
при навчанні японського академічного говоріння 
та письма. 
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4. Характеристика психолінгвістичних осо-
бливостей японського академічного продуктивно-
го мовлення 

Аналіз психолінгвістичних особливостей про-
цесу породження та сприймання академічного япон-
ського мовлення розпочнемо із говоріння.  

Оскільки у галузі психолінгвістики та психо-
логії процеси породження та сприймання говоріння 
досліджувалися багатьма вченими, не новим буде той 
факт, що з психологічної точки зору, говоріння визна-
чають як процес породження, або процес формування 
і формулювання думки за допомогою мови [16].  

Яким же чином відбувається процес поро-
дження усного висловлювання при навчанні японо-
мовного академічного говоріння? Цьому питанню в 
методиці приділено велику увагу.  

Узагальнюючи праці Л. Виготського, О. Лурії, 
О. Леонтьєва, М. Жинкіна та І. Зимньої, підсумуємо, 
що спочатку в певній ситуації виникає мотив вислов-
лювання і тим самим позначає початковий момент 
породження мовлення, й, відповідно – комунікатив-
ний намір того, хто говорить.  

Ознайомившись із науковими роботами у га-
лузі психології, було виявлено, що існує декілька 
моделей породження усного висловлювання, які 
складаються із трьох рівнів, фаз, що переходять одна 
в одну. Вперше схему породження усного висловлю-
вання розробив Л. Виготський, який наголошував на 
тому, що процес породження усного висловлювання 
не обмежується лише оформленням готової думки у 
вигляді слова, а також це є не лише виразом думки в 
слові, а це є процесом послідовного вчинення її самої 
за допомогою слова. За Л. Виготським процес поро-
дження усного висловлювання здійснюється від мо-
тиву, що породжує будь-яку думку, до оформлення 
самої думки та втілення її у внутрішньому слові, у 
подальшому – у значеннях слів. Ця основоположна 
для всіх мовних досліджень схема була розвинена 
різними авторами у вигляді інших ланок ланцюга 
породження усного висловлювання. Так, О. Леонть-
єв, на основі проведеного ним теоретичного аналізу 
та узагальнення існуючих психолінгвістичних схем 
породження усного висловлювання, визначив струк-
туру будь-якої моделі породження мовлення. Ця 
структура складається з наступних етапів: 

1) мотивація висловлювання; 
2) задум або план; 
3) здійснення задуму (реалізація плану); 
4) етап зіставлення реалізації задуму із самим 

задумом. 
Іншу, функціонально-психологічну схему, за-

пропонувала І. Зимня, згідно з якою модель породжен-
ня усного висловлювання складається з трьох рівнів: 
мотиваційного, формувального та реалізаційного. 

Вищеперераховані моделі процесів поро-
дження усного висловлювання цілком прийнятні й 
для процесу породження усного японського акаде-
мічного говоріння. За умови навчання японської 
мови для академічних цілей даний механізм поро-
дження усного висловлювання можна ототожнити 
так: «何を言うか (Nani wo iu ka)» – «どのように言うか 
(Dono youni iu ka)».  

Таким чином, япономовне академічне говорін-
ня як продуктивний вид мовленнєвої діяльності має 
такі основні ознаки: 

 Ситуативність (співвіднесенння мовленнє-
вих одиниць з головними компонентами процесу 
спілкування); 

 Активність (прояв ставлення співрозмов-
ників до оточуючої діяльності); 

 Ініціативність (бажання заохотити спів-
розмовника до ведення бесіди); 

 Вмотивованість (внутрішня потреба в 
спілкуванні); 

 Цілеспрямованість (підпорядкованість 
практичній меті); 

 Прагматичність (здатність впливати на 
рішення або думки співрозмовника); 

 Евристичність (спонтанність, непередба-
ченість мовленнєвих дій);  

 Самостійність (без залучення засобів рід-
ної мови, безперекладний характер говоріння); 

 Темп.  
Представимо наші висновки про формування 

вмінь япономовного академічного говоріння в моно-
логічній формі, які вважаємо необхідними для розви-
тку академічного мовлення студента. 

У психологічній літературі зазначається, що 
основними характеристиками породження усного 
монологічного висловлювання, на відміну від інших 
видів і форм мовленнєвої діяльності, є організова-
ність, цілеспрямованість, розгорнутість, довільність. 
Вони витікають з контекстної природи монологу та 
реалізуються у таких характеристиках усного моно-
логічного мовлення, як послідовність, логічність, 
тематичність, інформативність. 

Для того, щоб студенти уміли зв'язно вислов-
люватися в академічних комунікативних ситуаціях, 
вони повинні навчитися: 

 правильно планувати монологічне вислов-
лювання; 

 визначати його комунікативну мету та 
предмет; 

 підпорядковувати окремі частини вислов-
лювання загальній меті, мовленнєвому завданню; 

 визначати комунікативний намір відповід-
но до завдань та ситуації спілкування; 

 прогнозувати композиційну структуру ві-
дповідно до комунікативних завдань, шляхів розгор-
тання та реалізації комунікативного наміру; 

 починати та завершувати висловлювання 
відповідно до комунікативного наміру; 

 трансформовувати висловлювання відпо- 
відно до ситуації; 

 дотримуватися логіко-часової послідовно-
сті у викладі подій; 

 уточнювати, деталізувати думки (вказівка 
на причину, мету, протиріччя тощо); 

 висловлювати своє ставлення до події або до 
дій, що її складають, упродовж або наприкінці розповіді; 

 оформлювати комунікативні плани “почат-
ку” та “висновків” в певній композиційно-мовленнєвій 
формі адекватними мовленнєвими засобами; 
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 реалізовувати комунікативні прийоми опо-
відного та коментувального характеру за допомогою 
відповідних мовленнєвих засобів [17, 18]. 

Безумовно академічне мовлення не повинно 
обмежуватися монологічною формою, оскільки об-
мін репліками в дискусії, інформування про наукові 
результати це насамперед грамотний академічний 
діалог. Тому, на наше переконання, увага до академі-
чного япономовного говоріння в діалогічній формі 
повинна бути такою ж інтенсивною, як і до моноло-
гічних жанрів мовлення.  

Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої 
взаємодії двох або більше учасників спілкування. 
Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників 
по черзі виступає як слухач і як мовець.  

Основними вимогами до діалогічних умінь 
япономовного академічного мовлення є: 

1) уміння починати діалог, вживаючи відпові-
дну ініціативну репліку (повідомлення, пропозиція, 
спонукання, запитання); 

2) уміння швидко реагувати на репліку спів-
розмовника, використовуючи репліки, що мають різ-
ні комунікативні функції;  

3) уміння підтримувати розмову, керувати діа-
логом;  

4) уміння стимулювати співрозмовника до ви-
словлювання, виражаючи свою зацікавленість за до-
помогою реплік оцінювального характеру; 

5) уміння продукувати діалогічні єдності різ-
них видів; 

6) уміння продукувати діалоги різних функці-
ональних типів на основі запропонованих навчальних 
комунікативних ситуацій (в межах тематики, мовно-
го і мовленнєвого матеріалу, визначених чинною 
програмою для даного вищого навчального закладу); 

7) уміння ввічливо перервати розмову і звер-
нутися за допомогою до партнера.  

Слід зауважити, що у академічному япономов-
ному діалогічному мовленні широко вживаються 
«готові» мовленнєві одиниці або формули, штампи, 
кліше, стереотипи тощо [17, 18]. 

Поширенішою формою спілкування є поліло-
гічна. Полілог – форма спілкування між кількома 
особами, що, визнається його дослідниками формою 
групового спілкування, яка характеризується темати-
чними переключеннями, складною взаємодією реп-
лік, розривом діалогічних єдностей [19]. На нашу 
думку, успішний академічний полілог відбудеться, 
якщо в ньому забезпечено: 

– рівну участь мовців у мовленні 
– спільний предмет мовлення 
– однаковий рівень академічної грамотності 

мовців. 
При цьому, як вважає Дж. Коатс, статус експерта 

є небажаним для будь-кого з учасників полілогу [20]. 
У япономовному академічному спілкуванні 

студенти-магістранти повинні опановувати полілогі-
чне спілкування у формах групової бесіди, інтерв’ю, 
дискусії, диспуту, конференції, які є жанрами текстів 
усного япономовного академічного дискурсу. 

Групова бесіда має характерні ознаки як діало-
гічного, так і монологічного мовлення. Тут вжива-

ються характерні для діалогу мовні кліше і різні типи 
діалогічних єдностей. Водночас висловлювання спів-
розмовників можуть бути настільки розгорнутими, що 
їх слід розглядати як монологічне мовлення з усіма 
притаманними йому рисами. Групова бесіда – це най-
більш вмотивована форма спілкування на занятті, оскі-
льки тут студенти висловлюють свої думки, своє від-
ношення без критичного ставлення до співрозмовника.  

Полілогічна форма надає студентам можливо-
сті динамічного інтелектуального розвитку, розвитку 
уваги, шанси вчасно вступити в розмову, логічно 
включити своє висловлювання в загальний контекст 
бесіди, вчасно та коректно реагувати на почуте. Для 
того, щоб під час бесіди почуватись вільно, розкуто, 
студенти повинні подолати мовний та психологічний 
бар’єри. Тому, викладачеві слід допомагати їм, зао-
хочувати їхні висловлювання і обов’язково намага-
тись залучити до бесіди всю групу. Групова бесіда 
має розвивальну функцію. Вона стимулює мотиви 
змагання формує колективну співпрацю, вміння відс-
тоювати, аргументувати свою думку, аналізувати 
висловлювання співрозмовників. У полілозі удоско-
налюються комунікативні здібності студентів.  

За дослідженнями японських методистів, умін- 
нями, які слід розвивати у навчанні академічної япо-
номовної бесіди, є: 

– ретельна підготовка до бесіди; 
– уважність і тактовність до співрозмовника;  
– стимулювання у співрозмовника зацікавле-

ності розмовою; 
– слухання співрозмовника, врахування його 

поглядів, думок і емоцій;  
– стеження за реакцією партнера й відповідно 

коригування мовлення; 
– побудова логічних і переконливих вислов-

лювань;  
– створення атмосфери довіри, емоційне при-

вернення до себе співрозмовника. 
Існують також правила того, чого не можна 

робити під час бесіди, а саме: 
– перебивати співрозмовника;  
– різко прискорювати темп бесіди; 
– негативно оцінювати особистість співрозмо-

вника;  
– підкреслювати відмінність між собою та 

співрозмовником; 
– зменшувати комунікативну дистанцію [17, 18].  
Психолінгвістичні аспекти навчання японсько-

го академічного письма завжди пов’язані із діяльніс-
тю породження і сприймання висловлювання. У пси-
хології та нейролінгвістиці письмо визнають най-
складнішим видом мовленнєвої діяльності, до якої 
залучаються всі мовленнєві аналізатори. У випадку з 
японською мовою, якій притаманна наявність ієрог-
ліфічної системи письма, при навчанні японського 
академічного письма необхідно повною мірою вра-
ховувати його психолінгвістичні особливості.  

Письмо, як і говоріння, є продуктивним видом 
мовленнєвої комунікації. Матеріальну базу письма 
складають орфографічні та графічні навички.  

Процес письмового мовлення, як ми визнаємо 
слідом за Н. Жинкіним, починається з мовлення 



Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                № 8(4)2016 
 

 66 

внутрішнього [10]. За кількістю операцій писемне 
повідомлення є складнішим від усного. Однак в 
усному спонтанному висловлюванні породження 
мовлення і його звукового оформлення є синхронним 
і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні 
лексичним і граматичним матеріалом. 

Японське академічне письмо не може бути 
швидкісним, бо ієрогліфічна графіка вимагає часу на 
відтворення. Тому той, хто пише, не повинен бути 
обмежений в часі, а це дає змогу детально проду-
мувати зміст і форму майбутнього висловлювання, 
чіткіше здійснювати як попередній синтез, так і ре-
троспективний аналіз написаного. Можливість 
відшукати в пам'яті необхідні мовні засоби для більш 
точного і чіткого вираження думки, можливість ви-
користати словник та інші довідники додають тому, 
хто пише, більшої впевненості. 

В аудиторній роботі письмо є найбільш ефек-
тивним і придатним матеріалом для контролю знань і 
рівня володіння мовою. 

Як уже згадувалось вище, в методичній літе-
ратурі вживається термін "письмо" у вузькому 
значенні і це означає техніку використання графіч-
ної та орфографічної систем даної мови, а також 
термін "письмо" в широкому значенні, тобто пи-

семне мовлення – вміння викладати думки у 
письмовій формі. 

За словами Лева Виготського, "письмовою мо-
вленнєвою діяльністю є цілеспрямоване і творче вті-
лення думки в писемному слові, а письмова діяль-
ність – спосіб формування і формулювання думки в 
писемних мовних знаках" [8].  

За визначенням японських методистів Т. Мацуу-
ра та Ф. Янашіма метою навчання япономовного пись-
ма як виду мовленнєвої діяльності у вищій школі є фо-
рмування у студентів письмової комунікативної компе-
тентності, що включає володіння письмовими знаками, 
змістом і формою того матеріалу, який подається в пи-
сьмовій формі [15]. Додамо, що для магістрів метою 
навчання є академічне письмо. Тому, завдання, які не-
обхідно розв’язати для досягнення цієї мети, охоплю-
ють формування у студентів-японістів графічних авто-
матизмів, мовних навичок і мовленнєвих умінь форму-
лювати думку відповідно до письмових стилів, розши-
рення знань і світоглядних обріїв, формування автенти-
чних уявлень про предметний зміст, мовний стиль і 
графічну форму академічного писемного тексту. 

Наведемо приклад схеми породження академі-
чного письмового висловлювання японською мовою 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема породження академічного письмового висловлювання японською мовою 

 
Конкретизуємо уміння япономовного академі-

чного письма, які мають бути розвинені в українсь-
ких студентів:  

1) уміти робити виписки з тексту академіч-
ного жанру;  

2) складати і записувати план прочитаного або 
почутого;  

3) письмово заповнювати анкети і формуляри;  
4) описувати різні факти, явища, події і вра-

ження;  
5) уміти висловити свою думку з питання, що 

цікавить;  
6) уміти робити учбові записи, тези, конспек-

ти, розгорнуті плани;  
7) уміти складати письмові опори для усних 

висловлювань (доповідей, рефератів); 

8) уміти писати анотації, резюме, тези науко-
вих доповідей; 

9) уміти писати наукові статті, магістерські 
роботи тощо. 

 
5. Результати дослідження 
Як показав аналіз психолінгвістичних особли-

востей японського академічного продуктивного мов-
лення, япономовне академічне говоріння має такі 
основні ознаки: ситуативність (співвіднесенння мов-
леннєвих одиниць з головними компонентами проце-
су спілкування); активність (прояв ставлення спів-
розмовників до оточуючої діяльності); ініціативність 
(бажання заохотити співрозмовника до ведення бесі-
ди); вмотивованість (внутрішня потреба в спілкуван-
ні); цілеспрямованість (підпорядкованість практичній 
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меті); прагматичність (здатність впливати на рішення 
або думки співрозмовника); евристичність (спонтан-
ність, непередбаченість мовленнєвих дій); самостій-
ність (без залучення засобів рідної мови, безперекла-
дний характер говоріння); темп.  

У психології та нейролінгвістиці письмо 
визнають найскладнішим видом мовленнєвої діяль-
ності, до якої залучаються всі мовленнєві аналізато-
ри. Матеріальну базу письма складають орфографічні 
та графічні навички. За кількістю операцій писемне 
повідомлення є складнішим від усного. Однак в 
усному спонтанному висловлюванні породження 
мовлення і його звукового оформлення є синхронним 
і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні 
лексичним і граматичним матеріалом. Японське ака-
демічне письмо не може бути швидкісним, бо ієро-
гліфічна графіка вимагає часу на відтворення. 

 
6. Висновки 
З вищезазначеного аналізу можна зробити ви-

сновки, що в процесі формування умінь японського 
академічного продуктивного мовлення студенти ма-
ють навчитися: 

– у говорінні: 
1) правильно планувати висловлювання; 
2) визначати його комунікативну мету та 

предмет; 
3) підпорядковувати окремі частини вислов-

лювання загальній меті, мовленнєвому завданню; 
4) визначати комунікативний намір відповідно 

до завдань та ситуації спілкування; 
5) прогнозувати композиційну структуру від-

повідно до комунікативних завдань, шляхів розгор-
тання та реалізації комунікативного наміру; 

6) починати та завершувати висловлювання 
відповідно до комунікативного наміру; 

7) трансформовувати висловлювання відпові-
дно до ситуації; 

8) дотримуватися логіко-часової послідовності 
у викладі подій; 

9) уточнювати, деталізувати думки (вказівка 
на причину, мету, протиріччя тощо); 

10) висловлювати своє ставлення до події або 
до дій, що її складають, упродовж або наприкінці 
розповіді; 

11) оформлювати комунікативні плани “почат-
ку” та “висновків” в певній композиційно-мовленнєвій 
формі адекватними мовленнєвими засобами; 

12) реалізовувати комунікативні прийоми опо-
відного та коментувального характеру за допомогою 
відповідних мовленнєвих засобів 

– на письмі: 
1) робити виписки з тексту академічного жанру; 
2) складати і записувати план прочитаного або 

почутого; 
3) письмово заповнювати анкети і формуляри; 
4) описувати різні факти, явища, події і вра-

ження; 
5) висловити свою думку з питання, що ці-

кавить; 
6) робити учбові записи, тези, конспекти, роз-

горнуті плани; 

7) складати письмові опори для усних вислов-
лювань (доповідей, рефератів); 

8) писати анотації, резюме, тези наукових до-
повідей; 

9) писати наукові статті, магістерські робо- 
ти тощо. 
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