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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена основним проблемам формування діалогічних умінь під час вивчення української 

мови як офіційної російськомовними студентами-першокурсниками в умовах Придністров’я. У статті 

висвітлено психологічні, психолінгвістичні особливості та методичні аспекти розвитку діалогічного 

мовлення як основи мовленнєвої компетентності студентів. Дається поняття діалогу як ефективної форми 

спілкування. Розкрито сутність технології проблемно-діалогічного навчання. Описується система 

різноманітних форм і методів роботи, спрямованих на формування діалогічних умінь. Виокремлено 

чинники, що впливають на підвищення навчального інтересу студентів на заняттях до формування 

мовленнєвої компетентності; дидактичні умови, що сприятимуть ефективній організації навчального 

діалогу. Міститься система вправ, спрямованих на процес активного спілкування. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the main problems of formation of dialogue skills during study of Ukrainian language 

as official by Russian-speaking freshman students in the conditions of Pridnestrovie. The article covers 

psychological, psycholinguistic peculiarities and methodical aspects of the development of dialogue speech as the 

basis of speech competence of students. The concept of dialogue as an effective form of communication is given. 

The essence of problem-dialogue training technology is disclosed. A system of various forms and methods of work 

aimed at formation of dialogue skills is described. The factors that influence the increasing educational interest of 

students in classes to the formation of speech competence and didactic conditions conducive to effective 

organization of educational dialogue have been identified. The article also contains a system of exercises aimed at 

the process of active communication. 

Ключові слова: комунікація, діалог, діалогічне мовлення, мовленнєва компетентність, методи, 
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Мова − головний виразник самобутності 

культури − одночасно є і головним посередником у 

міжкультурному комунікаційному процесі. У XXI 

столітті міжкультурна комунікація є невід’ємною 

частиною життя будь-якої людини. Це обумовлено 

процесами глобалізації економічного, політичного 

та культурного аспектів співпраці. У зв’язку з цим, 

вивчення особливостей і факторів, що сприяють 

ефективній міжкультурній комунікації є 

перспективним і актуальним напрямком наукових 

досліджень. Перш за все, це необхідно для 

забезпечення ефективної комунікації між 

представниками різних культур для загального 

розвитку і сприяння співпраці. Діалогічне 

мовлення займає провідне місце в системі 

міжкультурної комунікації, забезпечує її 

успішність та ефективність. 

Наукові праці, у яких досліджувалися б суто 

лінгвістичні особливості українського діалогічного 

мовлення студентів на терені Придністров’я, на 

сьогодні практично відсутні. Тому дослідники з 

методики навчання української мови звертаються 

до зарубіжного досвіду (Дєвкін В., Михайлова Л., 

Пассов Ю., Скалкін В., Шубін Е., Якубинський Л. 

та ін.).  

Аналіз праць, присвячених дослідженню 

теоретичних засад реалізації навчального діалогу в 

освітній діяльності (Доброскок І., Курганов С., 

Максимець М., Роджерс К., Салащенко Г., 

Ткаченко О. та ін.), доводить, що на сучасному 

етапі ідею переведення навчального процесу на 

діалогічну основу підтримують і науковці, і 

викладачі, проте діалог у практиці вишів 

застосовується переважно у форматі «викладач – 

студент». Продуктивна діалогічна взаємодія між 

викладачами і студентами, між самими студентами 

не здійснюється належним чином. 

Значний внесок у розробку методики навчання 

усного мовлення та мовного спілкування нерідною 

мовою внесли А. Алхазішвілі, І. Бім, М. Вайсбурд, 

Г. Городилова, Д. Ізаренков, Є. Пассов, В. Скалкін 

та ін. 
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Формування мовленнєвих навичок і умінь − 

одна з актуальних проблем лінгводидактики. В 

умовах навчання у виші на різних факультетах 

актуальність її лише зростає. Розвиток 

комунікативної компетенції в професійній сфері є 

одним із завдань сучасної вищої освіти. 

Враховуючи вимоги соціального замовлення, 

які випливають із тенденцій сучасного суспільства 

до інтенсифікації міжособистісних, 

міжнаціональних і міжнародних контактів 

особливої значимості набуває проблема 

підвищення у студентів різних спеціальностей 

рівня володіння українською мовою як офіційною в 

умовах полікультурного простору Придністров’я. 

Мета статті: обґрунтувати дидактичні основи 

формування діалогічних умінь у російськомовних 

студентів-першокурсників як основи мовленнєвої 

компетентності студентів у процесі вивчення 

офіційної української мови. 

Для методики навчання української мови дуже 

важливий облік двох форм функціонування мови − 

усної та письмової − в їх взаємозв’язку і 

диференційований підхід до них. У даний час у 

викладанні української мови спостерігається 

посилення уваги до розвитку усного мовлення, що 

дає помітні позитивні результати в практичному 

оволодінні мовою. З двох форм комунікації − усної 

та письмової − основною і ведучою є усна. Усна 

основа навчання передбачає, що як навчання 

усному спілкуванню, так і навчання письму 

повинні проходити на базі усного мовлення. 

Оволодіння усним мовленням починається 

зазвичай з аудіювання і відтворення усних 

мовленнєвих зразків, тому велике значення для 

розвитку усного мовлення відведено навчанню 

діалогу: діалог може бути об’єктом сприйняття 

інших людей, що часто зустрічається в навчальній 

ситуації. На наш погляд, сприйняття і розуміння 

такого діалогу представляє певну складність, якщо 

навіть він здійснюється рідною мовою.  

Більшість дослідників вважають, що діалог − 

це одна з найбільш ефективних форм спілкування в 

цілому й ділового спілкування зокрема [1, c. 51]. 

Діалог − не просто обмін словами, це така форма 

спілкування, яка приймає форму систематично 

розгорнутого, доказового міркування. Він 

передбачає спілкування раціонально мислячих 

людей, що ставлять своєю метою пошук істини, яка 

їм невідома, але існування якої не викликає у них 

сумніви. Відмова від пошуку істини також 

позбавляє діалог будь-якого сенсу. 

До більш складних форм мовленнєвого 

висловлювання, що репрезентують спеціальний 

клас мовленнєвих комунікацій, на думку 

М. Жинкіна, належать: 

– діалогічне мовлення, бесіда, в якій беруть 

участь два суб’єкти;  

− діалогічне мовлення, за якого відповідь не 

відтворює частину запитання й від суб’єкта 

вимагається самостійно сформулювати щось нове. 

У такому випадку комунікант повинен 

зрозуміти запитання (яке складає основний мотив 

висловлювання) і потім вибрати з усіх альтернатив, 

що в нього виникають, одну й сформулювати 

активне висловлювання. 

М. Жинкін, О. Леонтьєв, Л. Щерба та інші 

вчені зазначають, що формування мовленнєвого 

висловлювання складається з мотиву та задуму. 

Мотивом мовленнєвого висловлювання може бути 

вимога чи будь-яке звернення інформаційного 

плану, пов’язане з контактом; бажання ясніше 

сформулювати власну думку, довідатися про щось 

чи повідомити тощо. Якщо жоден із цих чи інших 

мотивів не виникає, мовленнєве висловлювання не 

відбувається.  

На думку М. Жинкіна, мотив є лише 

початковим чинником, що викликає процес 

мовленнєвого висловлювання [4]. Наступним 

етапом є задум висловлювання або «первинний 

семантичний запис». Виникнення задуму є етапом, 

який визначає його зміст, коли тема висловлювання 

(те, про що йдеться) вперше відділяється від реми 

(того, що має ввійти до висловлювання). При цьому 

суб’єкт починає розуміти, як саме можна 

перетворити суб’єктивний смисл на систему 

розгорнутих і зрозумілих усім мовленнєвих 

значень. Тобто думка не втілюється у мовленні, а 

проходить низку етапів, формується чи 

«здійснюється у мовленні» (Виготський Л.). 

Основною формою діалогу є безпосереднє 

спілкування, в якому вирішальну роль відіграє усне 

мовлення. Спілкування, опосередковане 

мовленням, виступаючи, з одного боку, умовою 

гармонізації особистості, водночас є засобом 

досягнення цілей особистості, способом її 

життєдіяльності. Людині притаманна потреба у 

спілкуванні – взаємодії з іншими людьми. 

Т. Винокур також доводить, що первинною 

природною формою мовленнєвого спілкування є 

діалогічне мовлення, що складається з обміну 

висловлюваннями, для яких характерні запитання 

[3]. 

Досліджуючи проблему спілкування, 

А. Добрович, С. Якобсон зазначають, що 

найвищим рівнем спілкування є діалогічний тип, 

найоптимальніший стосовно організації, який має 

максимальний розвивальний, виховний, творчий 

потенціал. Діалогічне спілкування розглядають із 

погляду змінної – постійної позиції «я – мовець» і 

«ти – слухач» (Добрович А.). Діалог утворюється 

зміною ролей «я» і «ти», що організовує текст як 

суму реплік. Існує своєрідний зв’язок «я» 

(адресанта) і «ти» (адресата).  

На думку О. Лурії, усне діалогічне мовлення 

має своєрідну граматичну структуру та 

відрізняється від монологічного мовлення тим, що 

воно може не випливати з готового внутрішнього 

мотиву, задуму чи думки, оскільки в усному 

діалогічному мовленні процес висловлювання 

розподілений між двома людьми – тим, хто запитує, 

і тим, хто відповідає. З-поміж особливостей усного 

діалогічного мовлення науковець виділяє такі: той, 

хто відповідає на запитання, вже знає, про що 

йдеться, і це знання спільної теми має вирішальне 

значення; знання ситуації, яка визначає граматичну 

будову усного діалогічного мовлення; 
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співрозмовник має можливість увести в мовлення 

поряд із мовними компонентами, вираженими у 

граматичних структурах, ще низку позамовних 

компонентів (міміку, жести, засоби інтонації, 

паузи) [5]. 

Діалог, за словами В. Скалкіна, – це форма 

усного мовлення, комунікативний акт, в якому має 

місце зміна ролей мовця і слухача, він відбувається 

в певній ситуації і є її продуктом. За В. Скалкіним, 

основним компонентом діалогу, вихідною 

одиницею навчання діалогічної мови є діалогічна 

єдність. На цій підставі першим етапом в 

оволодінні діалогічним мовленням слід вважати 

етап засвоєння діалогічної єдності. Під поняттям 

«діалогічна єдність» розуміють (Леонова Л., 

Шубін Є.) взаємопов’язану пару реплік, із яких 

перша є керувальною або стимулювальною, а друга 

– залежною. Взаємопов’язані ланцюжки 

діалогічної єдності, в яких керуюча репліка однієї 

діалогічної єдності є водночас залежною реплікою 

попередньої єдності, а залежна репліка є 

керувальною в наступній діалогічній єдності 

називається діалогічним цілим. Поняття 

діалогічного цілого близьке до більш поширеного в 

лінгводидактиці поняття мікродіалогу.  

На думку деяких авторів (Бухбіндер З., 

Скляренко Н.), мікродіалог може бути 

використаний як зразок для навчання діалогічного 

мовлення. Отже, мікродіалог може розглядатись як 

засіб вираження основних комунікативних намірів 

мовця. Оволодіння мікродіалогом можна вважати 

одним із основних етапів розвитку навичок та умінь 

діалогічного мовлення дітей. 

Важливими для нашого дослідження є наукові 

розвідки з проблеми формування діалогічного 

мовлення (Батракова С., Доброскок І., Кан-Калик 

В., Лозова В. , Малихін О., Нищета В., Серіков В., 

Тцуї А., Хаймс Д. та ін.), у яких зазначається про 

тенденцію у розвитку активного навчання з 

урахуванням «суб’єкт-суб’єктної» парадигми 

освіти, у контексті якої навчальний процес 

розглядається як взаємодія багатьох суб’єктів через 

діалог. 

Праці вчених-лінгвістів (Бацевич Ф., 

Винокур Т., Земська О., Міхліна М., 

Сиротиніна О., Якубинський Л. та ін.) висвітлюють 

структурно-синтаксичні та функціональні 

особливості діалогічного мовлення. Діалогічне 

мовлення безпосередньо звернене до 

співбесідника, а тому і не піддається додатковому 

обробленню. Неофіційність, невимушеність, 

безпосередність спілкування роблять діалогічне 

мовлення явищем рухливим та дуже варіативним 

(Палихата Е.). Специфічною рисою усного 

діалогічного мовлення є те, що воно може й не 

виходити з готового внутрішнього мотиву, задуму 

або думки. Під час діалогу мотив, що збуджує до 

висловлювання, міститься не у внутрішньому 

задумі самого суб’єкта, а в запитанні, тоді як 

відповідь на нього виходить із заданого 

співбесідником запитання. Відповідаючи, людина 

вже знає, про що йдеться (Винокур Т., 

Якубинський Л.). 

Отже, за своєю структурою діалог – явище 

мовленнєве. Діалогічне спілкування є не одним із 

видів мовленнєвої діяльності, а мовленнєвим актом 

(обміном інформацією), у якому говоріння і 

слухання нерозривно пов’язані, діалог являє собою 

багатоаспектне поняття, можливості якого в 

педагогічному процесі практично необмежені. 

Як відомо, навчити діалогу, не навчивши 

виробляти його складові, неможливо. Основною 

складовою діалогу є мовленнєва дія. Поряд з 

відбором цілісних актів діяльності доцільно 

провести відбір мовленнєвих дій. Мовленнєва дія 

(вчинок) виступає в єдності трьох її сторін: 

вимовної, структурної (визначає її граматичне 

значення) і лексичної. Відібравши діалоги з певним 

ставленням, що характеризує мовленнєві дії, ми 

таким чином робимо відбір мовленнєвих дій 

певного інтонаційного типу й певної граматичної 

структури. Діалогу властива пряма й безпосередня 

спрямованість до співрозмовника, вимога від нього 

зворотної реакції, яскрава емоційна і модальна 

забарвленість, що знаходить відображення в їх 

формі (особливо в інтонації). 

У сучасній методиці найбільш поширеною 

технологією навчання мови є інтерактивна модель, 

мета якої розвинути критичне мислення студентів 

як конструктивно інтелектуальної діяльності 

формування усвідомленого сприйняття інформації 

з подальшим її засвоєнням. Технологія проблемно-

діалогічного навчання передбачає таку її форму як 

спонукальний діалог, через використання 

широкого спектра проблемних ситуацій. Ситуації 

навчальних діалогів мають бути максимально 

наближеними до життєвих реалій студентів: 

опитування на занятті, обговорення проблеми, 

прохання пояснити новий матеріал, іспит і 

підготовка до нього, згода й заперечення, допомога 

товаришу в групі, пояснення термінів, завдання 

задати уточнююче питання, вияснити смисл 

прочитаного в підручнику і т. п. 

Ситуації, наближені до природних 

дозволяють, по-перше, познайомити студентів із 

конструкціями, що зустрічаються в мовленні 

викладача: Ви згодні з такою відповіддю? Як ви 

вважаєте, це правильна відповідь? А якби ви 

відповіли на це питання? А що ви скажете з цього 

приводу? Конкретизуйте, будь ласка. Не зовсім 

коректна відповідь. Вас влаштовує така 

відповідь? Поясніть, будь ласка і т. п. По-друге, 

дозволяють ввести в мовленнєву практику 

студентів деякі вставні слова й словосполучення, 

розмовні фрази, елементи мовленнєвого етикету. 

Адже, формування комунікативних умінь тісно 

пов’язане з культурою спілкування, зокрема 

вживанням етикетної лексики, характерної для 

спілкування (звертання, привітання, знайомство, 

запрошення, прохання, пропозиція, вибачення, 

привітання зі святом, вдячність, прощання та ін.). У 

процесі різних мовленнєвих ситуацій у студентів 

засвоюються й активізуються мовленнєві штампи, 

які виражають різноманітні емоційно-експресивні 

почуття, засвоюються слова ввічливості. 

Наприклад, вітання: здрастуй, привіт, доброго 
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ранку, добрий день, добрий вечір; прохання: будь 

ласка, прошу, будьте ласкаві; прощання: до 

побачення, бувайте здорові, прощавайте, на все 

добре, добраніч, щасливо, до зустрічі; впевненість 

у чомусь: обов’язково, звичайно; відповідь на 

вдячність: будь ласка, нема за що; оцінка: дуже 

добре тощо. 

Програмою з української мови (офіційної) 

передбачено складання діалогів за темами: 

«Знайомство», «Моя родина», «В університеті», «У 

магазині», «Мій вид спорту», «Моє місто (село)», 

«Моя майбутня професія». 

Роботу по формуванню діалогічних умінь у 

студентів можливо здійснити за допомогою 

різноманітних, ефективних, на наш погляд, форм і 

методів роботи. 

Дискусія − обмін поглядами щодо конкретної 

проблеми. За допомогою дискусії студенти 

набувають нових знань, зміцнюються у власній 

думці, вчаться її відстоювати. Головна функція 

навчальної дискусії – стимулювання пізнавального 

процесу. 

Бесіда − провідна функція даного методу − 

спонукальна, але з не меншим успіхом вона 

виконує й інші функції. Метод бесіди у практиці 

використовується для рішення комплексних 

завдань засвоєння нового, закріплення матеріалу, 

розвитку творчих здібностей, формування 

загальнопрофесійних умінь, що дає можливість 

студентам зрозуміти проблему з різних позицій. 

Лекція-діалог. Зміст тут подається через серію 

питань або гіпотетичних ситуацій, на які студенти 

повинні відповідати безпосередньо в ході лекції. 

Діалоговий метод полягає в колективному пошуку 

істини (правильної відповіді, вирішення 

проблемної ситуації). 

Мозковий штурм, при якому забороняється 

критика і заохочується будь-яка ідея. Всі 

висловлені ідеї записуються для подальшого їх 

розгляду групою експертів. Після затвердження 

рішення «генератори ідей» розподіляються на його 

противників і прихильників з метою виявлення 

слабких місць і їх виправлення. 

Комунікативний тренінг – це наступний вид 

соціально-психологічного тренінгу, спрямований 

на розвиток соціальної компетентності. 

Комунікативний тренінг спрямований на розвиток 

наступних базових умінь: вступати в контакт, 

ініціюючи його; стимулювати партнера до 

прояснення його позиції, речень, висловлювань; 

слухати, почути й зрозуміти те, що мав на увазі 

партнер; сприйняти й зрозуміти те, що партнер не в 

змозі висловити; вирівнювати емоційне 

напруження в бесіді, переговорах, дискусіях та ін. 

Семінари – конференції. Семінари – це така 

форма організації навчання, при якій на етапі 

підготовки домінує самостійна робота студентів з 

навчальною літературою та іншими дидактичними 

засобами над серією питань, проблем і завдань, а в 

процесі семінару йде активне обговорення, 

дискусії, виступи студентів, де вони під 

керівництвом педагога роблять узагальнення.  

Реалізації умов для забезпечення інтенсивної 

мовленнєвої практики у відносно вільній творчій 

атмосфері сприяє використання рольової гри. 

Рольове спілкування має великі можливості для 

вдосконалення знань шляхом формування та 

активізації у студентів умінь і навичок творчої 

розумової, пізнавальної та комунікативної 

діяльності. 

Ділові ігри – це спеціально створені ситуації, 

що моделюють реальність, з яких студентам 

пропонується знайти вихід. Вони припускають 

організацію мовленнєвого спілкування з штучно 

відтворених ситуацій виробничо-професійного 

характеру. Мета – формування у студентів навичок 

та вмінь професійного спілкування, розвиток на 

основі спільної колективної діяльності творчої 

самостійності та ініціативи, стимулювання інтересу 

студентів до своєї професійної діяльності й 

прагнення до самовдосконалення. 

Використання інформаційних технологій у 

діяльності відкриває нові можливості для 

вдосконалення професійної компетентності, 

основними з яких є: розширення доступу до 

навчально-методичної інформації; формування у 

студентів комунікативних навичок, культури 

спілкування, вміння шукати інформацію; 

організація оперативної консультаційної допомоги; 

організація спільних дослідницьких проектів і т. д. 

Розвиваючи професійно значущі якості 

особистості, в роботі зі студентами необхідно 

формувати у них такі комунікативні вміння як: 

− з легкістю вступати в контакти з різними 

людьми; 

− здійснювати конкретний індивідуальний 

підхід до людей з різним ступенем проблем; 

− створювати комфортну й доброзичливу 

атмосферу; 

− співчувати й брати участь у вирішенні 

проблем; 

− викликати довіру; 

− бути тактовним. 

Необхідно відзначити, що будь-які здібності 

людини (творчість, комунікації, здатність до 

рефлексії і т. д.) найкраще розвиваються й 

реалізуються в діалозі. У цьому плані діалог − це 

спосіб пізнання навколишнього світу і себе в цьому 

світі. 

Діалог будується з урахуванням певних умов. 

Головними з них є довіра, доброзичливість, 

свобода, взаєморозуміння, взаємна творчість. 

Творчість в даному випадку може розумітися як 

генерування нових і як результат діалогічного 

процесу. 

Як організаційний компонент спілкування 

діалог дозволяє гуманізувати ділове спілкування, 

робити його рівноправним. Спілкування в цьому 

випадку йде між рівними партнерами без 

урахування ієрархії [2, c.54]. 

Л. Виготський вважав, що вміння 

вибудовувати зовнішній діалог веде до можливості 

вибудовувати свій внутрішній діалог. Організоване 

спілкування з самим собою приводить в 

перспективі до самовиховання, самоосвіти й сприяє 
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духовному розвитку. Всі вищезгадані якості 

можуть бути виховані у студента в рамках 

педагогічного процесу, і особистість викладача тут 

має визначальне значення. Викладач може 

направити студента на розвиток особистості, 

сформувати його індивідуальний досвід в рамках 

освітнього процесу. Найбільш значимо це для 

студентів, які навчаються на спеціальностях, де 

потрібна побудова діалогу з людьми (педагоги, 

менеджери і т. д.). 

Аналіз досліджень, пов’язаних із розвитком та 

підтриманням зацікавленості студентів у навчанні 

(Барановська Л., Бібік Н., Савченко О., Самохіна Н., 

Саражинська І. та ін.) дозволив виокремити 

чинники, які впливають на підвищення 

пізнавального інтересу студентів на заняттях до 

формування мовленнєвої компетентності засобами 

навчального діалогу:  

1. Створення навчально-комунікативних 

ситуацій, які найбільш повно відображають типові 

моделі професійного спілкування та сприяють 

збереженню комунікативної мотивації під час 

розв’язання проблем, пов’язаних із майбутньою 

професією. 

2. Використання активних методів навчання, 

що дозволить комплексно реалізувати дидактичні 

завдання та створити сприятливу атмосферу для 

стимулювання фантазії, розкриття творчих 

можливостей особистості, перетворення навчання 

на цікаве, продуктивне спілкування, максимально 

наближене до реальних умов майбутньої 

професійної діяльності. 

3. Новизна навчального матеріалу. Пізнання 

нового повинно ґрунтуватися на вже засвоєних 

знаннях. Використання раніше засвоєних знань – 

одна з основних умов появи інтересу. 

4. Посильна складність навчання. Цікавою є 

лише та навчальна діяльність, яка вимагає 

постійної напруги, подолання труднощів. 

Розглядаючи мотивацію як важливий стимул 

процесу оволодіння українською мовою, можна 

стверджувати, що викладач має створити 

передумови й сформувати основи засобами 

навчального діалогу для зацікавленості студента в 

освітній діяльності. 

Досліджуючи різні позиції щодо визначення 

основних факторів, які впливають на успішність 

процесу навчання української мови, необхідно 

виокремити дидактичні умови, що сприятимуть 

ефективній організації навчального діалогу на 

заняттях: 

− забезпечення суб’єкт-суб’єктної діалогічної 

взаємодії учасників освітнього процесу; 

− активізація пізнавально-пошукової 

діяльності суб’єктів діалогічного навчання; 

− підвищення мотивації студентів до процесу 

формування діалогічних умінь. 

Крім загальнодидактичних принципів 

навчання, найбільш актуальними для процесу 

формування мовленнєвої компетентності засобами 

навчального діалогу визначено такі принципи: 

взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої 

діяльності, проблемно-ситуативний, діалогічності 

навчання, професійної спрямованості процесу 

навчання. 

Нами створена система вправ, що передбачає 

парну роботу, а це дозволяє створити умови для 

активного спілкування: 

− організаційні вправи, які направлені на 

розвиток і поглиблення мотивів і потреб студентів, 

на формування умінь самостійно осмислювати 

питання професійної тематики і на вияв прогалин у 

знанні української мови; 

− конструктивні вправи, які передбачають 

обговорення нової інформації й пояснення 

практичної значимості навчального матеріалу, 

сприйняття й розуміння спонтанного українського 

діалогічного мовлення; 

− інформаційно-навчальні вправи, за 

допомогою яких демонструється зв’язок 

навчального матеріалу з практичною діяльністю 

для орієнтації студентів у ситуаціях навчального 

спілкування; 

− комунікативно-стимулюючі вправи, які 

основані на поєднанні різних форм навчально-

пізнавальної діяльності (індивідуальної, групової) 

й передбачають моделювання ситуацій, в яких 

представлені різні типи комунікативної 

координації; 

− емоційно-коригуючі вправи, в яких 

реалізується взаємозв’язок навчання всіх видів 

мовленнєвої діяльності та які направлені на 

формування умінь вільно вести діалогічне 

спілкування на непідготовлену тему; 

− контрольно-оцінювальні вправи необхідні 

для перевірки ступеня засвоєння мовного й 

мовленнєвого матеріалу, для сумісного підведення 

підсумків, який включає самоконтроль і 

самооцінку. 

Запропонована система вправ забезпечує 

підвищення рівня мотивації до формування 

діалогічних умінь. Підвищення рівня діалогічних 

умінь студентів буде більш ефективним, якщо 

використовувати всі зазначені форми та методи 

сумісної діяльності викладача зі студентами – це 

дозволить оптимізувати процес формування 

мовленнєвої компетентності. 

Таким чином, на основі аналізу психолого-

педагогічної літератури уточнено поняття «діалог», 

обґрунтовано організаційно-дидактичні засади 

формування комунікативної компетентності під час 

вивчення української мови, визначено дидактичні 

умови для максимальної реалізації освітнього 

потенціалу навчального діалогу як засобу 

формування мовленнєвої компетентності. 

Розроблена методика дозволить студентам засвоїти 

не тільки мовні знання, але й значно підвищити 

рівень комунікативної компетентності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх 

аспектів обраної проблеми. Подальшого 

розроблення потребують питання діалогічного 

викладу та засвоєння навчального матеріалу, 

застосування діалогових засобів навчання. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен тимбилдинг как основное занятие студентов с ограниченными 

возможностями, правила игр. 
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Судьба так распределилась, что некоторые 

рождаются или становятся людьми с 

ограниченными возможностями. Им довольно 

сложно приспособиться к условиям жизни, к 

окружающему социуму, к своей неполноценности. 

Но у большинства из них характер намного 

сильнее, чем у обычных людей. И это помогает 

такой группе населения практически не выделяться 

из общей массы. 

Тимбилдинг — это уникальная возможность 

объединить людей с ограниченными 

возможностями и обычных людей. Это сфера, 

которая позволяет тебе больше узнать о себе, о тех 

людях, с которыми ты работаешь каждый день, об 

окружающем тебя мире. Это тот уникальный сплав, 

который позволяет в короткое по времени сроки 

прожить «жизнь в жизни», ощутить насыщенное, 

использовать брошенный судьбой шанс, изменить 

и улучшить свою жизнь, сделать то, что ты боялся, 

и то, о чем ты давно мечтал.  

Каждый осознает, что тимбилдинг игры и 

упражнения необходимы для создания сплоченной, 

счастливой и высокопродуктивной команды. 

Тренинги по командообразованию применяют в 

крупнейших корпорациях и маленьких фирмах, в 

профессиональных спортивных командах и в 

лучших армиях мира. 

Вот несколько вариантов игр тимбилдинга для 

людей с ограниченными возможностями: 

1.Правда или ложь (время проведения 30 минут 

– 1 час) 

Пусть каждый участник представится, назвав 

свое имя плюс одну правду или ложь о себе. После 

знакомства все начинают живо обсуждать 

услышанные заявления. Идея заключается в том, 

что каждый пытается убедить в своей лжи 

окружающих, одновременно разоблачив их ложь. 

Баллы группе или отдельному участнику 

начисляются как за убедительную ложь, так и за 

раскрытие чужой. Опционально можно повышать 

сложность тимбилдинг упражнения, добавляя 2 

истины и 1 ложь, и наоборот. Если время 

поджимает, фазу открытого обсуждения можно 

пропустить. 

Зум (30 минут) 

Это задание любят использовать с 

небольшими коллективами. Прототипом задания 

служит иллюстрированная книга художника 

Иштвана Баньи, которая на 30 страницах 

раскрывает перед читателями повествование 

вселенского масштаба. Без единого печатного 

слова. Книгу Zoom несложно отыскать – она была 

опубликована как минимум в 18 странах и гуляет в 

Сети. 

Вы можете составить по ее образу 

собственную книгу требуемой сложности и объема. 

Изображения раздают участникам, запрещая 

подглядывать. Участники могут обсуждать свои 

иллюстрации с остальными, только не показывать 


