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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НОВИННИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 
ТЕКСТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розглянуто загальні вимоги до побудови системи вправ та розроблено на їх основі вимоги до 
системи вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів. Описано основні критерії 

відбору вправ, виокремлено основні етапи роботи з текстами для прослуховування і на їх основі 
сформовано систему вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів старшокласників 
в умовах профільного навчання. Подано систему вправ на основі текстів, відібраних з Інтернет джерел. 

Постановка проблеми. Уміння бути слухачем новинного публіцистичного тексту (НПТ) та розуміти 
його на всіх рівнях (глобальному, детальному та критичному) вимагає спеціального навчання. Успіх 
перебігу цих процесів залежить не лише від вдалого відбору текстів, а й від правильно відібраних чи 
створених вправ, їх послідовності, кількості та обсягу. Тому, передумовою підвищення якості навчання 
аудіювання в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) профільного рівня є вдосконалення роботи з 
аудіотекстом, тобто створення ефективної системи вправ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема створення системи вправ є однією із 
найактуальніших у практичному відношенні та найбільш складною у теоретичному плані. Її актуальність 
підтверджується роботами таких учених, як В. О. Бухбіндер, Н. І. Гез, Ю. І. Скляренко, С. Л. Захарова, 
С. П. Шатілов та ін. Розробкою системи вправ для формування та контролю навичок і вмінь в аудіюванні 
займалися: І. Н. Алєксєєва, О. Ю. Бочкарьова, С. В. Гапонова, Н. Є. Жеренко, С. Л. Захарова, О. В. Кміть, 
Я. М. Колкер і Є. С. Устінова, О. Б. Метьолкіна, Т. О. Яхнюк та ін. Питання використання жанрів 
публіцистики для навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності висвітлюється в роботах 
дослідників, які займаються проблемами навчання читання (О. В. Бирюк), взаємопов’язаного навчання 
аудіювання і читання (Н. Ф. Мєщанова). Однак, поза увагою вчених-методистів залишилася проблема 
розробки системи вправ для навчання аудіювання в середній профільній школі з використанням 
фрагментів новинних публіцистичних текстів. Саме це й обумовлює актуальність нашого дослідження. 
Таким чином, мета статті – представити теоретично обґрунтовану систему вправ для формування 
англомовної аудитивної компетенції у старшокласників на матеріалі НПТ. 

Виклад основного матеріалу. Услід за М. В. Ляховицьким, під системою розуміємо упорядковану 
множинність взаємозв’язних елементів, виділену на основі певних ознак, об’єднаних спільною метою 
функціонування та єдністю керування, що виступає у взаємодії із середовищем як цілісна єдність [1: 73-79]. 

Наша система вправ для навчання аудіювання старшокласників побудована на основі НПТ, взятих з 
Інтернет джерел. Виходячи з вищезазначеного, під системою вправ для навчання аудіювання НПТ 
розуміємо сукупність необхідних типів і видів вправ, які виконуються у певній послідовності з метою 
формування навичок та розвитку вмінь аудіювати НПТ. 

Загальноприйнятою у сучасній методиці навчання аудіювання є система вправ, що складається з двох 
підсистем – для формування мовленнєвих навичок аудіювання та для розвитку вмінь [5]. 

Услід за С. Ю. Ніколаєвою, яка поділяє думку Ю. І. Пассова, вважаємо, що система вправ має забезпечити: 
1) підбір необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички або певного вміння; 
2) визначення необхідної послідовності вправ; 
3) розташування навчального матеріалу та співвідношення його компонентів; 
4) систематичність / регулярність виконання певних вправ; 
5) взаємозв’язок різних видів мовленнєвої діяльності [2]. 
Однак, варто зазначити, що створена нами система вправ для навчання аудіювання НПТ 

старшокласників передбачає не лише вправи, спрямовані на формування і розвиток навичок та вмінь в 
аудіюванні, а й на засвоєння соціокультурних знань про країну, мова якої вивчається. 

При створенні системи вправ ми брали до уваги специфічні особливості НПТ як виду Інтернет-
публіцистики і вважаємо, що важливою видається необхідність приділити належну увагу формуванню 
навичок старшокласників долати труднощі, що випливають з цих особливостей. Так, Д. М. Белл 
(D. M. Bell) виділив основні три групи труднощів розуміння новинних повідомлень. Розглянемо кожну з 
цих груп детальніше [3]. 

Перша група труднощів розуміння новинних повідомлень пов’язана зі змістом інформаційного 
повідомлення, який може бути: а) пов’язаним з фоновими знаннями учнів, які необхідно активізувати на 
допереглядовому етапі; б) зовсім новим для учнів, і в такому разі підготовка до сприйняття має 
складатися із введення нових понять і нових лексичних одиниць. 
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Друга група труднощів – лінгвістичні – пов’язана з а) суто акустичними (фонетичними) труднощами; 
б) лексичним наповненням НПТ та їх синтаксисом; в) труднощами сприйняття різних типів текстів та їх 
презентації на екрані (описовий, розповідний текст, презентований у студії чи з місця подій, поданий без 
чи на фоні відеоряду та ін.). 

У третій групі труднощів Д. М. Белл (D. M. Bell) виокремлює труднощі пов’язані зі структурою 
дискурсу новинних повідомлень. За словами автора, інколи саме незнання структури інформаційного 
повідомлення становить більші труднощі, ніж суто лінгвістичні [3]. 

Таким чином, для того, щоб навчити учнів долати вищеописані труднощі ми будемо використовувати 
першу та другу підсистеми вправ. Метою третьої підсистеми вправ ми, услід за іншими вченими [2; 4; 5], 
ставимо формування специфічних вмінь аудіювання. Услід за О. А. Криловою [6], вміння в аудіюванні 
при роботі з новинними повідомленнями поділяються на: 

а) вміння розуміти повний зміст повідомлення (рівень детального розуміння), що передбачає 
розуміння всіх деталей, здогадку про значення незнайомих мовних одиниць за контекстом, визначення 
задуму авторів передачі, висловлення аргументованої власної думки; 

б) вибіркові (селективні) уміння, коли слухача цікавлять окремі, конкретні деталі тексту; 
в) уміння розуміти текст загалом (глобальне розуміння), що передбачає розуміння структури, змісту 

висловлювання, виділення ключової інформації, визначення послідовності основних подій та передачу 
основної інформації [6]. 

Окрім вищеописаних умінь ми, услід за Н. І. Гез [7] та Л. П. Смірновою [8], виокремлюємо уміння 
критичного розуміння тексту – уміння розуміти підтекст, давати критичну оцінку почутому, 
висловлювати власну думку та ін. 

Услід за О. О. Сіваченко, яка розробила вимоги до створення системи вправ для навчання аудіювання 
англомовних драматичних творів [4], а також враховуючи типологію НПТ, психологічні особливості 
процесу сприйняття та розуміння англомовних новинних повідомлень, фактори впливу на аудіювання, 
ми виділили основні вимоги до побудови системи вправ, спрямованих на формування навичок та 
розвиток умінь аудіювати НПТ. Система вправ повинна: 1) враховувати специфіку процесу аудіювання 
НПТ як виду мовленнєвої діяльності; 2) враховувати жанрову специфіку творів публіцистики; 3) бути 
спрямованою на подолання труднощів аудіювання НПТ (відштовхуючись від труднощів розуміння 
новинних повідомлень); 4) забезпечувати формування навичок і розвиток умінь сприймати на слух та 
розуміти НПТ на змістовому і смисловому рівнях; 5) базуватись на поетапній роботі з НПТ. 

Створюючи систему вправ для навчання аудіювання НПТ, ми спирались на виділені вченими етапи 
навчання аудіювання [4], критерії побудови системи вправ [5], а також типологію вправ для навчання 
аудіювання [9], інтерпретуючи її до мети нашого дослідження. 

Слідом за низкою авторів (С. Ю. Ніколаєва, Н. К. Скляренко) під ''вправою'' розуміємо спеціально 
організоване в навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою 
оволодіння ними або їх удосконалення [2]. 

Кожна вправа, за твердженням С. Ю. Ніколаєвої, незалежно від її характеру має три- або 
чотирифазову структуру: 

Перша фаза – завдання (має містити мотив до виконання певної мовленнєвої дії / діяльності, 
ситуацію мовлення, ролі комунікантів (якщо вправа виконується у формі рольової гри) тощо. Водночас 
учневі варто пояснити, що він має зробити і як: усно чи письмово, в зошиті або на дошці, індивідуально, 
у парах, групах чи командах [2]). 

Друга фаза – зразок виконання завдання (факультативна: вона може мати місце, якщо у зразку 
виконання є потреба, і може бути відсутньою). 

Третя фаза – виконання завдання і є власне вправою. 
Четверта фаза – контроль (контроль з боку вчителя, взаємоконтроль або самоконтроль учнів). 

Може співпадати у часі з виконанням, або слідувати за виконанням. 
Спираючись на загальноприйняту в методиці викладання ІМ типологію вправ, а також беручи до 

уваги основні вимоги до вправ, ми розробляли їх відповідно до певних критеріїв [2: 66], а саме: 1) за 
спрямованістю вправи на прийом або видачу інформації; 2) за ступенем комунікативності; 3) за 
характером виконання; 4) за участю рідної та іноземної мови; 5) за функцією у навчальному процесі; 
6) за місцем виконання; 7) за наявністю / відсутністю опор; 8) за ступенем керованості викладачем; 9) 
за наявністю / відсутністю рольового компонента. 

Детально розглянемо кожен з критеріїв. 
За критерієм ''спрямованість вправи на прийом або видачу інформації'' вправи поділяються на 

рецептивні, репродуктивні та продуктивні, а також їх комбінації – рецептивно-репродуктивні та 
рецептивно-продуктивні вправи. Кожна група вправ має своє призначення і спрямована на рішення 
конкретних питань. Так, рецептивні вправи направлені на сприймання та розуміння висловлювань. В 
репродуктивних вправах учень відтворює повністю або із змінами сприйнятий ним матеріал [2: 65]. Всі 
репродуктивні вправи, в основному, є рецептивно-репродуктивними, так як спочатку учень сприймає 
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інформацію, а вже потім репродукує. Продуктивні вправи направлені на самостійне продукування 
висловлювання різних рівнів. Якщо продукуванню висловлювання передує сприймання і розуміння 
тексту, то вправа – рецептивно-продуктивна. 

За критерієм ''комунікативності'' вправи поділяються на комунікативні (мовленнєві, природно-
комунікативні), умовно-комунікативні (умовно-мовленнєві) та некомунікативні (мовні) [2: 66; 4: 109]. 

Вправи некомунікативного характеру є підготовчими і зазвичай спрямовані на закріплення вживання 
певних лексичних або граматичних одиниць потрібної тематики. Некомунікативні вправи прийнято 
називати мовними, оскільки учні виконують дії з мовним матеріалом поза ситуацією мовлення, 
приділяючи значну увагу формі [10]. 

Умовно-комунікативні вправи характеризуються наявність мовленнєвого завдання і ситуативністю. Вони 
спрямовані на розвиток навичок – дають можливість тренувати мовний матеріал в умовній комунікації. 

Вправи комунікативного характеру спрямовані на розвиток вмінь і є спеціально організованою 
формою спілкування, де учень реалізує акт мовленнєвої діяльності англійською мовою [10]. 

У розробленій нами системі вправ основне місце посідають вправи умовно-комунікативного та 
комунікативного характеру, що мають на меті формування навичок та вмінь в аудіюванні. 
Некомунікативні вправи становлять незначну кількість. 

''За характером виконання'' до нашої системи входять як усні, так і письмові вправи. 
''За участю рідної та іноземної мови'' в нашій системі вправ представлені вправи лише іноземною 

мовою. 
За критерієм ''функція у навчальному процесі" розрізняють тренувальні та контрольні вправи. В 

нашій системі представлені обидва типи вправ, оскільки ми розглядаємо систему вправ як систему 
навчання і як систему контролю. Тренувальні вправи мають на меті формування та розвиток компетенції 
в аудіюванні, а контрольні вправи спрямовані на визначення рівня сформованості цієї компетенції. 

''За місцем виконання'' вправи поділяються на аудиторні, лабораторні, домашні. 
За критерієм ''наявність опор'' в нашому дослідженні використовуються вправи з використанням 

штучних вербальних і невербальних опор, природних опор і без них [12]. 
За ''ступенем керованості вчителем'' розрізняють вправи з повним, частковим і мінімальним 

керуванням. У нашому дослідженні дії учнів на всіх етапах будуть керуватися повністю, частково або 
мінімально. 

За критерієм ''наявність / відсутність рольового компонента'', в нашу систему ми включили 
вправи з рольовим компонентом та без нього. 

Логічне та поступове виконання учнями розроблених вправ передбачає їх систематизацію в єдине 
ціле. Для цього ми обрали систему вправ метою створення якої ми вважаємо формування в учнів вміння 
сприймати та розуміти тексти на глобальному, детальному та критичному рівнях. 

В основу системи вправ для навчання аудіювання НПТ покладено поетапну роботу з текстом. Для 
кожного етапу роботи з текстом – вступного, підготовчого, основного – ми створили групи вправ 
відповідно до методичного призначення кожного етапу. Вправи тієї, чи іншої групи спрямовані на 
актуалізацію і поповнення знань, формування навичок і розвиток умінь. 

Група вправ вступного етапу спрямована на актуалізацію та поглиблення знань учнів про 
особливості НПТ і формування навичок та вмінь орієнтуватися в структурі НПТ. На цьому етапі ми 
знайомимо учнів з існуючими видами НПТ, активізуємо їхні знання в цьому напрямку і, таким чином, 
створюємо мотивацію до сприймання цільових текстів. 

Підготовчий етап складається з чотирьох груп вправ і передбачає формування фонетичних, лексичних 
та граматичних навичок на рівні понадфразової єдності (ПФЄ) та мікротекстів, розвиток вміння 
розпізнавати ситуацію мовлення та передбачати основний смисл та зміст НПТ. Підготовчі вправи є 
важливою групою вправ для навчання аудіювання, оскільки створюють основу та засоби здійснення 
мовленнєвої діяльності, хоча ще не виступають мовленнєвою діяльністю [12]. За своєю суттю підготовчі 
вправи забезпечують технічний, або операційний бік аудіювання; вони призначені для зняття лінгвістичних 
та психологічних труднощів смислового сприймання та розвитку вміння логіко-смислової обробки знаків 
більш низького рівня – від слів до мікротекстів [7: 20]. Отже, підготовчі або операційні вправи виконуються 
на рівні речень або мікротекстів – найменшої мовленнєвої одиниці навчання аудіювання. 

Як ми вже зазначали, підготовчі вправи для розвитку вмінь аудіювання спрямовані на подолання 
фонетичних, лексичних та граматичних труднощів під час сприймання на слух та розуміння аудитивної 
інформації. У межах нашого дослідження такі вправи спрямовані на зняття мовних труднощів та на 
зняття труднощів психологічного характеру. 

На основному етапі учні виконують вправи на розвиток вмінь аудіювання НПТ на рівні тексту і 
спрямовані на його аналіз, інтерпретацію та критичне осмислення. Даний етап передбачає формування 
вмінь давати критичну оцінку подіям, що відбуваються в тексті, висловлювати особисте ставлення до 
героїв чи подій, пов’язувати факти, описані в тексті, з власним досвідом, визначати емоційний стан 
учасника за паравербальними особливостями (міміка, жести), проникати в підтекст на рівні всього твору. 
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Таким чином, створена нами система вправ для навчання аудіювання НПТ складається з трьох основних 
блоків, що відповідають трьом етапам роботи з кожним окремо взятим текстом. У межах кожного етапу 
навчання передбачається виконання груп вправ різного характеру, створених на матеріалі новинних 
публіцистичних текстів, відібраних з Інтернет джерел. НПТ включають в себе тексти з різними типами 
мовлення, а саме: бесіда ведучого з учасником / учасниками, діалог журналіста з учасником / учасниками, 
діалог між ведучим та журналістом та ін. Зазначені типи творів відібрані для навчання аудіювання учнів 11-
х класів ЗНЗ філологічного профілю, де передбачається збільшення кількості годин для вивчення ІМ. 
Детально розглянемо частину вправ кожного блоку на прикладах текстів, відібраних з Інтернет джерел. 

На вступному етапі виконання вправ передбачає ознайомлення учнів з особливостями НПТ, їх 
структурою та видами. Вправи вступного етапу (ВВЕ) є умовно-комунікативними, комунікативними, 
рецептивними, рецептивно-продуктивними та рецептивно-репродуктивними, частково керованими і 
виконуються здебільшого у фронтальному та індивідуальному режимах. 

ВВЕ 1. Мета: актуалізація знань старшокласників про ПТ, НПТ та їх види у вигляді евристичної 
бесіди, ''мозкового штурму'' та відповідей на запитання. 

Приклад 1. Інструкція. Nowadays journalistic texts become more and more popular. We can watch them 
on TV, in the Internet or listen on the radio. With the help of them we can get important information and be up 
on what is going on. So, let’s think and discuss: 

- what a journalistic text is; 
- what its main task / aim is; 
- what types of journalistic texts you know (interview, news, talk, commentary etc.). 
Тип вправи: умовно-комунікативна, продуктивна; вид вправи: евристична бесіда та відповіді на 

запитання; форма виконання: фронтальна; контроль з боку вчителя. 
Приклад 2. Інструкція А: One of the most popular and widely used types of journalistic texts is news or 

news program. Brainstorm the idea of news: what words you associate with news; what structure of a news 
programme is, what aims its parts have. 

Інструкція Б: Put a tick if you consider yourself: 
interested in  
not interested in  
knowledgeable about  
not knowledgeable about  

news and news programmes? 

Інструкція В: What words would you use to describe your attitude to news? 
Тип вправи: умовно-комунікативна, продуктивна, евристична бесіда, заповнення таблиці та відповіді 

на запитання; форма виконання: фронтальна, індивідуальна; контроль з боку вчителя. 
ВВЕ 2. Мета: ознайомлення студентів з видами мовлення в НПТ. 
Інструкція. You already know that news programme contains several episodes. Each episode can be 

presented in a different way. Listen to several episodes, define the type of communication between the 
participants in each of them, fill in the chart and express your idea concerning this information. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна; вид вправи: заповнення таблиці та 
обговорення прослуханого; форма виконання: індивідуальна; самоконтроль за ключами. 

Type of communication Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 
Newsreader      
Journalist      

Newsreader – Journalist(s)      
Newsreader – Journalist – 

Participant(s) 
     

Newsreader/Journalist – 
Participant(s) 

     

Підготовчий етап розпочинається виконанням низки передтекстових завдань, що допомагають 
учням налаштуватися на прослуховування конкретного НПТ та полегшують його сприймання та 
розуміння в процесі прослуховування. Вправи підготовчого етапу (ВПЕ): 

ВПЕ 1. Мета: формування вмінь розуміти ситуацію мовлення 
Приклад 1. Інструкція: If you were asked to speak on the programme A journey to remember, which travel 

experience you would talk about? (It could be an exotic journey when you were travelling somewhere or just 
something unexpected that happened on your way to school). Work in groups of four and tell about your experience. 

Тип вправи: продуктивна, комунікативна; вид вправи: розповідь історії / пригоди з власного життя; 
форма виконання: в малих групах; контроль з боку вчителя. 

Приклад 2. Інструкція: Work in groups of three. Make the list of the topics you would expect to find in 
this episode. Which of them are the most important? Why do you think so? When you are ready, share your 
ideas with other groups. 
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Тип вправи: продуктивна, умовно-комунікативна; вид вправи: мозковий штурм; форма виконання: у 
малих групах; контроль: обговорення групою і вчителем. 

ВПЕ 2. Мета: формування вміння передбачати основний зміст повідомлення. 
Інструкція: Work in pairs. Look at the key words and guess with their help the main idea of the text. 
Key words: tower, making, tallest, to design, skyline, skyscraper. 
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна комунікативна; вид вправи: обговорення; форма виконання: в 

парах чи малих групах; контроль: перевірка результатів всім класом і вчителем. 
ВПЕ 3. Мета: формування соціокультурних знань про події, що згадуються в тексті. 
Приклад 1. (Пояснюючий коментар). 
East End of London – it’s the area of London, also called simply East End. 
The Cockney – 1) it’s a mocking nickname of a Londoner who is poor or of a middle class; 2) it’s a dialect of 

poor and middle class Londoners. 
The Cockney way of life – way of life working-class Londoners have (poor, with drugs, divorce, adultery 

etc.). The Cockney community – working-class of Londoners, those in the East End. 
ВПЕ 4. Мета: формування лексичних навичок: 
Приклад 1. Інструкція: Look at the words and word combinations, read them and guess their meaning. 

Match the words and word combinations on the left with their explanation on the right. Write down your 
answers in combination of figures and letters. 

1. stack up against  a) to be compared or not with something else 
2.  to dwarf  b) to drop or be dropped, especially heavily or suddenly 
3. blustery   c) to become or cause to become comparatively small in size 
4. plunk down  e) windy, stormy 
Тип вправи: рецептивна, не комунікативна; вид вправи: перехресний вибір; форма виконання: 

індивідуальна; контроль: самоконтроль за ключем. 
ВПЕ 5. Мета: формування граматичних навичок. 
Приклад 1. Інструкція: Read the sentences and write down numbers of those which express some past 

actions into Column 1 and those which express reсent actions into Column 2. 
1. I have recommended the Eurail Pass to several of my friends. 
2. We discovered that train trip is cost effective, safe, clean and eco-friendly. 
3. The travel has become the most exciting way to explore Europe. 
4. This trip took two hours and was full of pleasant moments. 

Column 1 Column 2 
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна не комунікативна; вид вправи: заповнення таблиці, розподіл 

інформації за критеріями; форма виконання: індивідуальна; контроль: перевірка результатів всім класом і 
вчителем. 

ВПЕ 6. Мета: формування фонетичних навичок. 
Приклад 1. Інструкція: Listen to a dialogue and say what 'time to think' words or expressions do the 

speakers use? 
– When you are singing, you sound, your voice sounds wonderfully relaxed, but that’s not the idea that most 

people would have of, of the music business as a whole. Is the, is the life-style very stressful? 
– Yes, um, it, it, it’s very demanding, um, it’s probably like a, an executive job, um, where you can’t come 

home at a certain nine-to-five, you can’t spend a lot of your time with people around you, you feel detached 
because you know, it’s like, I, I, … I don’t necessarily have a schedule, I might work weekends, um, but … I 
don’t actually mind, but it’s like your family,… 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна комунікативна; вид вправи: відповідь на запитання; форма 
виконання: індивідуальна; контроль: перевірка результатів всім класом і вчителем. 

Приклад 2. Інструкція: Watch the extract, fill in the chart defining emotional condition of each journalists, 
share your choice with the partner giving arguments. 

Name of journalist Neutral Emotional Very еmotional 
Kristie Lu Stout (Hong Kong)    
Kyung Lah (Tokyo)    
Don Riddell (London)    
Susan Candiotti (New York)    

Тип вправи: рецептивно-продуктивна не комунікативна; вид вправи: заповнення таблиці, 
обговорення; форма виконання: індивідуальна, парна; контроль: перевірка всім класом. 

Основний етап передбачає вправи в аудіюванні НПТ на різних рівнях розуміння – глобальному, 
детальному та критичному. Такі вправи є комунікативними за своєю суттю, спрямованими на формування 
вмінь сприймати та розуміти мовлення в умовах, наближених до природного мовленнєвого спілкування, 
тобто, в основному, без опор, підказки у вигляді попереднього ознайомлення з темою, у природному темпі 
мовлення, значної тривалості [Н. І. Гез ИЯШ №6, 1985]. Вправи основного етапу (ВОЕ) включають: 
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ВОЕ 1. Мета: розвиток вміння визначати головні події в тексті (глобальне аудіювання) 
Приклад 1. Інструкція: Imagine that you are a journalist in a local newspaper. You were given a task to 

title your colleague’s article. Listen to the tape very carefully and try to get the main idea of the story and give it 
the most suitable title. 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна комунікативна; вид вправи: прослуховування тексту та підбір 
заголовку; форма виконання: індивідуальна; контроль: перевірка вчителем. 

Приклад 2. Інструкція: Your friend has missed the previous lesson when you were listening to the text. 
Retell him briefly the main idea of this text and express your personal attitude to it. 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна умовно-комунікативна; вид вправи: короткий переказ тексту; 
форма виконання: парна; контроль з боку вчителя 

ВОЕ 2. Мета: розвиток вміння визначати деталі в тексті (детальне аудіювання) 
Приклад 1. Інструкція: Read the sentences and say whether they are true or false: 
1. Aleksandra quitted university a few years ago because she was already a good specialist. 
2. Many young people don’t find job after graduating because they don’t want to work for peanuts. 
3. Aleksandra and her team got their initial funding, along with inspiration and the know-how to develop 

their business. 
4. Eleven Company plans to spend 20 million Euros on helping start-ups over the next three years. 
Keys: 1-F, 2-F, 3-T, 4-F. 
Тип вправи: рецептивна, умовно-комунікативна; вид вправи: визначення правильних / неправильних 

тверджень; форма виконання: індивідуальна; перевірка результатів за ключами. 
Приклад 2. Інструкція: Read the sentences and choose the best answer. 
1. At Bayside High School in Florida, students risk being ____________ if their phone is confiscated 

more than once. 
 a) suspended b) fined 

2. So far this year, __________ kids have had their phones taken away. 
 a) 500 b) 200 

3. Pediatrician and media expert Michael Rich says the reality is kids use more than __________ hours of 
media a day. 

 a) seven b) six 
4. At Haverstraw Middle School phones are used for things like _______________. 

 a) games playing and Internet surfing b) note taking and research 
Keys: (suspended, 200, seven, note taking and research). 
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна умовно-комунікативна; вид вправи: альтернативний вибір; 

форма виконання: індивідуальна; контроль: перевірка за ключами. 
ВОЕ 3. Мета: розвиток вміння проникати в підтекст НПТ, робити власні висновки та узагальнення 

(критичне аудіювання). 
Приклад 1. Інструкція: You are a British guide. You have got a group of tourists from Ukraine. Ask them 

what places they would like to visit and make up a rout for them around Europe and Great Britain. Make the rout 
as interesting as it is possible taking into account their interests, low price and convenience. 

Тип вправи: продуктивна комунікативна; вид вправи: опитування, складання маршруту подорожі; 
форма виконання: індивідуальна, групова; контроль: перевірка класом та вчителем. 

Приклад 2. Інструкція: Work in groups of four. You are members of a management team. Devise an 
imaginary description of one of the sights to ''sell'' it to the rest of the class so that they would like to visit it. The 
language should be informal and enthusiastic. Structure your presentation like this: general description; what its 
peculiarities are; what the responses of tourists are. Give the presentation to the class (not more than twenty 
lines). As one of you reads out the descriptions, the rest of the class try to decide what place is being described. 

Тип вправи: продуктивна комунікативна; вид вправи: проектна робота; форма виконання: групова; 
контроль: перевірка класом. 

Висновки. Запропонована нами система вправ спрямована на розвиток відповідних аудитивних 
навичок та вмінь, сприяє формуванню та поглибленню фонових знань учнів про країну, мова якої 
вивчається, підвищує їх загальноінтелектуальний рівень. 

Перспективу подальшої роботи вбачаємо в експериментальній перевірці запропонованої методики 
навчання НПТ на практиці. 
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Заболотная М. И. Система упражнений для обучения аудированию новостных публицистических 
текстов старшеклассников в условиях профильного обучения. 

В статье рассмотрены общие требования к построению системы упражнений и на их основе 
разработаны требования к системе упражнений для обучения аудированию новостных 

публицистических текстов. Охарактеризованы основные критерии отбора упражнений, вычленены 
основные этапы работы с текстами для слушания и на их основе сформированa система упражнений 
для обучения аудированию старшеклассников в условиях профильного обучения. Представлена система 

упражнений на основе текстов, отобранных с Интернет ресурсов. 

Zabolotna M. I. The System of Exercises to Teach Seniors' News Journalistic Texts Listening Comprehension 
in the Conditions of the Subject-Oriented Education. 

The article deals with the general requirements to the system of exercises and developed on their base 
requirements to the system of exercises for teaching news journalistic texts listening comprehension. The main 

criteria for selecting exercises are characterized, main stages of work with the texts for listening are singled out 
and on their basis the system of exercises for pupils' news journalistic texts listening comprehension teaching in 

the conditions of the subject-oriented education is formed. The system of exercises based on texts taken from 
Internet sources is presented. 


