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ОСНОВЫ  КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ УСНИХ ВПРАВ 
Пщ системою вправ звичайно розум1ють оргашзащю 

взаемозв’язаних дш, що йдуть у порядку наростання мовних чи 
[ операцшних труднопдв, з урахуванням послщовност1 становления 
[мовних ум1нь, навичок i характеру юнуючих акпв мовлення (1). 
' Зрозумшо, що система вправ буде р1зною стосовно pi3HHX KypciB, 
навчальних умов, етапи навчання мови, видов мовноУ д1яльнос,л . Р1зний 
зм 1ст д1 стануть i основш параметри системи (послщовшсть, дозування I 
сшввщношення, цшеспрямовашсть та ш.)

Yci ycHi вправи можна класиф1кувати за двома принципами: 
1) залежно вщ обмеженого методичного завдання, яке вони розв’язують у 
плат всього процесу формування 1ноземного комушкативного мовлення 
учн1*в; 2) залежно вiд виду комушкативши д1яльнос,п (говоршня- 
слухання), для розвитку якого вони призначаються. Biдпoвiднo до 
першого принципу класифжаци розр1зняють два типи вправ.

Призначення вправ першого типу (так званих тренувальних, 
аналггичних, некомушкативних i т.д.) -  цшеспрямована активващя 
лексико-граматичного матер1алу, результатом якоУ повинна бути навичка 
оперування певними мовними елементами. Суть цих вправ у 
багаторазовому i вар1ацшному повторенш шшомовноУ форми, що 
вщповщае даному змюту.

Призначення вправ другого типу (мовних, власне мовних, 
комушкативних, ситуативних, творчих, синтетичних i т.д.) -
нерегульована, в основному вшьна i конкретно неспрямована актив1защя 
мовного матер1алу в умовах практики з мовлення при розв’язанш 
комушкативних i 3MicTOBHx завдань (2)

Результатом такоУ акишзацп мае бути вторинне мовне вмшня 
операщина roTOBHicTb включения в реальну усну комунжащю. Суть впра! 
цього типу -  формування i реал1защя власного змюту в шшомовшй форм 
(в плаш говоршня) i розумшня реально-комунжативного зм1сту, щ< 
м1стить шшомовний текст (в плат сприймання мовлення)
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вправ. Часто доводиться спостершати, як учш, що навчились досить 
вшьно оперувати певним мовним матер1алом у npoueci тренувальних 
вправ, виявляються зовшм безпорадними в умовах природного 
спшкування.

Комунжативш вправи за свотм основним призначенням повинни
а) М1'стити шформащю, «подшитись» якою учень може в умовах 
реального спшкування або виконуючи навчальне завдання;
б) стимулювати продукування зв’язного мовлення на основ! власного 
життевого досвщу, знань i т.д.; в) стимулювати вираження свого 
ставлення до того чи шшого факту (поди, явища), життево!' чи навчальноУ 
реальности г) створювати ситуацй для мовного спшкування в аудиторн 
чи поза нею; д) мотивувати сприймання текст1в з метою одержания вщ 
них кориснот шформацп.

Вправи цього типу повинш бути комунжативними як за змютом, 
так i за формою, як за матер!алом, так i за процедурою виконання. Вони 
повинн1 по можливост1 моделювати реальну ситуацпо одш€ 1 i3 сфер 
усного спшкування. Вправа повинна будуватись на опрацьованому i 
достатньо засвоеному учнем мовному MaTepiani для того, щоб при 
продукуванш або сприйматп мовлення основна увага була спрямована 
на зм1ст мовних витвор1в. В праву слщ виконувати у форм1 одного 13 
гипових вцщв усно-мовного спшкування, а саме: офщшного i
неофщшного, шдивщуального, групового i публ1чного, монолопчного i 
[цалопчного.

За методичним призначенням i умовшстю акту мовлення Bci 
<омушкативш вправи можна подшити на два класи. Вправи першого 
атасу, саме при ix виконанш мае мюце нерегульована, конкретно 
теспрямована актив\зац\я мовного матер1алу. Разом з тим вони мають 
>иси, за якими певною Mipoio сшввщносяться з тренувальними вправами. 
1а допомогою комунжативних вправ вчитель мае можлив1сть 
1шеспрямовано працювати над формуванням певних мовних форм. У 
:правах другого класу мотиващя мовних aicriB реальна. У них 
сближения мовних дш до природних умов спшкування проявляеться 
iTKime шж в ycix шших формах.

Використання комушкативних вправ на урощ залежить вщ ряду 
аких фактор1в: 1) етапу навчання; 2) пщготовленосп учшв; 3) ступеня 
комбшованост1 вправи, тобто опори ii на iHmi види комушкативно ‘1


