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Мовленнєві вправи як засіб ововлодіння чеською мовою 

 

Вивчення іноземної мови неможливе без належної мовленнєвої 

підготовки. Навчання чеської мови вимагає якісних змін у визначенні 

змісту освіти, врахування концепції неогуманізму, яка спирається на 

можливості та здібності особистості, на що вказувалось ще у працях 

американського психолога А. Маслоу, гуманіста А. Печчеі, 

російського психолога О. О. Леонтьєва [2]. Останній підкреслював, 

що головне завдання навчального процесу – цілісний розвиток 

особистості студента та підготовка його до подальшого перебування 

за межами університету. 

Зазвичай під особистими здібностями в педагогіці розуміють 

систему соціально значущих, життєво важливих особливостей, без 

яких людині неможливо стати успішною особистістю, повністю 

реалізувати себе в конкретних життєвих ситуаціях. Відомо, що в 

сучасній методиці розвиток особистих можливостей студентів 

розглядається як вид діяльності, пов’язаної в умовах університету з 

розкриттям та вдосконаленням особистості студента за допомогою 

іноземної мови [4]. 

У цьому процесі важливу роль відіграє набуття різних 

компетентностей та формування мовленнєвого спілкування 

(комунікативної компетентності, мовної чи лінгвістичної 

компетентності, культурологічної компетентності та ін.). Їх 



актуалізація досягається в результаті засвоєння змісту навчального 

матеріалу, врахування мовленнєвих особливостей (правильності, 

виразності, ясності, точності, лаконічності, доречності та под.), 

набуття й розкриття творчих здібностей учня (дослідницьких, 

музичних, художніх, технічних особливостей та ін.). 

У цьому процесі важлива роль відводиться особистості студента, 

який повинен перетворити навчання у засіб розвитку за допомогою 

спеціальних освітніх технологій, що відповідають поставленим 

завданням: універсальності (застосування технологій на всіх етапах 

навчання), інтенсивності (підсилення процесу розвитку студента), 

результативності (перевірка особистісних якостей студента ще в 

процесі навчання), багатоплановості (технологія повинна сприяти 

розвитку, по можливості, всіх особистісних якостей студента). 

Не останню роль у такому розвитку відіграє застосування 

мовленнєвих завдань. Розглянемо на прикладі чеської мови 

можливості їхнього впливу на студента. 

Наприклад, у наступному завданні важлива роль відводиться не 

лише розвитку мовленнєвої діяльності студента, а й розкриттю 

здібностей спілкуватися, швидко орієнтуватися в складних умовах 

комунікації. 

Завдання 1. Прочитайте діалог у ролях. Продовжіть його, швидко 

реагуйте на запитання колеги, використовуючи нові слова до теми 

«Опис приміщення». 

Petr: Dobrý den. Slyšel jsem, že jste dostali nový byt. Kde to je? 

Ján: Ano. Bydlíme ted‘ na Jižním městě. Je to úplně nová čtvrt‘. 

Petr: A jak velký je ten byt? 

Ján: Moc velký není, ale zatím nám stačí. Jsou to dva pokoje 

s kuchyn’ským koutem a s příslušenstvím. Pokoje jsou světlé a máme tam 

nový nábytek.  



Petr: A kdo ted‘ bydlí ve vašem starém bytě ve středu města? 

Ján: Tam zůstali rodiče a bratr. Zatím je svobodný. Až se ožení, snad 

také dostane vlastní byt [6]. 

Наступне завдання допоможе студентам повторити граматичний 

матеріал з морфології (прийменник) та орфографії (правопис 

прийменників), а також паралельно розвивати мовлення студентів. 

Завдання 2. Виберіть правильний варіант прийменника. Складіть 

речення з пропонованими словами. 

v/ ve: škole, knize, městě, vlaku, vodě, posluchárně, třídě, sešitě; 

z /ze: fakulty, školy, práce, závodu, posluchárny, třídy, města, Prahy, 

Plzně; 

s /se: bratrem, sestrou, mnou, tebou, strýčkem, tetou, studenty, chlapci, 

Martou [1]. 

Важлива роль у вивченні чеської мови відводиться створенню 

розповідей на різні теми. Цьому допоможуть відповіді на запитання, 

як, наприклад, у такому завданні. 

Завдання 3. Розкажіть про свою родину. Для цього дайте відповіді 

на запитання. 

1.Jak se jmenujete? 

2.Kde bydlíte? 

3.Kde bydlí vaši rodiče? 

4.V jakém domě máte byt? 

5.Kde pracuje tvůj otec? 

6.Je tvá matka zaměstnaná? 

7.Máte sestru nebo bratra? 

8.Kde žije tvá babička? 

9.Kdo k nám dnes přijde na návštěvu? 

10.Je starší sestra už vdaná? 

11. Kolik děti má tvá sestřenice? 



12.Chodí děti do školy? 

13.Jezdíte často na venkov? 

14.Máte zahradu? 

15.Kdy máš narozeniny? 

З погляду розвитку мовленнєвої діяльності важливо навчити 

студента вільно говорити на різні теми, використовуючи опорні слова. 

Цьому можуть допомогти різні види завдань, у тому числі й 

ситуативні. 

Завдання 4. Уявіть, що до вас приїхав чеський друг. Розкажіть 

йому про своє місто, використовуючи наступні слова та вирази. 

Město,  рrocházka, velkoměsto, hlavní město, důležité úřady, kulturní 

instituce, nakladatelství, redakce novin a časopisů, divadlo, kino, koncertní 

sálу, obchody a obchodní domy, hotelу, cestovní kancelář, střed města, 

náměstí, stavby z minulých století, staví se stále, okraj, sídliště, hlavní 

třída, vystoupit, křižovatka, proud motorových vozidel, vždy velmi živo, 

vydali se nakupovat, návštěvnici, pamětihodnosti, důležité středisko, 

hospodářský život. 

Для формування мовленнєвої компетентності важливу роль 

відіграє також аналіз готових текстів з метою створювати подібні.  

Завдання 5. Прочитайте текст. Підкресліть у кожному реченні 

ключові слова. Опишіть свій університет, використовуючи ці слова.  

Univerzita 

Praha je sídlem staré univerzity. V Praze jsou i jiné vysoké školy: 

technika (Vysoké učení technické), Vysoká škola ekonomická, AMU 

(Akademie múzických umění) a jiné. Na univerzitě studuje také mnoho 

zahraničních studentů z různých států. Jsou to Rusové, Bulhaři, Poláci, 

Arabové, Indové, Angličané, Američané a mnozí jiní. Arabští, ruští, 

angličtí, polští a jiní studenti se učí česky. Češi se naopak učí rusky, 



německy, anglicky atd. Všichni studenti poslouchají přednášky z různých 

předmětů.  

Univerzita je rozdělena na fakulty: filozofickou, pedagogickou, 

právnickou, lékařskou, přírodovědeckou, matematicko-fyzikalní a jiné. 

Fakulty jsou rozděleny na katedry podle oborů. Na mnohých fakultách jsou 

také různé vědecké ústavy a laboratoře. Vysokoškolští profesoří a docenti 

přednášejí a  vedou semináře, odborní asistenti a asistenti vedou semináře 

a praktická cvičení. Na univerzitě jsou posluchárny, studovny a knihovny. 

Studium na fakultách trvá čtyři až šest let. Vyborní posluchači po ukončení 

studia dělají doktorské zkoušky. 

Moji bratři studují na vysoké škole, jeden na fyzikální fakultě a druhý 

na technice na stavební fakultě. Sestra končí gуmnázium. Učí se dobře. 

Protože má zájem o literaturu, přihlásí se na filozofickou fakultu. V červnu 

bude skládat přijímací zkoušku. Doufám, že zkoušku udělá dobře [6]. 

Розвиток мовленнєвих здібностей студентів відіграє важливе 

значення. Тому мовленнєві вправи слід подавати у системі, з 

урахуванням особливостей паралельного вивчення граматичного та 

іншого мовного матеріалу [3]. Формування компетентностей 

студентів на заняттях з чеської мови відіграє важливу роль у вивченні 

окремих розділів, особливо в розвитку зв’язного мовлення. Саме тоді 

виникає можливість продемонструвати рівень володіння 

аналітичними, прогностичними, мобілізаційними, рефлективними та 

іншими вміннями.  

Аналітичні вміння визначаються глибокими та міцними знаннями 

мови як системи, здатністю до аналізу, узагальнення та 

систематизації. Прогностичні вміння полягають у здатності чітко 

сформулювати мовленнєву мету та завдання, планувати результати 

мовленнєвої діяльності, корегувати висловлювання. Рефлективні 

вміння виявляються у здатності до самоаналізу, самооцінці всіх 



аспектів мовленнєвої діяльності. Мобілізаційні вміння реалізуються у 

зосередженні уваги на важливих мовленнєвих аспектах, на підвищенні 

інтересу, на стимулюванні актуалізації життєвого досвіду. 

Інформативні вміння виражаються в дидактичному перетворенні 

навчальної інформації, в логічній побудові розповіді, в умінні 

правильно використовувати комп’ютерні технології тощо. 

Розвивальні вміння визначаються здатністю  розв’язувати складні 

задачі, виконувати проблемно-ситуативні завдання, творчо мислити. 

Перцептивні вміння виявляються в розумінні психологічного настрою 

одногрупників, і відповідно до цього слід коректувати розповідь, у 

визначенні ціннісних орієнтирів, потреб, інтересів. Творчий підхід до 

організації мовленнєвої діяльності виявляється у використанні нових 

технологій навчання, у намаганні відмовитися від використання 

трафаретних початків, кліше та ін. 
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