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Процес аудіювання починається із сприймання мовленнєвого потоку. 
Воно спирається в першу чергу на слухові відчуття: тобто звуковий потік 
сприймається слуховим рецептором. Одночасно відбувається внутрішнє 
проговорення того, що ми чуємо. Тобто у того, хто слухає, наявний немов 
би зустрічний процес: він проговорює те, що чує, і внаслідок цього 
наступає розуміння [1, 18]. 

Аудіювання мовних повідомлень пов’язано з діяльністю пам’яті 
(короткочасної та довготривалої). Короткочасна пам’ять забезпечує 
утримання інформації на всіх фазах процесу сприймання, її обробку та 
перехід частини інформації у довготривалу пам’ять. 

На відміну від інших мовленнєвих механізмів довготривала пам’ять 
формується не спеціальними вправами, а попереднім мовленнєвим 
досвідом слухача [2, 8]. 

Чим краще розвинена оперативна пам’ять, тим більший обсяг 
одиниці сприймання. Якщо ж інформація сприймається великими блоками, 
то на її опрацювання витрачається менше часу, і процес аудіювання стає 
успішнішим. 

Розуміння змісту під час аудіювання відбувається в результаті 
взаємодії відчуттів і мислення. Отже, отримана інформація спочатку 
осмислюється, тобто перетворюється із мовної в образну. Швидкість і 
точність осмислення в значній мірі залежить від того, наскільки стійким у 
мозку того, хто слухає, є зв’язок між звуковим образом слів і їхнім 
семантичним аспектом [3, 186]. 

Необхідною умовою розуміння акустично сприйнятої інформації є 
фактичні знання слухача – сума всього досвіду про об’єктивну реальність, 
включаючи абстракції, що на ній базуються. 

Чим більше знань по темі, яка знаходиться в центрі слухового 
сприйняття, тим вища установка очікування, тобто вірогідність та гарантія 
розуміння обставин, які містяться в аудіо тексті [4, 11]. 

Найбільш інформативною ознакою усного мовлення, що сприяє 
розумінню, ми вважаємо інтонацію. За інтонацією закріплені такі 
мовленнєві функції як: комунікативна, синтаксична, логічна, модальна. 

Тісний характер взаємовідносин між слуховими прийомами та 
закони внутрішнього проговорення свідчать про тісну взаємодію 
аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності [5, 8]. 
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