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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Соціокультурно спрямоване навчання передбачає подолання культурних 

розбіжностей потенційних різномовних комунікантів, надання їм змоги сприймати й 

адекватно розуміти один одного в різних соціально й культурно зумовлених 

ситуаціях спілкування за умов потенційної і реальної інтеркомунікації, що 

забезпечує повноцінне міжкультурне й міжособистісне спілкування. 

Соціокультурна лінія сприяє формуванню англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції (далі АЛСКК) шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, 

норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між окремими 

особистостями, націями, поколіннями, сприяють естетичному й морально-етичному 

розвиткові учнів. Вивчення мов сприяє збагаченню активного словникового запасу 

учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови 

яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та задоволенню потреб у 

користуванні ними як засобом спілкування в різних сферах життєдіяльності, 

розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує гуманістичний 

світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, сприяє засвоєнню 

національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і 

комунікаційних технологій, виховує в учнів потребу в удосконаленні власної 

мовленнєвої культури протягом усього життя. 

Теоретико-методологічні засади навчання іноземних мов у контексті 

міжкультурної комунікації висвітлено в роботах таких учених, як О. Бігич, І. Бім, 

Л. Блумфілд (L. Bloomfield), С. Боднар, Н. Бориско, І. Браун (І. Brown), 

Є. Верещагін, І. Зимня, О. Леонтьєв, Л. Морська, Ю. Пассов, В. Сафонова, 

О. Тарнопольский, М. Канале (M. Canale), К. Брумфіт (C. Brumfit), В. Літтлвуд 

(W. Littlewood), Ш. Мерфі (Sh. Murphy), Дж. Рубін (J. Rubin), Г. Віддосон 

(H.Widdowson). 

Результати досліджень учених стали основою для розроблення методики 

формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетенції: у студентів мовних 

ВНЗ на основі автентичної аудитивної музичної та аудіовізуальної наочності 

(Ю. Маковєєва); у студентів художньо-графічного факультету педагогічного 

університету (Д. Мельникова); у майбутніх учителів (С. Саннікова), майбутніх 

лінгвістів (О. Компанцева), майбутніх перекладачів (І. Рябова, І. Ярцева), майбутніх 

економістів (А.Чикунова), в учнів старших класів гімназії (Н. Єфремова); у 

студентів мовних спеціальностей у процесі читання (О. Бирюк, Л. Рудакова), 

засобами фольклорного матеріалу (Н. Бачинська).  

Навчання іноземних мов засобами ЕП висвітлено в роботах В. Бадер 

(теоретичні засади побудови ЕП з української мови як іноземної), Ю. Радченко 

(використання ЕП у школах Франції), О. Феоктистової (ЕП з англійської мови в 

системі вищої професійної освіти), О. Кабанова (ЕП як засіб підвищення якості 

освіти іноземної мови в технічному університеті), І. Низової (теорія та практика 

створення ЕП з російської мови як іноземної). Водночас проблема формування 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл засобами 

електронного підручника (далі ЕП) не була предметом досліджень науковців. 



Необхідність формування в учнів загальноосвітніх шкіл лінгвосоціокультурної 

компетенції із використанням сучасних автентичних матеріалів засобами 

електронного підручника визначило актуальність дослідження та вибір теми. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Херсонського державного університету «Моніторинг освітньо-наукового простору 

як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу» (номер державної 

реєстрації 0112U008024) та теми кафедри англійської мови та методики її 

викладання «Сучасні технології навчання іноземних мов у ВНЗ». Тема дисертації 

затверджена Вченою радою Херсонського державного університету (протокол №2 

від 29.10.2012 р.) та погоджена Міжвідомчою Радою з координації тем наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 

29.05.2012 р.). 

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці методики формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного 

підручника. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

1) дослідити сучасний стан проблеми формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів загальноосвітніх шкіл;  

2) схарактеризувати електронний підручник як засіб формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи; 

3) визначити теоретико-методичні передумови формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи засобами електронного 

підручника; 

4) уточнити цілі та зміст формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції в учнів старшої школи; 

5) визначити критерії та зробити відбір матеріалів для формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи засобами 

електронного підручника; 

6) визначити етапи формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції в учнів старшої школи, укласти науково обґрунтовану систему вправ та 

розробити модель формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції в 

учнів старшої школи з використанням електронного підручника; 

7) експериментально перевірити ефективність розробленої методики й укласти 

методичні рекомендації щодо її використання. 

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи. 

Предметом дослідження є методика формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старших класів загальноосвітніх шкіл 

засобами електронного підручника. 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі загальнонаукові 

методи: теоретичні: вивчення й критичний аналіз педагогічної, психологічної, 

методичної наукової літератури для обґрунтування теоретичних засад і ключових 

положень; аналіз, систематизація та узагальнення вітчизняного й зарубіжного 



досвіду формування АЛСКК для виявлення актуальних проблем наукового 

дослідження і визначення його завдань; проектування й моделювання навчального 

процесу відповідно до розробленої у межах наукового дослідження методики; 

лінгводидактичний аналіз підручників з англійської мови для старших класів 

загальноосвітніх шкіл, чинних програм і сучасних нормативних документів; 

порівняння й інтерпретація результатів, одержаних у процесі експериментального 

навчання; емпіричні – анкетування та тестування учасників експерименту з метою 

виявлення їхнього ставлення до АЛСКК і мотивації до її формування; методичний 

експеримент; статистична обробка результатів експерименту з метою визначення 

достовірності й валідності результатів дослідження. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Електронний підручник з англійської мови спрямований на  формування 

соціолінгвістичної, соціокультурної та соціальної англомовних компетенцій; 

дозволяє суб'єктам  навчання  працювати в індивідуальному інтерактивному режимі, 

отримувати  інформацію за допомогою різноманітних засобів (фото-, аудіо-, 

відеоматеріалів, друкованих текстів), систематично здійснювати контроль та 

самоконтроль за рівнями засвоєних знань, сформованих навичок та вмінь завдяки 

постійному зворотному зв'язку. ЕП охоплює інформаційний, тренувальний і 

контролюючий блоки. Перевагу варто надавати інтернет-підручнику, який має 

посилання на зовнішні джерела інформації. 

2. Для формування АЛСКК в учнів старшої школи з використанням ЕП 

визначено методи демонстрації/ознайомлення; організації вправляння/вправляння, 

метод проекту (із залученням інформаційної технології веб-квесту), метод рольової 

гри. 

3. Досягнення мети формування АЛСКК забезпечується етапністю та  

системою вправ, яка складається із трьох груп (інформаційні лексичні вправи; 

орієнтаційні некомунікативні вправи; виконавчі рецептивні, репродуктивні та 

продуктивні комунікативні / умовно-комунікативні вправи), що реалізується у три 

етапи: інформаційно-пізнавальний (формування країнознавчих знань; усунення 

лінгвальних та  предметних труднощів сприйняття та продукування культурно 

маркованого мовлення);  операційно-тренувальний (формування лексичних і 

фонетичних навичок (навичок оперування культурно маркованими лексичними 

одиницями; інтонаційними моделями)); етап занурення (формування рецептивних та 

продуктивних умінь культурно маркованого мовлення (інтерпретувати/продукувати 

культурно марковане англійське мовлення, вербальну та невербальну поведінку 

носіїв мови)). 

4. Модель формування АЛСКК в учнів старшої школи має циклічний 

характер:  один цикл реалізується упродовж 22 академічних годин (7 академічних 

годин класної роботи й 15 академічних годин – самостійної роботи). І етап 

(інформаційно-пізнавальний) потребує 3,5 академічні години; ІІ етап (операційно-

тренувальний) – 2,5 академічні години; ІІІ етап (етап занурення) – 16 академічних 

годин). 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження визначається тим, 

що в ньому вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено методику формування АЛСКК в учнів старших класів загальноосвітніх 



шкіл засобами електронного підручника, що полягає у визначенні трьох етапів 

формування АЛСКК, розробленні моделі формування зазначеної компетенції; 

уточнено сутність поняття «АЛСКК учнів старших класів», уточнено зміст 

навчання АЛСКК учнів старшої школи; подальшого дослідження набула проблема 

використання електронного підручника для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції.  

Практичне значення роботи полягає в розробленні системи вправ для 

формування АЛСКК учнів старших класів загальноосвітніх шкіл; відборі 

лінгвосоціокультурного матеріалу для формування АЛСКК; обґрунтуванні 

методичних рекомендацій щодо застосування розробленої методики в 

загальноосвітніх школах; укладанні електронного підручника «Cultural Identity of the 

Britons» для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл; визначенні тем, що 

слугують матеріалом для формування лінгвосоціокультурної компетенції школярів. 

Запропонована методика формування АЛСКК учнів старшої школи була 

впроваджена у навчальний процес Скадовської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ 

ступенів (акт впровадження №287 від 11.11.2015 р.), Приморської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (акт впровадження №188 від 30.10.2015 р.), Болгарської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (акт впровадження №138 від 10.09.2015 р.), 

Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 

експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої 

творчості» (акт впровадження №178 від 23.09.2015 р.), Тернопільського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 

імені Іванни Блажкевич» (акт впровадження №205 від 16.10.2015 р.). 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 7 науково-практичних 

конференціях різного рівня: чотирьох міжнародних: «Актуальні наукові 

дослідження» (Польща, Краків, 2014 р.); «Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість» (Острог, 2015 р.); «Комунікативно-когнітивний підхід до 

викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін» (Євпаторія, 

2012 р.); «Сучасні проблеми навчання та науки» (Угорщина, Будапешт, 2014 р.) та 

трьох всеукраїнських: «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 2014 р.); 

«Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової 

літератури» (Острог, 2015 р.); Всеукраїнському науковому семінарі «Інноваційні 

технології у навчанні іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл та студентів 

педагогічних ВНЗ» (Дрогобич, 2012 р.). 

Публікації. Основні положення дослідження відображено в 13 одноосібних 

публікаціях автора, 5 із яких – у провідних фахових виданнях, затверджених МОН 

України, 2 – в зарубіжних виданнях (Угорщина, Польща), 6 – в інших збірниках 

наукових праць, і в авторському електронному підручнику «Cultural Identity of the 

Britons». 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 

складає 217 сторінок Основний зміст дисертації викладено на 185 сторінках. Робота 

містить 20 рисунків та 10 таблиць. Список використаних джерел містить 199 

найменувань, серед яких 23 – англійською та німецькою мовами. Додатки викладено 

на 9-ти сторінках. 



 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної 

проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито 

наукову новизну та практичне значення, наведено відомості про впровадження й 

апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи засобами 

електронного підручника» досліджено АЛСКК як педагогічну проблему, 

окреслено стан досліджуваної проблеми на сучасному етапі, вивчено методичні 

засади формування АЛСКК учнів старшої школи, визначено переваги електронного 

підручника як засобу формування АЛСКК учнів старшої школи. 

Аналіз наукових праць (Є. Азімова, О. Ломакіної, С. Ніколаєвої, 

М. Овчиннікової, Л. Рудакової) дав можливість уточнити поняття 

лінгвосоціокультурної компетенції, яку розуміємо як систему лінгвістичних та 

екстралінгвістичних знань (країнознавчих знань, норм вербальної та невербальної 

поведінки носіїв мови залежно від умов соціальної взаємодії), мовленнєвих навичок 

(оперування культурно маркованими лексичними, фонетичними та граматичними 

одиницями) та вмінь (розуміти / продукувати мовлення, співвідносити з мовними 

одиницями ту саму інформацію, що й носії мови; дотримуватися норм вербальної та 

невербальної мовленнєвої поведінки залежно від умов соціальної взаємодії), які 

забезпечують здатність особистості вступати в міжкультурну комунікацію. 

Лінгвосоціокультурну компетенцію, услід за С. Ніколаєвою, розглядаємо як 

сукупність соціолінгвістичної, соціокультурної і соціальної компетенцій.  

На основі визначених критеріїв (ступінь представленості соціолінгвістичного 

аспекту; ступінь представленості соціокультурного аспекту; ступінь представленості 

соціального аспекту; ступінь представленості завдань та вправ для контролю 

лінгвосоціокультурної компетенції) було проведено аналіз підручників з англійської 

мови для учнів 10-11 класів загальноосвітньої школи.  

Нам вдалося встановити, що підручники, якими традиційно користуються під 

час навчання англійської мови у старшій школі, не здатні створити у свідомості 

учнів цілісний перцептивний образ іншомовної лінгвокультури, забезпечити учнів 

достатніми країнознавчими знаннями, а також мовленнєвими навичками та 

вміннями, які зумовлюють здатність особистості вступати в міжкультурну 

комунікацію. 

Обґрунтовано, що для успішного формування лінгвосоціокультурної 

компетенції необхідно забезпечити учнів автентичними та постійно оновлюваними 

аудіо- та відеоматеріалами, друкованими текстами, зануренням on-line в іншомовне 

лінгвокультурне середовище. Ці питання можна вирішити за допомогою 

електронного підручника. 

На основі праць провідних науковців (К. Алєксандров, В. Бейлінсон, 

В. Беспалько, Д. Зуєв, М. Скаткін, А. Хуторськой, М. Широбокова) нам вдалося: 

- окреслити функції ЕП у формуванні АЛСКК в учнів старшої школи 

(дидактична, iнформативна, мотиваційна, компенсаторна, інтегративності, 

iнструментальності); 



- визначити три блоки, які повинен охоплювати ЕП: інформаційний, 

тренувальний і контролюючий; 

- визначити перевагу інтернет-підручника, який має посилання на зовнішні 

джерела інформації; 

- окреслити низку вимог до ЕП (зокрема, інформація повинна мати вигляд 

закінчених фрагментів курсу; кожен фрагмент, поряд з текстом, повинен 

представляти інформацію в аудіо- та відеоформаті; наявність словника; адекватність 

змісту ЕП навчальній програмі; ефективність методів та прийомів роботи); 

- обґрунтувати переваги ЕП у формуванні АЛСКК (використання 

аудіоматеріалів, відеоматеріалів, друкованих текстів; можливості індивідуалізації 

процесу навчання, реалізації проблемного навчання та пошукової роботи; 

забезпечення інтерактивності, можливості здійснення самоконтролю, самостійного 

опрацювання матеріалів, забезпечення варіативності матеріалів, виходу в інтернет 

та застосування веб-квест технології); 

- окреслити навчальний потенціал ЕП у формуванні соціолінгвістичної, 

соціокультурної та соціальної компетенцій. 

Основними підходами до формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи з використанням ЕП визначено особистісно-

діяльнісний, комунікативний та соціолінгвістичний. 

Формування АЛСКК учнів старшої школи з використанням ЕП здійснюється 

на таких засадничих принципах: дидактичні (свідомості, послідовності й 

систематичності, активності, індивідуалізації, наочності, автентичності) та 

методичні (принцип комунікативності, домінувальної ролі вправ, 

поліфункціональності вправ, діалогу культур, співвивчення іноземної мови та 

іноземної культури). 

Основними методами навчання визначено: методи демонстрації / 

ознайомлення; організації вправляння / вправляння, проекту (із залученням 

інформаційної технології веб-квесту), рольової гри. 

У другому розділі «Методика формування лінгвосоціокультурної 

компетенції в учнів старшої школи засобами електронного підручника» 

обґрунтовано цілі та зміст формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів 

старшої школи, сформульовано основні критерії аналізу й добору навчального 

матеріалу, розроблено систему вправ та модель процесу формування АЛСКК учнів 

старшої школи. 

Формування АЛСКК спрямоване на досягнення освітньої, практичної, 

розвивальної та виховної цілей навчання іноземної мови. 

Освітня мета полягає у формуванні країнознавчих, лінгвокраїнознавчих, 

соціолінгвістичних та соціальних знань про англомовні народи й реалізується 

інтегровано з формуванням лексичних, граматичних та фонетичних знань в межах 

тематики ситуативного спілкування, визначеного Програмою для загальноосвітніх 

навчальних закладів: «Іноземні мови (англійська)» для учнів 10-11 класів. 

Практична мета також реалізується інтегровано з формуванням мовних 

(лексичної, фонетичної, граматичної) та мовленнєвих (читання, аудіювання, 

говоріння, письма) компетенцій у межах тематики ситуативного спілкування, 

визначеної «Програмою». 



Практична мета формування АЛСКК в учнів старшої школи полягає у 

формуванні: 

- рецептивних та репродуктивних навичок оперування безеквівалентною та 

фоновою лексикою англійської мови; навичок розпізнавання та вживання 

інтонаційних структур формального і неформального стилів, форм ввічливості, 

розділових запитань; навичок оперування окремими мовними засобами залежно від 

англомовної країни; 

- рецептивних умінь аудіювання та читання (сприймання та розуміння) 

культурно маркованих текстів релевантно носіям мови (розуміти зміст, тему, ідею, 

авторські інтенції, деталі тексту лінгвосоціокультурного характеру; співвідносити з 

мовними одиницями ту саму інформацію, що й носії мови; виявляти та розуміти 

інтеркультурні відмінності; розпізнавати та розуміти інформацію, закодовану у 

фразеологізмах, ідіомах; інформацію емотивно-оцінного характеру); адекватно 

інтерпретувати вербальну та невербальну поведінку мовців. 

- продуктивних умінь конструювання усного (діалогічного / полілогічного та 

монологічного) мовлення залежно від ситуації мовлення, комунікативних цілей і 

намірів мовця відповідно до норм, які склалися в англомовному комунікативному 

просторі: умінь вступати в розмову, завершувати, переривати розмову, 

використовувати ідіоматичне мовлення; умінь формувати та обґрунтовувати власні 

думки мовними засобами щодо досягнення порозуміння з соціолінгвістичних та 

міжкультурних питань; умінь конструювати тексти різних функціональних типів – 

розповідь, опис, міркування – про реалії, артефакти, події тощо англомовних країн; 

умінь вести діалог (полілог) дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, 

мова яких вивчається; адекватно поводитися в комунікативних ситуаціях, 

демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови; використовувати 

міміку та жести; вільно вести діалог етикетного характеру в нестандартних 

ситуаціях спілкування; умінь використовувати лінгвістичні та екстралінгвістичні 

засоби для висловлення емоційно забарвленого мовлення (висловлення жалю, 

підтримки, смутку, захоплення тощо). 

Розвивальна мета полягає в тому, що лінгвосоціокультурний матеріал має 

забезпечити всебічний і багатогранний розвиток особистості, розширити її кругозір, 

ерудицію, сформувати готовність вступати в іншомовне спілкування. 

В аспекті АЛСКК виховна мета полягає у формуванні шанобливого ставлення 

до духовних і матеріальних цінностей народів інших країн; в удосконаленні 

моральних якостей особистості учня. 

Відповідно до предмету нашого дослідження було здійснено відбір а) фото-, 

відео- та аудіоматеріалів лінгвосоціокультурного змісту з мережі інтернет; 

б) інтернет-сайтів; в) друкованих культурно маркованих текстів; г) лексичного і 

фонетичного матеріалу. 

Критеріями добору фото-, відео- та аудіоматеріалів 

лінгвосоціокультурного змісту з мережі інтернет, услід за О. Малушко та 

Д. Дмитрієвим, визначено критерії врахування інтересів учнів; автентичності; 

відповідності мовного змісту матеріалів рівню мовленнєвої підготовки учнів; 

нормативності мовлення; технічної якості матеріалів; відповідності змісту 



навчальним програмам. Відбір інтернет-сайтів зроблено на основі двох критеріїв: 

їх доступності інтернет-сайтів та операційності (функціональності). 

Критеріями добору друкованих культурно маркованих текстів до 

електронного підручника стали: високий рівень інформативності, автентичність; 

доступність; лінгвосоціокультурна спрямованість: наявність у тексті даних, що 

тотожні або відмінні в порівнянні з нашою культурою; наповненість дидактично 

значущими мовними одиницями відповідно до теми заняття. 

Критеріями відбору культурно маркованої лексики стали критерій 

урахування рідної мови, культурологічної цінності слова, урахування рідної 

культури учнів, новизни та актуальності. Відбір фонетичних одиниць 

(інтонаційних структур) здійснено на основі критерію відповідності потребам 

спілкування. 

Розроблено систему вправ для формування АЛСКК в учнів старших класів 

загальноосвітньої школи з використанням ЕП, яка реалізується у три етапи. 

І етап – інформаційно-пізнавальний. Мета: формування країнознавчих 

знань; усунення лінгвальних та предметних труднощів сприйняття та продукування 

культурно маркованого мовлення; знань концептів культури; лексичних навичок. 

Група вправ №1. Інформаційні лексичні вправи. У межах першої групи 

виділено дві підгрупи: 

1.1. Некомунікативні завдання на формування країнознавчих знань. 

1.2. Рецептивно-репродуктивні лексичні інформаційні некомунікативні вправи 

на формування лексичних навичок (навичок найменування соціокультурних понять 

та реалій). 

ІІ етап – операційно-тренувальний. Мета: формування лексичних і 

фонетичних навичок (навичок оперування культурно-маркованими лексичними 

одиницями; інтонаційними моделями) інтегровано з лінгвосоціокультурними. 

Для реалізації означених цілей розроблено групу вправ №2 – орієнтувальні 

некомунікативні / умовно-комунікативні вправи. У межах цієї групи виділено дві 

підгрупи:  

2.1. Репродуктивні лексичні орієнтувальні вправи.  

2.2. Рецептивні, рецептивно-репродуктивні та репродуктивні фонетичні 

орієнтувальні вправи. 

ІІІ етап – занурення. Мета: формування рецептивних та продуктивних умінь 

культурно маркованого мовлення (інтерпретувати / продукувати культурно 

марковане англійське мовлення; інтерпретувати вербальну та невербальну поведінку 

носіїв мови). Для реалізації означеної мети розроблено групу вправ №3 – виконавчі 

рецептивні, репродуктивні та продуктивні комунікативні / умовно-комунікативні 

вправи. У межах цієї групи виділено три підгрупи:  

3.1. Рецептивно-аналітичні (рецептивно-аналітичні вправи на аудіювання та 

перегляд відеосюжетів; рецептивно-аналітичні вправи на читання). 

3.2. Репродуктивні умовно-комунікативні та комунікативні вправи на 

монологічне мовлення.  

3.3. Продуктивні комунікативні вправи на діалогічне та полілогічне мовлення. 

Наведемо приклади окремих вправ на формування АЛСКК учнів старшої 

школи з використанням ЕП. 



Група 1. Підгрупа 1.2. 

Вправа. Мета: формування лексичних навичок (навичок найменування 

соціокультурних понять та реалій). 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна інформаційна лексична вправа. 

Вид вправи: вправа на встановлення відповідності між об’єктами культури та 

їхніми назвами (англійською мовою). 

Режим виконання: самостійно, з допомогою ЕП: учні визначають 

відповідності з допомогою розробленого програмного забезпечення. 

Контроль: поточний, самоконтроль. 

Інструкція: Match some cultural objects in the left column with their names in the 

right column (in English). 

 
 

 
 

 
Група 2. Підгрупа 2.2. 

Вправа. Мета: формування фонетичних навичок (навичок імітування 

інтонації розділових запитань). 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна фонетична орієнтувальна умовно-

комунікативна вправа.  

Вид вправи: вправа на впізнавання та визначення речень, які містять інтонацію 

розділових запитань. 

Режим виконання: самостійно (учні прослуховують інтонаційні конструкції і 

повторюють за диктором, визначають речення, які містять інтонацію розділових 

запитань). 

Контроль: поточний, контроль з боку вчителя. 



Інструкція: Listen to 7 sentences and decide which of them have an intonation of 

disjunctive questions. Choose the right variant and click in the column (ANSWER). 

 
Група 3. Підгрупа 3.1.1. 

Вправа. Мета: формування рецептивних умінь інтерпретувати культурно 

марковане англійське мовлення, вербальну та невербальну поведінку носіїв мови. 

Тип вправи: рецептивно-аналітична виконавча комунікативна вправа на 

аудіювання. 

Вид вправи: вправа на аудіювання, перегляд відеосюжетів, інтерпретацію 

вербальної та невербальної поведінки комунікантів залежно від їхніх соціальних 

ролей. 

Режим виконання: самостійно (учні прослуховують та переглядають 

відеосюжет); у форматі дискусії обговорюють специфіку вербальної та невербальної 

поведінки комунікантів залежно від їхніх соціальних ролей.  

Контроль: поточний, взаємоконтроль, контроль з боку вчителя. 

Інструкція: Watch the video and listen to the audio then define features of verbal 

and nonverbal behaviour of communicators based on their social roles (the situation of 

customer service). 

At a hotel – English video lesson 

(https://www.youtube.com/watch?v=A5MXfq9rtm4); 

AT THE HOTEL – reception desk 

(https://www.youtube.com/watch?v=HIK9Ink_768). 

Група 3. Підгрупа 3.3. 

Вправа. Мета: формування умінь продукувати культурно марковане 

діалогічне (полілогічне) англійське мовлення. 

Тип вправи: комунікативна продуктивна виконавча вправа на полілогічне 

мовлення.  

Вид вправи: вправа на моделювання етикетних норм комунікативної поведінки 

(початок розмови та втручання в розмову двох людей). 

Режим виконання: самостійна підготовка, презентація – під керівництвом 

викладача.  

Контроль: поточний, під час продукування полілогу, взаємоконтроль та 

контроль з боку вчителя. 

https://www.youtube.com/watch?v=A5MXfq9rtm4
https://www.youtube.com/watch?v=HIK9Ink_768


Інструкція: After reading some English texts proposed by the teacher use your own 

experience and present a conversation about healthy and unhealthy food, modeling the 

situation of the starting the conversation and interference in the conversation of two 

people. 

Speaker A starts the conversation with a stranger in the restaurant about healthy and 

unhealthy food (such as meat and vegetables). 

Speaker B listens to student A and discusses the information about healthy and 

unhealthy food with him. 

Speaker C interferes into the conversation and tries to deny some thoughts of 

student A. 

Speaker D interferes into the conversation too and tries to deny some thoughts of 

student C. 

Texts: 

«Fast Food»;  

«Fish and Chips»; 

Top 10 Unhealthy / Healthу Foods; 

Health Hazards of Junk Food – The Doctors. 

Розроблено модель процесу формування АЛСКК засобами ЕП, яка 

реалізується циклічно. Кожен цикл потребує 22 академічні години (7 академічних 

годин класної роботи й 15 академічних годин – самостійної роботи). Один цикл 

авторської методики реалізується у три етапи: І етап – інформаційно-пізнавальний 

(3,5 академічних годин); ІІ етап – операційно-тренувальний (2,5 академічних 

години); ІІІ етап – етап занурення (16 академічних годин).  

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

формування лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старших класів 

засобами електронного підручника» визначено критерії оцінки АЛСКК учнів 

старших класів; описано організацію, проведення та інтерпретацію результатів 

експерименту; укладено методичні рекомендації щодо впровадження авторської 

методики у процес навчання учнів старших класів. 

На підготовчому етапі було виділено критерії оцінювання АЛСКК учнів 

старших класів. 

Для оцінювання АЛСКК в читанні та аудіюванні визначено критерії точності 

(на рівні розуміння культурно маркованої лексики), повноти (на рівні розуміння 

змісту тексту) та глибини (на рівні розуміння смислу) розуміння 

лінгвосоціокультурної інформації. Для оцінювання АЛСКК в монологічному 

мовленні визначено критерії тематичності, змістовності, відносної правильності 

мовлення; насиченості повідомлення соціокультурною інформацією та засобами її 

вербалізації. Для оцінювання АЛСКК в діалогічному / полілогічному мовленні 

обрано п’ять критеріїв: клішованість мовлення; інтерактивність; відносна 

правильність мовлення; ініціативність; відповідність нормам вербальної та 

невербальної поведінки носіїв мови. 
Гіпотезу експерименту сформульовано таким чином: формування АЛСКК в 

учнів старших класів з використанням ЕП є ефективнішим за умови використання 1-ого 

варіанту методики навчання, в якому учні (ЕГ-1) працювали на заняттях та 



виконували домашні завдання за відібраними в електронному підручнику 

матеріалами. 

Неварійованими умовами навчання в експериментальних і контрольних групах 

під час проведення експерименту стали:  

- склад експериментальних та контрольних груп: статистично однакові за 

кількістю учасників та зі статистично однаковим рівнем сформованості АЛСКК; 

- тематика, мовний матеріал і предметний зміст для засвоєння у контрольних 

та експериментальних групах; 

- зміст передекспериментального й післяекспериментального зрізів для 

контрольних та експериментальних груп; 

- критерії оцінювання рівня сформованості АЛСКК учнів в усіх групах; 

- експериментатор. 

Варійована умова експерименту: наявність чи відсутність підготовлених 

вчителем автентичних матеріалів: учні ЕГ-1 працювали на заняттях та виконували 

домашні завдання за відібраними в електронному підручнику матеріалами; учні 

ЕГ-2 також навчалися за електронним підручником, але виконували домашні 

завдання на ідентичну тематику за автентичними матеріалами, які треба було 

відшукати на веб-сайтах. 

Експеримент проводився упродовж 2014-2015 навчального року серед учнів 

Приморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Скадовської загальноосвітньої 

школи №3 І-ІІІ ступенів, Болгарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 

експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої 

творчості», Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич». 

В експерименті взяли участь 307 учнів, з яких 149 учнів навчалися в 

експериментальних групах, 158 − у контрольних. Відповідно до розподілу учнів 

експериментальні групи (далі ЕГ) навчалися з використанням ЕП та відповідної 

системи вправ та завдань, учні контрольних груп (далі КГ) – без використання ЕП та 

відповідної системи вправ та завдань. 

Проведення експерименту охоплювало реалізацію таких етапів: 

1)  пошуково-розвідувального, головною метою якого було визначення 

усвідомленості вчителями й учнями загальноосвітніх шкіл необхідності формування 

АЛСКК засобами електронного підручника шляхом анкетування;  

2)  констатувального, метою якого було виявлення вихідного рівня 

сформованості АЛСКК учнів старших класів до початку експериментального 

навчання шляхом проведення передекспериментального зрізу; 

3)  формувального, що мав на меті впровадження методики формування 

АЛСКК та відповідної системи вправ і являв собою власне експериментальне 

навчання; 

4)  прикінцевого, який був спрямований на визначення рівня сформованості 

АЛСКК учасників експерименту за допомогою післяекспериментального зрізу, 

обробку та інтерпретацію результатів експериментального навчання. 

Розподіл учнів за рівнями сформованості АЛСКК на констатувальному етапі 

експерименту подано в таблиці 1. 



Таблиця 1 

Розподіл учнів за рівнями сформованості АЛСКК  

на констатувальному етапі експерименту 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в 

різних видах мовленнєвої діяльності після формувального етапу експерименту (в КГ 

та ЕГ) подано в таблиці 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної компетенції  

в різних видах мовленнєвої діяльності  

після формувального етапу експерименту (в КГ та ЕГ) 

 

 
Група 

Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий 

У читанні 

КГ 22 – 13,92% 59 – 37,34% 57 – 36,08% 20 – 12,66% 

ЕГ 14 – 9,40% 38 – 25,50% 69 – 46,31% 28 – 18,79 % 

В аудіюванні 

КГ 23 – 14,56% 61 – 38,61% 56 – 35,44% 18 – 11,39% 

ЕГ 15 – 10,07% 40 – 26,84% 68 – 45,64% 26 – 17,45 % 

В монологічному мовленні 

КГ 22 – 13,92% 58 – 36,71% 59 – 37,34% 19 – 12,03% 

ЕГ 11 – 7,38% 39 – 26,18% 70 – 46,98% 29 – 19,46 % 

В діалогічному/полілогічному мовленні 

КГ 22 – 13,93% 59 – 37,34% 59 – 37,34% 18 – 11,39% 

ЕГ 10 – 6,72% 38 – 25,50% 72 – 48,32% 29 – 19,46 % 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в 

різних видах мовленнєвої діяльності після формувального етапу експерименту (в 

ЕГ-1 та ЕГ-2) подано в таблиці 3. 

Група 

Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

КГ 36 – 22,78% 51 – 32,28% 58 – 36,71% 13 – 8,23% 158 – 100% 

ЕГ 30 – 20,13% 56 – 37,59% 52 – 34,90% 11 – 7,38 % 149 – 100% 



Таблиця 3 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної компетенції  

в різних видах мовленнєвої діяльності  

після формувального етапу експерименту (в ЕГ-1 та ЕГ-2) 

Група 
Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий 

У читанні 

ЕГ1 5 – 7,04% 12 – 16,90% 37 – 52,11% 17 – 23,95 % 

ЕГ2 9 – 11,54% 26 – 33,33% 32 – 41,03% 11 – 14,10% 

В аудіюванні 

ЕГ1 7 – 9,86% 18 – 25,35% 32 – 45,07% 14 – 19,72% 

ЕГ2 8 – 10,26% 22 – 28,21% 36 – 46,15% 12 – 15,38% 

В монологічному мовленні 

ЕГ1 4 – 5,63% 13 – 18,31% 38– 53,52% 16 – 22,54 % 

ЕГ2 7 – 8,97% 26 – 33,33% 32 – 41,03% 13 – 16,67% 

В діалогічному/полілогічному мовленні 

ЕГ1 3 – 4,23% 11 – 15,49% 39 – 54,93% 18 – 25,35 % 

ЕГ2 7 – 8,97% 27 – 34,62% 33 – 42,31% 11 – 14,10% 

Достовірність й об’єктивність отриманих емпіричних результатів були перевірені 

за допомогою критерію Пірсона (χ
2
). Нам вдалося встановити, що обидва варіанти 

методики є однаково ефективними у формуванні АЛСКК в читанні, аудіюванні та 

монологічному мовленні. Проте перший варіант авторської методики виявився 

більш ефективним для формування АЛСКК в діалогічному / полілогічному 

мовленні. 

На основі результатів експерименту було укладено методичні рекомендації 

щодо формування АЛСКК в учнів 10-11 класів засобами електронного підручника. 

 

ВИСНОВКИ 
У результаті проведеного наукового дослідження теоретично обґрунтовано, 

практично розроблено й експериментально перевірено методику формування АЛСКК в 

учнів старших класів засобами електронного підручника. 

1. З метою доведення необхідності розроблення авторської методики було 

проведено аналіз сучасного стану проблеми формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи; аналіз підручників з 

англійської мови для учнів 10-11 класів, рекомендованих МОН України, і 
констатовано, що, попри наявність низки науково-теоретичних праць з означеної 

проблеми, у практиці навчання мови з використанням підручників на паперових носіях 

інформації лінгвосоціокультурний матеріал представлений недостатньо системно, що 

не дозволяє створити у свідомості учнів цілісний перцептивний образ іншомовної 

лінгвокультури. Існує потреба у створенні електронного підручника. 

2. Обґрунтовано, що ЕП з англійської мови має високий навчальний потенціал у 

формуванні соціолінгвістичної, соціокультурної та соціальної англомовних 

компетенцій (які входять до складу лінгвосоціокультурної) учнів старшої школи; 

має низку переваг: використання аудіоматеріалів, відеоматеріалів, друкованих 

текстів; можливості індивідуалізації процесу навчання, реалізації проблемного 

навчання та пошукової роботи; забезпечення інтерактивності, можливості 



здійснення самоконтролю, самостійного опрацювання матеріалів, забезпечення 

варіативності матеріалів, виходу в інтернет та застосування веб-квест технології. 

Обґрунтовано, що перевагу слід надавати інтернет -підручнику, який має 

гіперпосилання на зовнішні джерела інформації. 

3. Визначено теоретико-методичні передумови формування АЛСКК в учнів 

старшої школи засобами ЕП: основними підходами до навчання є особистісно-

діяльнісний, комунікативний та соціолінгвістичний; формування АЛСКК 

відбувається на засадах дидактичних принципів: свідомості, послідовності й 

систематичності, активності, індивідуалізації, наочності, автентичності, а також 

методичних принципів: комунікативності, домінувальної ролі вправ, 

поліфункціональності вправ, діалогу культур, співвивчення іноземної мови та 

іноземної культури. Основними методами навчання визначено методи демонстрації-

ознайомлення, метод організації вправляння-вправляння, метод проекту (із 

залученням інформаційної технології веб-квесту), метод рольової гри. 
4. Метою навчання англійської мови учнів старших класів є формування умінь 

вступати в міжкультурну комунікацію. Визначено, що формування АЛСКК повинно 

відбуватися інтегровано з формуванням мовних та мовленнєвих компетенцій. Учні 

старших класів повинні оволодіти країнознавчими знаннями про побут, мистецтво, 

історію, географію, економіку, державний устрій, традиції, соціальну поведінку 

(невербальні: значення жестів; вербальні: початок і закінчення розмови, фрази 

привернення уваги тощо), соціальні ритуали, норми та етикет вербальної та 

невербальної поведінки; навичками оперування культурно маркованими мовними 

одиницями; уміннями розуміти, інтерпретувати, а також продукувати мовлення 

релевантно носіям мови; дотримуватися норм вербальної та невербальної поведінки. 

5. Відповідно до предмету нашого дослідження було визначено критерії та 

здійснено відбір: а) фото-, відео- та аудіоматеріалів лінгвосоціокультурного змісту з 

мережі інтернет; б) інтернет-сайтів; в) друкованих культурно маркованих текстів; г) 

лексичного і фонетичного матеріалу, який було використано під час укладання ЕП. 

6. Розроблено систему вправ для формування АЛСКК за допомогою ЕП, яка 

реалізується у три етапи: інформаційно-пізнавальний, що охоплює першу групу 

вправ – інформаційних лексичних (мета – формування країнознавчих знань; 

усунення лінгвальних та предметних труднощів сприйняття та продукування 

культурно маркованого мовлення; знань концептів культури); операційно-

тренувальний етап, що охоплює другу групу вправ – орієнтувальних 

некомунікативних / умовно-комунікативних (формування навичок оперування 

культурно-маркованими лексичними одиницями; інтонаційними моделями); етап 

занурення реалізується за допомогою третьої групи вправ – виконавчих 

рецептивних, репродуктивних та продуктивних комунікативних / умовно-

комунікативних (формування рецептивних та продуктивних умінь культурно 

маркованого мовлення (інтерпретувати / продукувати культурно марковане 

англійське мовлення, вербальну та невербальну поведінку носіїв мови). 

Представлено модель навчання, яка реалізується циклічно. Кожен цикл 

потребує 22 академічної години (7 академічних годин класної роботи й 15 

академічних годин – самостійної роботи). Один цикл авторської методики 

реалізується у три етапи: І етап – інформаційно-пізнавальний (3,5 академічні 



години); ІІ етап – операційно-тренувальний (2,5 академічні години); ІІІ етап – етап 

занурення (триває 16 академічних годин). 

7. Проведене експериментальне навчання з метою перевірки ефективності 

авторської методики мало формат вертикально-горизонтального природного 

відкритого методичного експерименту. Вертикальний характер експерименту 

забезпечив перевірку ефективності розробленої методики формування АЛСКК учнів 

старшої школи, а горизонтальний був спрямований на визначення оптимального 

варіанту методики для формування АЛСКК учнів старшої школи. Варіанти 

методики відрізнялися наявністю чи відсутністю підготовлених викладачем 

автентичних матеріалів: учні ЕГ-1 працювали на заняттях та виконували домашні 

завдання за відібраними в електронному підручнику матеріалами; учні ЕГ-2 також 

навчалися за електронним підручником, але виконували домашні завдання на 

ідентичну тематику за автентичними матеріалами, які треба було відшукати на веб-

сайтах. Нам вдалося встановити, що обидва варіанти методики є однаково 

ефективними у формуванні АЛСКК в читанні, аудіюванні та монологічному 

мовленні. Проте перший варіант авторської методики виявився більш ефективним 

для формування АЛСКК в діалогічному / полілогічному мовленні. 

Отже, результати експериментального навчання, які підтверджують 

ефективність авторської методики, дають підстави рекомендувати її до 

впровадження у середніх навчальних закладах. З метою ефективного застосування 

розробленої методики у навчальному процесі укладено методичні рекомендації для 

вчителів середніх шкіл щодо організації та проведення відповідного навчання. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх питань формування 

АЛСКК в учнів загальноосвітніх шкіл. Перспективою подальших досліджень може 

стати питання розроблення ЕП для навчання учнів початкової та середньої школи. 
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АНОТАЦІЯ  

Бачинська І. А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена розробленню та експериментальній перевірці 

методики формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів 

старшої школи засобами електронного підручника. 



У роботі досліджено сучасний стан проблеми формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи; схарактеризовано 

електронний підручник як засіб формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції в учнів старшої школи; окреслено його переваги над підручниками на 

друкованих носіях інформації; визначено теоретико-методичні передумови 

формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи. 

У ході дослідження було уточнено цілі та зміст формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старшої школи; визначено критерії та 

зроблено відбір матеріалів для формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції в учнів старшої школи засобами електронного підручника; визначено 

етапи формування АЛСКК в учнів старшої школи, укладено науково обґрунтовану 

систему вправ та розроблено модель формування АЛСКК в учнів старшої школи з 

використанням електронного підручника. У процесі експерименту перевірено 

ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо її 

упровадження у процес навчання. 

Ключові слова: навчання англійської мови, електронний підручник, 

лінгвосоціокультурна компетенція, старша школа, система вправ, модель процесу 

навчання, критерії відбору матеріалу, цілі та зміст навчання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бачинская И.А. Формирование англоязычной лингвосоциокультурной 

компетенции учащихся старшей школы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена разработке и экспериментальной проверке методики 

формирования англоязычной лингвосоциокультурной компетенции учащихся 

старшей школы средствами электронного учебника. В результате анализа научной 

литературы по проблеме формирования англоязычной лингвосоциокультурной 

компетенции у учащихся старшей школы, было констатировано: несмотря на 

наличие ряда научно-теоретических трудов по обозначенной проблеме, в практике 

обучения языку с использованием учебников на бумажных носителях информации 

лингвосоциокультурный материал представлен недостаточно системно, что не 

позволяет создать в сознании учащихся целостный перцептивный образ иноязычной 

лингвокультуры. Существует потребность в создании электронного учебника. 

Обоснована целесообразность разработки и использования электронного 

учебника для формирования лингвосоциокультурной компетенции у учеников 

старшей школы, который должен охватывать три блока: информационный, 

тренировочный и контролирующий; в обучении учащихся старшей школы 

предпочтение следует отдавать інтернет-учебнику, способному обеспечивать доступ 

к всемирной информационной сети. Определенные преимущества электронного 

учебника дали возможность конкретизировать его учебный потенциал в 

формировании социолингвистической, социокультурной и социальной 

англоязычных компетенций учащихся старшей школы. 



Определено, что формирование лингвосоциокультурной компетенции 

необходимо осуществлять с позиций личностно-деятельностного, 

коммуникативного и социолингвистического подходов на основе дидактических 

принципов сознательности, последовательности и систематичности, активности, 

индивидуализации, наглядности, аутентичности, а также методических принципов 

коммуникативности, доминирующей роли упражнений, полифункциональности 

упражнений, диалога культур, параллельности иностранного языка и иностранной 

культуры. Основными в формировании лингвосоциокультурной компетенции 

определены методы демонстрации-ознакомления; организации упражнения, метод 

проекта (с привлечением информационной технологии веб-квеста), метод ролевой 

игры. 

Конкретизированы цели и содержание формирования англоязычной 

лингвосоциокультурной компетенции в учащихся старшей школы. Обосновано, что 

эта компетенция должна формироваться интегрировано с языковыми и речевыми 

компетенциями. 

Согласно предмету нашего исследования были определены критерии и 

осуществлен отбор а) фото-, видео - и аудиоматериалов лингвосоциокультурного 

содержания из сети Интернет; б) Интернет-сайтов; в) печатных культурно 

маркированных текстов; г) лексического и фонетического материала, который был 

использован во время подготовки электронного учебника. 

В диссертации разработана система упражнений в соответствии с этапами 

формирования англоязычной лингвосоциокультурной компетенции в учащихся 

старшей школы. На информационно-познавательном этапе для формирования 

лингвосоциокультурной компетенции разработаны информационные лексические 

упражнения двух подгрупп: некоммуникативные задания на формирование 

страноведческих знаний; рецептивно-репродуктивные лексические 

информационные некоммуникативные упражнения на формирование лексических 

навыков (навыков наименования социокультурных понятий и реалий). На 

операционно-тренировочном этапе для формирования лексических и фонетических 

навыков (навыков оперирования культурно-маркированными лексическими 

единицами; интонационными моделями) разработаны ориентировочные 

некоммуникативные / условно-коммуникативные упражнения двух групп 

(репродуктивные лексические ориентировочные упражнения; рецептивные, 

рецептивно-репродуктивные и репродуктивные фонетические ориентировочные 

упражнения). На третьем этапе (погружение) происходит интегрирование 

лингвосоциокультурных знаний, навыков и умений с речевыми; погружение 

учащихся в реальную коммуникативную среду, чему способствует электронный 

учебник (аудио-, фото- и видеоматериалы). Целью этого этапа является 

формирование рецептивных и продуктивных умений культурно маркированной 

речи (интерпретировать / продуцировать культурно маркированную английскую 

речь, вербальное и невербальное поведение носителей языка). Для реализации 

обозначенной цели разработаны исполнительные рецептивные, репродуктивные и 

продуктивные коммуникативные / условно-коммуникативные упражнения трех 

групп (рецептивно-аналитические: рецептивно-аналитические упражнения на 

аудирование и просмотр видеосюжетов, рецептивно-аналитические упражнения на 



чтение; репродуктивные условно-коммуникативные и коммуникативные 

упражнения в монологической речи; продуктивные коммуникативные упражнения в 

моделировании диалогов и полилогов). 

Проведенное экспериментальное обучение позволило доказать эффективность 

авторской методики и разработать методические рекомендации по ее внедрению. 

Было проверено два варианта методики, которые отличались наличием или 

отсутствием подготовленных преподавателем аутентичных материалов: ученики 

ЭГ-1 работали на занятиях и выполняли домашние задания по отобранным в 

электронном учебнике материалам; ученики ЭГ-2 также обучались по электронному 

учебнику, но выполняли домашние задания на идентичную тематику с 

аутентичными материалами, которые надо было им самим отыскать на веб-сайтах. 

Нам удалось установить, что оба варианта методики являются одинаково 

эффективными в формировании лингвосоциокультурной компетенции в чтении, 

аудировании и монологической речи. Однако первый вариант авторской методики 

оказался более эффективным для формирования лингвосоциокультурной 

компетенции в диалогической / полилогической речи. 

Ключевые слова: обучение английскому языку, электронный учебник, 

лингвосоциокультурная компетенция, старшая школа, система упражнений, модель 

процесса обучения, критерии отбора материала, цели и содержание обучения. 
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The thesis is devoted to the development and experimental verification of a 

technique of formation of English linguo-sociocultural competence of high school students 

by means of the electronic textbook. We researched the current state of the problem of the 

formation of the English linguo-sociocultural competence of high school students; 

described the electronic textbook as а means of formation of the English linguo-

sociocultural competence of high school students, highlighted its advantages over printed 

textbooks; determined the theoretical-methodological preconditions of formation of 

English linguo-sociocultural competence of high school students. In the course of the 

research the objectives, criteria and content of the formation of English linguo-

sociocultural competence of high school students were clarified; the selection of materials 

to form the English linguo-sociocultural competence of high school students by means of 

the electronic textbook was made; the stages of formation of English linguo-sociocultural 

competence of high school students were determined; system of exercises and the model 

of formation of English linguo-sociocultural competence of high school students using the 

electronic textbook were developed. In the course of the experiment the effectiveness of 

the author’s methodology was verified and recommendations for its implementation in the 

learning process were developed. 
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