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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Розвиток філологічної освіти в Україні потребує пошуку нових шляхів 

оптимізації процесу навчання іноземних мов, особливо коли йдеться про навчання 

студентів першого курсу, які мають різний рівень набутих у середній школі 

іншомовних навичок і вмінь.  

Нині існує ціла низка праць, присвячених диференційованому навчанню 

різних мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності студентів закладів вищої 

освіти. Серед найбільш значущих варто назвати наукові дослідження І. Агасієвої,  

Л. Бондар, З. Вєтрової, Г. Гвоздєвої, Т. Дружченко, С. Кобцевої, О. Кононової, 

Н. Кузнєцової, С. Лобашової, Р. Марцано (R. Marzano), Ю. Мрякіної, 

Є. Ніколаєва, С. Ніколаєвої,  О. Рожнєвої, Л. Смирнової, М. Сосяк, К. Суркової, 

Л. Тернавської, К. Томлінсон (C. Tomlinson), Є. Хамраєвої, І. Чечик, 

О. Шабашової, О. Щосєвої.  

Попри значні напрацювання в напрямі диференційованого підходу до 

навчання іноземних мов мусимо констатувати, що проблема диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні студентів 

філологічних спеціальностей першого курсу з урахуванням їхнього рівня 

навченості (тобто лексичної компетентності, сформованої в школі), орієнтованої 

на рівні розуміння тексту, досі не була предметом окремого дослідження. Проте 

мовленнєва компетентність у читанні, а також її лексичний компонент, який, 

власне, й визначає якість та глибину розуміння тексту, є однією з провідних у 

підготовці майбутніх філологів, які повинні читати та розуміти зміст і смисл 

тексту, черпати потрібну інформацію, аналізувати мовні явища. Якість та глибина 

розуміння тексту залежить від обсягу словникового запасу слів, широти 

семантичного діапазону лексичних одиниць, якими володіє студент, від обсягу 

екстралінгвальних знань, а також від рівня сформованості лексичних навичок. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена: 

- потребою у філологах з високим рівнем мовленнєвої компетентності в 

читанні та інтерпретації іншомовних текстів, що вимагає належного рівня 

сформованості лексичної компетентності;  

- необхідністю створення оптимальних умов для формування лексичної 

компетентності в читанні у майбутніх філологів з урахуванням їхнього рівня 

навченості; 

- відсутністю методики диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідних робіт Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» 

(державний реєстраційний номер 16БФ044-01). Тему дисертації затверджено 

вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 26 грудня 2017 р.). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, 

практичній розробці та експериментальній перевірці ефективності методики 
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диференційованого формування англомовної лексичної компетентності майбутніх 

філологів. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

- вивчити стан дослідженості проблеми диференційованого навчання 

іноземних мов та диференційованого формування лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів; 

- визначити зміст і структуру англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів з урахуванням рівнів розуміння текстів; 

- окреслити методичні засади диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів; 

- здійснити добір лексичного та текстового матеріалу для 

диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні; 

- розробити підсистему вправ та завдань для диференційованого 

формування у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в 

читанні, створити модель авторської методики; 

- експериментально перевірити ефективність авторської методики 

диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні; розробити методичні рекомендації щодо її ефективного 

впровадження. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що ефективність формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів є високою 

за умови створення диференційованих груп за критерієм навченості (з низьким / 

достатнім / високим), визначення для кожної дифгрупи цілей та очікуваного 

результату навчання, змісту навчання, дібраних матеріалів, за якими здійснюється 

навчання, змісту та характеру вправ і завдань, контролю за їх виконанням, 

дотримання етапності процесу навчання. 

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови майбутніх 

філологів закладів вищої освіти України. 

Предметом дослідження стала методика диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

загальних та спеціальних методів наукового пізнання. Теоретичні методи: аналіз 

науково-теоретичних джерел з педагогіки, психології, методики навчання 

іноземних мов для розроблення теоретичних засад диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності майбутніх філологів; науково-

теоретичних джерел з лінгвістики та психолінгвістики для виявлення 

лінгвістичних та екстралінгвістичних особливостей читання та розуміння 

мовлення; метод моделювання – для розроблення моделі процесу 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності майбутніх 

філологів; емпіричні методи: анкетування, опитування студентів з метою 

об’єднання їх у диференційовані підгрупи; експериментальне навчання з метою 

перевірки ефективності авторської методики; статистичні методи опрацювання 

даних – U-критерій Манна-Уїтні – для якісного й кількісного аналізу результатів 

експерименту. 
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Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Якісне формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні потребує диференціації цілей навчання та очікуваних 

результатів, об’єктів навчання та суб’єктів навчання (за рівнем навченості та 

автономності); елементів навчання; змісту, методів, форм організації та контролю 

навчальної діяльності студентів. 

2. Диференційоване формування у майбутніх філологів англомовної 

лексичної компетентності в читанні орієнтоване на рівні розуміння тексту: 

низький рівень – спорадичне розуміння елементів змісту; достатній рівень – 

розуміння експліцитного змісту тексту; високий рівень – розуміння імпліцитного 

змісту та смислу тексту.  

3. Диференційоване формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні передбачає, що студенти з низьким рівнем навченості на кінець першого 

курсу повинні оволодіти означеною компетентністю на рівні В1/В1+, студенти з 

достатнім рівнем навченості – В1+/В2 (В2.1, В2.2), студенти з високим рівнем 

навченості – В2+. 

4. Методика диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні реалізується за допомогою підсистеми вправ і 

проблемних завдань, яка охоплює диференційоване вивчення (залежно від рівнів 

володіння іноземною мовою студентів (А2, В1, В2)): денотативних значень 

лексичних одиниць; семантичного діапазону лексичної одиниці; лексичних 

одиниць, які складають потенційний словник студента; лексичних одиниць, які 

позначають імплікати; диференційоване використання текстів (залежно від 

ступеня імпліцитності / експліцитності), на основі яких відбувається навчання 

лексики; диференціацію ступеню контролю з боку викладача (урахування рівня 

навчальної автономії студентів). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

науково обґрунтовано й розроблено методику диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів, яка 

враховує рівні навченості відносно розуміння текстів (низький рівень – 

спорадичне розуміння елементів змісту; достатній рівень – розуміння 

експліцитного змісту тексту; високий рівень – розуміння імпліцитного змісту та 

смислу тексту) та автономності студентів: здійснено диференціацію цілей 

навчання та очікуваних результатів, об’єктів та елементів навчання; змісту, 

методів, форм контролю навчальної діяльності студентів; розроблено модель 

методики диференційованого формування англомовної лексичної компетентності 

в читанні майбутніх філологів; уточнено зміст англомовної лексичної 

компетентності в читанні в аспекті рівнів розуміння текстів; критерії добору 

навчального матеріалу; критерії оцінювання лексичної компетентності в читанні; 

подальшого розвитку набула методика диференційованого навчання англійської 

мови студентів закладів вищої освіти України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в укладанні 

методичних рекомендацій щодо формування у майбутніх філологів англомовної 

лексичної компетентності в читанні; у створенні підсистеми диференційованих 

вправ та завдань; у підготовці навчального посібника «Differentiated English 



4 

 

Vocabulary for Future Philologists». Результати дисертаційного дослідження можуть 

бути використані під час укладання підручників, навчальних посібників, 

хрестоматій з англійської мови для підготовки майбутніх філологів, навчальних 

посібників та підручників з методики навчання іноземних мов. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Університету 

митної справи та фінансів (акт впровадження № 10-38/01/801 від 20.06.2019 р.), 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (акт впровадження 

№54 від 24.06.2019 р.), Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (акт впровадження від 27.06.2019 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 7 вітчизняних та міжнародних конференціях, зокрема: 

Міжнародній конференції «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації 

навчання мов» (м. Київ, 25-27 квітня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних 

технологій» (м. Одеса, 25-26 травня 2018 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 

29-30 березня 2019 р.); Науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку філології та лінгвістики» (м. Чернігів, 14-15 червня 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні шляхи розвитку 

науки» (м. Київ, 15-16 червня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та 

психології» (м. Львів, 21-22 червня 2019 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі» 

(м. Київ, 28-29 червня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено у 13 одноосібних працях, із них 4 – в наукових фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 – в науковому фаховому виданні України, яке 

входить до міжнародних наукометричних баз даних, 1 – у зарубіжному 

періодичному науковому виданні, 6 – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, одне методичне видання.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації складає 244 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 

180 сторінках. Список використаних джерел налічує 274 найменування, у тому 

числі 41 іноземними мовами. Дисертацію ілюстровано 9 таблицями та 7 

рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертації; окреслено мету, завдання, 

об’єкт, предмет, методи дослідження; доведено новизну й практичну цінність 

роботи; сформульовано положення, запропоновані до захисту, а також зазначено 

перелік конференцій, під час яких апробовано результати наукового дослідження. 

У Розділі 1 «Теоретичні засади диференційованого формування у 

майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в читанні» 
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вивчено стан дослідженості проблеми диференційованого навчання іноземних 

мов, встановлено наявність диференціації навчання в усіх основних компонентах 

методичної системи – цільовому, змістовому, операційному, суб’єктному, 

контролювально-коригувальному; представлено зміст і структуру англомовної 

лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів; визначено теоретичні та 

методичні основи формування англомовної лексичної компетентності в читанні 

майбутніх філологів. 

Встановлено, що читання є обов’язковим компонентом іншомовної освіти 

майбутніх філологів, у їхній фаховій педагогічній, перекладацькій, науково-

дослідницькій діяльності, а також роботі, пов’язаній із користуванням мовою в 

різних сферах соціальної взаємодії. Процес читання є можливим за умови 

сформованості лексичних знань та навичок. Від рівня лексичної компетентності 

залежить рівень розуміння тексту.  

У дисертації конкретизовано лексичну компетентність у читанні 

майбутнього філолога як систему екстралінгвальних знань (які вербалізуються), 

знань лексичних та фразеологічних одиниць, які репрезентують різні стилі 

мовлення; лексичних рецептивних навичок, які інтегруються в уміння читання й 

забезпечують здатність та готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети 

читання) писемні тексти різних стилів, жанрів та прагматики на семантичному, 

метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях; умотивованість, здатність та 

готовність самостійно розширювати власний словниковий запас. 

На основі рівневості розуміння текстів під час читання (спорадичне 

розуміння; розуміння змісту (експліцитного), розуміння змісту (імпліцитного), а 

також смислу) було описано лексичні знання, навички, здатність та готовність, 

релевантні кожному рівню, які складають зміст та структуру лексичної 

компетентності в читанні.  

Спорадичне розуміння тексту полягає в розумінні окремих його фрагментів, 

окремих фраз. Рівень лексичної компетентності в читанні визначено достатнім, 

якщо студент здатний читати та розуміти тексти на метасеміотичному та 

метаметасеміотичному рівнях, тобто експліцитний та імпліцитний зміст і смисл 

текстів. Обґрунтовано, що лексичну компетентність в читанні доцільно 

формувати в межах вдумливого читання. 

Для здійснення читання на рівні розуміння експліцитного змісту, студенти 

повинні володіти знаннями про: конотативні значення лексичних одиниць 

(вжитих у переносному значенні); неконвенційні  імплікатури, які ґрунтуються на 

контексті та фонових знаннях; навичками встановлення змістової зв’язності 

окремих висловлень, семантизації конекторів зв’язку висловлень у тексті; 

семантизації лексичних одиниць, ужитих у переносному значенні, надання 

емотивно-оцінних сем лексичним одиницям; виділення ключових слів, які несуть 

основне змістове навантаження; фокусування уваги на контекстуальному значенні 

слова; здатністю та готовністю самостійно набувати знань про конотативні 

значення лексичних одиниць, про контексти в яких ці значення реалізуються; 

розуміти логіку набуття словами переносних значень через призму мовної 

картини світу; розширювати знання про екстралінгвальний простір. 
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Лексична компетентність в аспекті сприйняття тексту на рівні розуміння 

імпліцитного змісту та смислу, який визначає високий рівень читацької 

компетентності (на метаметасеміотичному рівні) передбачає володіння 

знаннями символічних значень лексичних одиниць; глибоким культурним 

контекстом, пресупозиційними та концептуальними характеристиками семантики 

слова; конвенційними  імплікатурами (глобальними та темними), які не 

виводяться з контексту; навичками виділення ключових слів, які несуть основне 

смислове навантаження; семантизації глобальних та темних імплікатур; 

семантизації слів-символів;  поліінтерпретування та експлікування семантики 

ключових лексем, які несуть смислове навантаження; здатністю та готовністю 

самостійно розширювати пресупозиційний екстралінгвальний простір, 

необхідний для інтерпретації текстів; розширювати знання про концепти, 

символи, культурні архетипи носіїв мови; знаходити та добирати інформацію (яка 

стосується конвенційних імплікатур) з додаткових джерел, використання 

словника. 

Встановлено, що формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів здійснюється на засадах диференційованого, 

компетентнісного та комунікативно-діяльнісного підходів, які ґрунтуються на 

дидактичних (свідомості, системності і послідовності, індивідуалізації, 

активності) та методичних (комунікативності, ситуативності, автентичності 

навчального матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, 

домінантної ролі вправ, врахування індивідуальних, інтересів студентів, 

функціональності, новизни) принципах.  

Методом-системою навчання визначено комунікативний, який реалізується 

в методах-способах вправляння (некомунікативні рецептивні та рецептивно-

репродуктивні лексичні вправи на рівні слова, умовно-комунікативні рецептивні 

вправи на читання фрази (речення), понадфразової єдності) та проблемного 

навчання (комунікативні рецептивні (рецептивно-репродуктивні) завдання на 

читання цілісних текстів з експліцитним та імпліцитним змістом). Усі вправи та 

завдання мають диференційований характер, який полягає в наповненні вправ, у 

їх призначенні, у способі їх виконання, у керуванні з боку викладача під час їх 

виконання. 

У Розділі 2 «Технологія диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів» здійснено добір 

навчального матеріалу, розроблено підсистему вправ та створено модель 

організації процесу диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні у майбутніх філологів.  

За результатами проведеного тестування було з’ясовано, що наявна значна 

гетерогенність груп за рівнем лексичної компетентності в читанні. Відповідно, 

було диференційовано очікувані результати навчання на кінець першого курсу: 

- студенти з рівнем навченості А2 мають набути лексичної компетентності в 

читанні на рівні рівня В1 (В1+); 

- студенти, які мають рівень В1, повинні перейти до рівня В1+ (В2.1, В2.2); 

- студенти, які мають рівень В2, набути рівня В2+. 
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Подамо графічно початкові та підсумкові рівні лексичної компетентності в 

читанні (рис. 1). 

Початковий рівень А2 В1 В2 
 ↓ ↓ ↓ 

Підсумковий рівень 

(обов’язковий) 

В1 В1+ В2+ 

 ↓ ↓ ↓ 

Підсумковий рівень 

(можливий) 

В1+ В2.1, В2.2 В2+ 

Рис. 1. Початкові та підсумкові рівні лексичної компетентності в читанні 

 

Одиницями добору лексичного матеріалу визначено слово з його 

денотативним та конотативними значеннями, фразеологічна єдність (з її 

семантикою). Одиницями добору текстового матеріалу є зв’язні змістовно 

завершені тексти. На основі критеріїв тематичності, сполучуваності, відповідності 

лексики рівню навченості студентів, словотворчої та стройової здатності 

здійснено добір словникового мінімуму, який орієнтований на розширення 

тезаурусу студентів новими лексичними одиницями з їхніми денотативними 

значеннями та на розширення семантичного діапазону відомих лексичних 

одиниць. На основі критеріїв зв’язності, змістової цілісності, смислової та 

змістової завершеності, мовної доступності, мотивуючого змісту, інформаційної 

насиченості, обсягу тексту, автентичності та функціональної обумовленості 

здійснено добір текстів, які відповідають рівню навченості студентів (відповідно, 

для студентів з низьким рівнем – тексти експліцитного змісту, для студентів з 

середнім рівнем – тексти з експліцитним змістом та імпліцитними змістовими 

фрагментами, для студентів з високим рівнем – тексти, які мають імпліцитний 

зміст, які потребують інтерпретації), спрямовані на розширення їхнього 

тезаурусу. 

У процесі дослідження констатовано, що диференційоване формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів необхідно 

здійснювати за допомогою розробленої підсистеми вправ і завдань, яка 

ґрунтується на диференціації: 

- лексичних одиниць (з їхнім денотативним значенням) залежно від рівнів 

володіння іноземною мовою студентів (низький А2, достатній – В1, високий –В2); 

- семантичного діапазону лексичної одиниці залежно від рівнів володіння 

іноземною мовою студентів: опанування денотативного значення (А2) → 

контекстуального значення (В1) → конотативного значення, слова як концепту 

(В2);   

- лексичних одиниць, які складають потенційний словник студента залежно 

від рівнів володіння іноземною мовою студентів: слова з епідигматично та 

зіставно вивідною семантикою (А2)  →  слова з епідигматично та зіставно 

невивідною семантикою (В1) →  слова, з епідигматично та зіставно вивідною 

семантикою в окремих випадках (В2);  
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- лексичних одиниць, які позначають імплікати (відповідно до рівня 

навченості): локальні імплікати (А2) → темні та  глобальні імплікати (В1) → 

темні та  глобальні імплікати, ментальні та культурні концепти (В2);  

- тексти на основі яких відбувається навчання лексики: тексти 

експліцитного змісту (А2) →  тексти експліцитного змісту з імпліцитними 

змістовими модулями (В1) →  тексти імпліцитного змісту та смислу, які 

потребують інтерпретації (В2);  

- диференційований спосіб виконання вправ та ступінь керованості з боку 

викладача (залежно від рівня навченості студентів та рівня навчальної автономії). 

Відповідно, розроблено окремі комплекси вправ і завдань для студентів з 

урахуванням їхнього рівня навченості. У розробці комплексів вправ було 

дотримано такої етапності: ознайомлення з лексичною одиницею та її 

семантизація → репродуктивне відтворення лексичної одиниці з метою 

формування у свідомості студента звуко-графічного та семантичного образу 

лексичної одиниці → формування рецептивних лексичних  навичок в читанні на 

рівні речення, надфразової єдності → удосконалення рецептивних лексичних  

навичок в читанні на рівні тексту. 

Таблиця 1 

Види вправ і завдань для диференційованого формування  

лексичної компетентності в читанні 

Рівень 

навченості 

Види вправ 

Низький 

рівень 

НР1) вправи на формування знань нових лексичних одиниць з 

їхніми денотативними значеннями та навичок рецепції їх під час 

читання (рівень А2 → В1/В1+);  

НР2) вправи на формування знань локальних імплікатів та 

навичок їх семантизації;  

НР3) вправи на формування потенційного словника лексемами, 

семантика яких встановлюється легко на основі схожості з 

рідною мовою та епідигматичного аналізу;  

НР4) вправи на формування навичок встановлення змістової та 

граматичної зв’язності у межах речення, надфразової єдності, 

тексту;  

НР5) вправи на формування умінь читання з повним  розумінням 

інформації. 

Достатній 

рівень 

ДР1) вправи на формування знань нових лексичних одиниць з 

їхніми денотативними значеннями та навичок рецепції й 

семантизації (рівень В1 → В1+/В2);  

ДР2) вправи на розширення семантичного поля лексичних 

одиниць (знань та навичок визначення контекстуальних значень, 

фразеологізмів);  

ДР3) вправи на формування навичок встановлення змістової 

зв’язності у межах тексту та надфразової єдності;  

ДР4) вправи на формування знань та навичок семантизації 
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лексичних одиниць, які входять до потенційного словника, 

проте семантика яких не виводиться на основі епідигматичного  

аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою;  

ДР5) завдання на формування умінь експлікації темних та 

глобальних імплікатів під час читання цілісних текстів. 

Високий 

рівень 

ВР1) вправи на формування знань нових лексичних одиниць з 

їхніми денотативними значеннями та навичок їх семантизації під 

час читання (рівень В2 → В2+);  

ВР2) вправи на розширення семантичного поля лексичних 

одиниць (знань та навичок визначення конотативних значень, 

контекстуальних значень, фразеологізмів);  

ВР3) вправи на формування навичок семантизації лексичних 

одиниць, які складають потенційний словник студента (слова, 

семантика яких виводиться на основі схожості з рідною мовою 

та епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках);  

ВР4) завдання на формування умінь інтерпретації лексичних 

одиниць (темних та глобальних імплікатів, символів, концептів). 

Приклади вправ і завдань для студентів з низьким рівнем 

сформованості лексичної компетентності в читанні: 

Вправа на формування знань нових лексичних одиниць з їхніми 

денотативними значеннями та навичок рецепції їх під час читання.  
Мета: формування знань лексичних одиниць та навичок їх розуміння під 

час читання, розширення тезаурусу студентів. 

Інструкція: Read the sentences, find the synonyms to the words in italics. 

1. He rules over the land between those mountains and the rocky coast. 

2. «It was slow to start, it is now accelerating thankfully. We need to accelerate 

and expand», World Food Programme spokesman Gerald Bourke told AFP, speaking of 

the aid effort. 

3. Sophie Yeomans, a meteorologist at the Met Office, said there is a good chance 

that sky-gazers, particularly in England, will be able to catch a glimpse of the super 

worm moon. 

4. One was removed before the animals entered puberty, with the tissue cut into 

small pieces and frozen.  

5. They get their name from their habit of basking in the sun to warm up before 

they dive hundreds of metres beneath the ocean. 

6. A group of British teens are reliving the traumatic experience of being stranded 

on a small island ridden with snakes and jellyfish during a recent vacation to Thailand. 

7. But even now, melting in Greenland is already occurring at record rates, 

according to scientists. 

8. Sea-level plan New York City mayor Bill de Blasio wants to protect Manhattan 

from climate change by expanding the island’s southern shore to keep rising seas at bay. 

9. The recall announcement said the products were shipped to retailers 

nationwide. 
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10. The collection of corals, ranging from the size of a baseball to a basketball, 

were then floated down shore and placed on a natural, hard surface they would 

hopefully adopt as their new home. 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна одномовна з високим рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на читання речень та визначення значень слів, добір 

синонімів. 

Форма виконання та контроль: студенти самостійно читають речення, 

добирають синоніми; якщо слово незнайоме – студенти користуються словником. 

Перевірку здійснює викладач. 

Приклади вправ і завдань для студентів з достатнім рівнем 

сформованості лексичної компетентності в читанні: 

Вправa на семантизацію лексичних одиниць, які входять до 

потенційного словника, проте семантика яких не виводиться на основі 

епідигматичного аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою. 

Мета: формування навичок семантизації слів, які складають потенційний 

словник студента, семантика яких не виводиться на основі епідигматичного 

аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною мовою. 

Інструкція: Read the sentences and using the dictionary, determine the semantics 

of underlined words.  

Прочитайте речення, користуючись словником визначте семантику 

підкреслених слів. Схарактеризуйте поняття, які вони позначають.  

She also urged me to find a video on YouTube in which a man dressed as a 

gorilla walks across a basketball court, turns to the audience, waves his hands, and then 

walks off. 

Some bulge outward, morphing into a cluster of perfect spheres, like oversize 

bubbles skimmed off the top of a bath; some sink in concave dips, suggesting valleys of 

miniature waves – eerie acts of biomimicry. 

Monastery Beach is a well-known beauty spot, but is also known for its strong 

currents and unpredictable waves. 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна двомовна з середнім рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на семантизацію слів, семантика яких не виводиться на 

основі епідигматичного аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою. 

Форма виконання та контроль: студенти самостійно виписують лексику, 

самостійно виконують завдання. Перевіряють за словником правильність 

семантики, викладач перевіряє, чи правильно встановлено поняття, які позначають 

ці слова. 

Приклади вправ і завдань для студентів з високим рівнем 

сформованості лексичної компетентності в читанні: 
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Вправа на розширення семантичного поля лексичних одиниць (знань 

та навичок визначення конотативних значень). 

Мета: формувати знання про семантичне поле лексичних одиниць, навичок 

визначення конотативної семантики слів; формування навичок встановлення 

інтегративної семи та умотивованості логіки набування словом конотативних 

значень. 

Інструкція. Read the mini-texts, look at the underlined words, think about their 

meaning. Answer the teacher's questions. Identify the basic denotative meaning of these 

words. 

Every success seemed to bring its own complication. When they made a big 

splash on «Shark Tank» in 2015, their website crashed. Lori Greiner, the shark who 

invested in their concept, tweeted to her one million fans to hold on until the website 

was restored. «We learn as we do», Ms. Oleksak said. Six months ago, they 

reintroduced their bagels to supermarkets; now their bagel balls are in 2,000 stores and 

7,500 Starbucks. 

1. What is this text about? Describe this text using one or two words. 

2. What does «the shark» in this text mean? 

When three months of President Trump’s private schedule was published by 

Axios – revealing 60 percent of his days are spent, on average, in «executive time» – 

social media was ablaze. 

«I wonder how many hours were spent watching sharks», tweeted filmmaker 

Judd Apatow, referring to reports of the president’s apparent interest in the topic. «I 

guess he considered himself furloughed», snarked Robert Reich, the University of 

California Berkeley professor and former Clinton administration Secretary of Labor. 

1. What is this text about? Describe this text using one or two words. 

2. What does «watching sharks» in this text mean? 

Lovli is not alone. There are many fellow Africans, and Asians too, who find 

themselves in dire straits. 

A Zimbabwean pastor, who prefers to remain anonymous, says many of the 

students fall prey to loan sharks. When payback time comes, things «can get ugly... and 

police say they cannot intervene», he says. 

1. What is this text about? Describe this text using one or two words. 

2. What does «loan shark» in this text mean? 

Тип вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна одномовна з 

середнім рівнем керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на читання міні-текстів та розуміння конотативної 

лексики. 

Форма виконання та контроль: студенти читають текст, визначають 

семантику підкреслених слів, викладач у формі запитань перевіряє рівень 

розуміння значень цих слів, студенти англійською мовою обґрунтовують, чому 

слово набуло саме такого значення.  

У роботі розроблено та запропоновано модель авторської методики 

диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні, яка реалізується в межах кредитно модульної системи, 

призначена для студентів рівня вищої освіти «бакалавр» (спеціальність 035 
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«Філологія»). Модель організації процесу навчання охоплює диференціацію цілей 

навчання та очікуваних результатів, об’єктів навчання та суб’єктів навчання; 

елементів навчання; змісту, методів, форм організації та контролю навчальної 

діяльності студентів. Мінімальною одиницею організації навчання визначено 

мікромодуль, який триває 6 аудиторних годин і 6 годин самостійної роботи, має 

тематичний характер і охоплює близько 100 нових слів, відповідно до яких 

добираються речення, надфразові єдності, тексти, зорганізується підсистема вправ 

і завдань. Модель має синхронізований характер: студенти виконують одночасно 

однотипні форми роботи, проте різниться наповненість вправ і характер завдань. 

У розділі 3 «Експериментальна перевірка ефективності методики 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні у майбутніх філологів» описано процес планування, підготовки та 

проведення експерименту, критерії та норми оцінювання лексичних знань та 

рецептивних навичок у читанні; експериментально перевірено ефективність 

авторської методики та розроблено методичні рекомендації до диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів. 

Ефективність авторської методики було перевірено під час базового 

природного горизонтального відкритого експерименту, у якому взяли участь 76 

студентів (34 студенти склали контрольну групу (КГ), 42 студенти склали 

експериментальну групу (ЕГ) і були безпосередніми учасниками 

експериментального навчання) першого курсу спеціальності 035 «Філологія» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Неварійованими 

умовами експерименту були незмінний склад студентів у контрольних та 

експериментальних групах, зміст навчальних модулів та норми аудиторного та 

позааудиторного часу, експериментатор, критерії оцінювання, матеріали для 

контрольних зрізів. Варійовану умову експерименту склала диференціація цілей 

та очікуваного результату навчання, змісту навчання, дібраних матеріалів, за 

якими здійснюється навчання, зміст та характер вправ і завдань, контроль за їх 

виконанням. 

Для оцінювання студентів було взято такі критерії: правильність розуміння 

лексичної одиниці, її денотативного та конотативного значення у мовленні; 

правильність встановлення змістового зв’язку; ступінь розуміння імплікатів та 

концептів у тексті; обсяг екстралінгвальної інформації, пов’язаної з лексичною 

одиницею; ступінь розуміння змісту та смислу тексту; правильність та глибина 

пошуку / аналізу під час вирішення лексикологічних завдань. 

Зіставлення та аналіз отриманих результатів перед- і 

післяекспериментального зрізів виявив, що динаміка якісних змін у англомовній 

лексичній компетентності в читанні студентів ЕГ значно перевищила динаміку 

змін студентів КГ.  

Подамо динаміку якісних змін у англомовній лексичній компетентності в 

читанні студентів ЕГ та КГ за рівнями навченості (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Динаміка якісних змін у англомовній лексичній компетентності в читанні 

студентів ЕГ та КГ за рівнями навченості 
Групи ВР ДР НР 

 К-кість 

студентів 

Сер. бал К-кість 

студентів 

Сер. бал К-кість 

студентів 

Сер. бал 

КГ 6→4 8,28 → 8,4 21→24 7,88 → 7,95 7→ 6 6,49 → 6,84 

ЕГ 6→12 8,35 → 9,3 28→28 7,89 → 8,5 8→2 6,4 → 7,8 
 

Сер. бал – середній бал за 10-бальною шкалою. 

У такий спосіб було доведено гіпотезу, що ефективність формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів є високою 

за умови створення диференційованих груп за критерієм навченості (з низьким / 

достатнім / високим), визначення для кожної дифгрупи цілей та очікуваного 

результату навчання, змісту навчання, дібраних матеріалів, за якими здійснюється 

навчання, змісту та характеру вправ і завдань, контролю за їх виконанням, 

дотримання етапності процесу навчання. Нам вдалося простежити позитивну 

динаміку ЕГ в цілому та кожної диференційованої підгрупи (залежно від 

вихідного рівня навченості) зокрема. Достовірність результатів експерименту 

було доведено за допомогою статистичного методу U-критерію Манна-Уїтні. 

Результати експерименту були враховані при розробці методичних 

рекомендацій по впровадженню методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Теоретичні та практичні результати дослідження дали змогу сформулювати 

такі висновки: 

1. Встановлено, що до проблеми диференційованого навчання іноземних 

мов науковці почали звертатися наприкінці 60-их – поч. 70-их років ХХ століття. 

Перші наукові праці були присвячені запровадженню диференційованого 

навчання учнів середніх шкіл. В основі методики дослідники вбачали потребу 

розподілу учнів на окремі групи (враховуючи певні характеристики учнів) для 

оптимального здійснення навчального процесу. Ґрунтовного вивчення проблема 

диференціації процесу навчання іноземних мов набула починаючи з 90-их років 

ХХ ст. Аналіз наукової літератури дав можливість встановити наявність 

диференціації у процесі навчання іноземних мов в усіх основних компонентах 

методичної системи – цільовому, змістовому, операційному, суб’єктному, 

контрольно-коригувальному. 

2. Обґрунтовано, що зміст і структура англомовної лексичної 

компетентності в читанні майбутніх філологів зумовлена основними видами 

їхньої професійної діяльності (педагогічна (учительська / викладацька); 

перекладацька; науково-дослідницька; професійне користування мовою в різних 

сферах соціальної взаємодії), навчальними програмами з іноземної мови, а також 

рівнями розуміння тексту під час читання. Обґрунтовано, що рівень розуміння 
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експліцитного змісту тексту є мінімально достатнім, щоб вважати лексичну 

компетентність у читанні сформованою. Визначено лексичні знання, навички та 

вміння, якими повинен оволодіти студент для рівнів розуміння експліцитного 

змісту тексту та розуміння імпліцитного змісту та смислу тексту.  

3. Встановлено, що формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів здійснюється на засадах диференційованого, 

компетентнісного та комунікативно-діяльнісного підходів, які ґрунтуються на 

дидактичних та методичних принципах навчання. Методом-системою навчання 

визначено комунікативний, який реалізується в методах-способах вправляння та 

проблемного навчання. Усі вправи мають диференційований характер, який 

полягає в наповненні вправ, у їх призначенні, у способі їх виконання, у керуванні 

з боку викладача під час їх виконання. 

4. На основі аналізу програм навчання філологів англійської мови, а також 

предметних, логічних та мовно-мовленнєвих труднощів, які виникають під час 

читання текстів, було визначено одиниці добору лексичного матеріалу (це слово з 

його денотативним та конотативними значеннями, фразеологічна єдність (з її 

семантикою)) та текстового матеріалу (зв’язні змістовно завершені тексти). На 

основі критеріїв тематичності, сполучуваності, відповідності лексики рівню 

навченості студентів, словотворчої та стройової здатності здійснено добір 

словникового мінімуму, який орієнтований на розширення тезаурусу студентів 

новими лексичними одиницями з їхніми денотативними значеннями та на 

розширення семантичного діапазону відомих лексичних одиниць (за рахунок 

засвоєння конотативних значень). Залежно від рівня навченості було проведено 

диференціацію лексичних одиниць, орієнтуючись на рівні розуміння текстів під 

час читання. 

На основі критеріїв зв’язності, змістової цілісності, смислової та змістової 

завершеності, мовної доступності, мотивуючого змісту, інформаційної 

насиченості, обсягу тексту, автентичності та функціональної обумовленості 

здійснено добір текстів, які відповідають рівню навченості студентів (відповідно, 

для студентів з низьким рівнем – тексти експліцитного змісту, для студентів з 

достатнім рівнем – тексти з експліцитним змістом та імпліцитними змістовими 

фрагментами, для студентів з високим рівнем – тексти, які мають імпліцитний 

зміст, які потребують інтерпретації), спрямовані на розширення їхнього 

тезаурусу. 

5. Розроблено підсистему вправ і завдань для диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів, яка охоплює (залежно від рівнів володіння іноземною мовою студентів 

(А2, В1, В2)) диференціацію денотативних сем лексичних одиниць; семантичного 

діапазону лексичних одиниць; лексичних одиниць, які складають потенційний 

словник студента;  лексичних одиниць, які позначають імплікати; диференціація 

текстів за рівнем імпліцитності / експліцитності, на основі яких відбувається 

навчання лексики; диференційований спосіб виконання вправ та ступінь 

керованості з боку викладача. 

Авторська методика реалізується в моделі організації процесу навчання, яка 

охоплює диференціацію цілей навчання та очікуваних результатів, об’єктів 
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навчання та суб’єктів навчання; елементів навчання; змісту, методів, форм 

організації та контролю навчальної діяльності студентів. Мінімальною одиницею 

організації навчання визначено мікромодуль, який триває 6 аудиторних годин і 6 

годин самостійної роботи, має тематичний характер і охоплює близько 100 нових 

слів, відповідно до яких добираються речення, надфразові єдності, тексти, 

зорганізується підсистема вправ і завдань. Модель має синхронізований характер: 

студенти виконують одночасно однотипні форми роботи, проте різниться 

наповненість вправ і характер завдань. 

6. У ході експерименту встановлено, що розроблена авторська методика є 

ефективною за умов створення диференційованих груп за критерієм навченості (з 

низьким / достатнім / високим рівнем навченості), визначення для кожної 

дифгрупи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, дібраних 

матеріалів, за якими здійснюється навчання, змісту та характеру вправ і завдань, 

контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу навчання. 

Достовірність результатів експерименту було доведено за допомогою 

статистичного методу U-критерію Манна-Уїтні. 

На основі результатів проведеного експерименту було укладено методичні 

рекомендації щодо ефективного застосування авторської методики у навчальному 

процесі. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів висвітленої проблеми. 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в розробленні методик 

диференційованого формування лексичної компетентності в аудіюванні, говорінні 

та письмі. 
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АНОТАЦІЯ 

Кравченко А. О. Методика диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. – 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, 2019. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробці та 

експериментальній перевірці методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. 

У роботі конкретизовано лексичну компетентність у читанні майбутнього 

філолога. Визначено методичні засади та обґрунтовано зміст і структуру 

англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів з 

урахуванням рівнів розуміння текстів. Розроблено підсистему вправ та завдань, 

створено модель організації процесу диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. 

Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході 

експериментального навчання, за результатами якого укладено методичні 

рекомендації щодо диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні у майбутніх філологів. 

Ключові слова: англомовна лексична компетентність, диференційоване 

формування компетентності, читання, текст, майбутні філологи, рівні розуміння 

тексту, підсистема вправ і завдань, методика. 
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В работе конкретизировано лексическую компетентность в чтении 

будущего филолога. Определены методические основы и обосновано содержание 

и структуру англоязычной лексической компетентности в чтении будущих 

филологов с учетом уровней понимания текстов. Разработана подсистема 

упражнений и заданий, создана модель организации процесса 

дифференцированного формирования англоязычной лексической компетентности 

в чтении будущих филологов. 

Эффективность разработанной методики проверена и подтверждена в ходе 

экспериментального обучения, по результатам которого сформулированы 

методические рекомендации дифференцированного формирования англоязычной 

лексической компетентности в чтении у будущих филологов. 

Ключевые слова: англоязычная лексическая компетентность, 

дифференцированное формирование компетентности, чтение, текст, будущие 

филологи, уровни понимания текста, подсистема упражнений и заданий, 

методика. 

 

ABSTRACT 

Kravchenko A. O. Methodology for differentiated formation of English 

lexical competence in reading to prospective philologists. – Manuscript. 

A thesis presented for a Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 

Specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis deals with theoretical substantiation and practical elaboration of the 

methodology for differentiated formation of English lexical competence in reading to 

prospective philologists. 

The thesis address lexical competence in reading to prospective philologist as a 

system of extra-linguistic knowledge (which is verbalized), knowledge of lexical and 

phraseological units that represent different styles of speech; lexical receptive skills that 

integrate reading skills and provide the ability and willingness to interpret and 

understand (depending on the purpose of reading) written texts of different styles, 

genres and pragmatics at the semantic, metasemiotic and metametasemiotic levels; 

motivation, ability and willingness to expand learner’s own vocabulary independently. 

It has been proved that formation of English lexical competence in reading to 

prospective philologists should be based on differentiated, competent and 

communicative approaches, which are based on didactic (awareness, systematics and 

consistency, individualization, activeness) and methodological (communicative, 

situational, authenticity of educational material, joint learning of foreign language and 

foreign culture, domineering role of exercise, taking into account the individual interests 

of students, functionality, innovation) principles. The method-system of training has 

been defined as communicative, which is implemented in the methods of modelling and 

problem-based learning. All exercises have a differentiated approach that is in the 

content of the exercises, in their purpose, in the way they are performed, in the control 

given by the teacher during the study performance. 
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It has been discovered that there is a considerable heterogeneity of groups in 

terms of lexical competence in reading, so it is necessary to carry out differentiated 

formation of lexical competence, that is of: 

- to improve the level of lexical competence in reading of students who have A2 

level: by the end of the first year students (at least) must have B1 level and (at 

maximum) have B1+ level; 

- students who have the B1 level must have the B1+ level; 

- students who have B2 level must deepen their knowledge of vocabulary, 

develop the ability to read more complex texts in terms of content and meaning, to have 

B2+ level. 

The thesis provides the system of exercises and tasks for the differentiated 

formation of English lexical competence in reading based on the differentiation of 

lexical units, depending on the levels of students' foreign language proficiency (А2, B1, 

B2) within the framework of the general content module; the semantic range of the 

lexical unit depending on the levels of foreign language proficiency (low, sufficient, 

high): mastering the denotative meaning → the contextual value → the conotative 

meaning, the words as the concept; lexical units that make up the potential vocabulary 

of the student depending on the levels of foreign language proficiency of students (low, 

sufficient, high): words with epidigmatic and comparable to derivative semantics → 

words with epidigmatic and comparable to non-derivative semantics → words, with 

epidigmatic and comparable to derivative semantics in individual cases; lexical units 

denoting implications (according to the level of training): local implications, → dark 

and global implications → dark and global implications, mental and cultural concepts; 

texts on the basis of which the vocabulary is being taught: texts of explicit content → 

texts of explicit content with implicitly meaningful modules → texts of implicit content 

and meanings requiring interpretation; a differentiated way of exercising and a degree of 

control from the teacher. 

The experimental teaching has been conducted to prove the effectiveness of the 

suggested methodology for differentiated formation of English lexical competence in 

reading to prospective philologists. The author's methodology is implemented in the 

model of the organization of the learning process, which covers the differentiation of 

learning objectives and expected results, teaching objects and subjects of training; 

learning elements; content, methods, forms of organization and control of students' 

educational activities. The micro-module is set as the minimum unit of the education 

organization. It comprises 6 hours of in-class work and 6 hours of independent work. It 

is thematic and covers about 100 new words, according to which the sentences, the 

phrasal unity, the texts are chosen, and the subsystem of exercises and tasks is 

organized. The model is synchronized: students perform the same type of work at the 

same time, but the content of the exercises and the nature of the tasks varies.  

Methodological guidelines for differentiated formation of English lexical 

competence in reading to prospective philologists have been elaborated and offered to 

teachers. 

Key words: English lexical competence, differentiation, reading, text, prospective 

philologists, levels of foreign language proficiency, lexical units, reading skills, 

subsystem of exercises and tasks. 
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