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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. 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 та 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:  

О. Бігич [15; 16], І. Бім [13], С. Боднар [17; 18], Н. Бориско [19; 20], 

Є. Верещагін [36], І. Зимня [60; 61], О. Леонтьєв [82], Л. Морська [106], Ю. Пассов 

[116; 117], В. Сафонова [139; 140], О. Тарнопольський [153], І. Браун (І. Brown) 

[178], К. Брумфіт (C. Brumfit) [179], М. Канале (M. Canale) [180], В. Літтлвуд 

(W. Littlewood) [189], Ш. Мерфі (Sh. Murphy) [191], Дж. Рубін (J. Rubin) [195], 

Г. Віддовсон (H.Widdowson) [198]. 
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Результати досліджень учених стали основою для розроблення методики 

формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетенції для: студентів мовних 

ВНЗ на основі автентичної аудитивної музичної та аудіовізуальної наочності 

(Ю. Маковєєва) [88]; студентів художньо-графічного факультету педагогічного 

університету (Д. Мельникова) [97]; майбутніх учителів (С. Саннікова) [138], 

майбутніх лінгвістів (О. Компанцева) [73], майбутніх перекладачів (І. Рябова, 

І. Ярцева) [136; 176], майбутніх економістів (А.Чикунова) [165], учнів старших 

класів гімназії (Н. Єфремова) [56]; студентів мовних спеціальностей у процесі 

читання (О. Бирюк [14]; Л. Рудакова [135]), засобами фольклорного матеріалу 

(Н. Бачинська) [9]. Водночас проблема формування лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів загальноосвітніх шкіл засобами електронного підручника (далі 

ЕП) не була предметом досліджень науковців.  

Навчання іноземних мов засобами ЕП висвітлено в роботах В. Бадер [8] 

(теоретичні засади побудови електронного підручника з української мови як 

іноземної), Ю. Радченко [127] (використання електронного підручника у школах 

Франції), О. Феоктистової [158] (електронний підручник з англійської мови в 

системі вищої професійної освіти), О. Кабанова [64] (електронний підручник як 

засіб підвищення якості освіти іноземної мови в технічному університеті), І. Низової 

[109] (теорія та практика створення електронного підручника з російської мови як 

іноземної). 

Необхідність формування в учнів загальноосвітніх шкіл лінгвосоціокультурної 

компетенції із використанням сучасних автентичних матеріалів засобами 

електронного підручника визначило актуальність дослідження та вибір теми 

дослідження «Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів 

старшої школи». 

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 
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«Сучасні технології навчання іноземних мов у ВНЗ». Тему дисертації затверджено 

вченою радою Херсонського державного університету (протокол №2 від 29.10.2012 

р.) та Міжвідомчою Радою з координації наукових досліджень із 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 (АЛСКК) учнів старшої школи засобами 

електронного підручника. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

1) дослідити сучасний стан проблеми формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл;  

2) схарактеризувати електронний підручник як засіб формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи; 

3) визначити теоретико-методичні передумови формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного 

підручника; 

4) уточнити цілі та зміст формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи; 

5) визначити критерії та зробити відбір матеріалів для формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами 

електронного підручника; 

6) визначити етапи формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи, укласти науково обґрунтовану систему вправ та 

розробити модель формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції 

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 АЛСКК учнів старшої школи. 

Предметом дослідження є методика формування АЛСКК учнів старших 

класів загальноосвітніх шкіл засобами електронного підручника. 
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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 й мотивації до АЛСКК; 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 iндивідуальному інтерактивному режимі, 

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

відеоматеріалів, друкованих текстів), систематично здiйснювати 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 учнів старшої школи з використанням ЕП 

визначено такі методи: демонстрації/ознайомлення; організації вправляння / 

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

гри. 

3. Досягнення мети формування АЛСКК забезпечується етапністю та 

системою вправ, яка складається із трьох груп (інформаційні лексичні вправи; 
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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 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 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 
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Britons» для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, визначення 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), 5 – 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА 

 

У цьому розділі 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. 

Для досягнення поставленої мети обрано такі методи дослідження: аналіз 

літературних джерел щодо визначення сутності АЛСКК учнів старшої школи, аналіз 

нормативних документів, що регламентують навчання АМ у загальноосвітніх 

школах, анкетування з метою з’ясування проблеми формування АЛСКК, потреби 

формування АЛСКК учнів старшої школи та вчителів, аналіз навчально-

методичного супроводу формування АЛСКК учнів старших класів загальноосвітніх 

шкіл. 

 

1.1 Лінгвосоціокультурна компетенція учнів старшої школи як предмет 

лінгвометодичних досліджень 

 

Державний стандарт базової й повної середньої освіти передбачає навчання 

іноземної мови інтегровано з культурою [52, с.4]. Ключовими поняттями 

«Державного стандарту» є компетенції – суспільно визнаний рівень знань, умінь, 

навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини [52, с.4]. 

Компетенцію, спираючись на думку Дж. Равена, розуміємо як специфічну 

здатність, яка необхідна для того, щоб фективно виконувати конкретні дії в 

конкретній предметній галузі, що охоплює вузькоспеціальні знання, особливі 

предметні навички та вміння, способи мислення. Бути компетентним, за слова Дж. 

Равена, означає «мати набір специфічних компетенцій різного рівня» [126, с.79].  
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Відповідно до розподілу змісту освіти на загальний метапредметний (який 

охоплює всі навчальні предмети), міжпредметний (зміст циклу предметів чи галузей 

освіти) та предметний (зміст кожного навчального предмета), А. Хуторський 

визначає трирівневу ієрархію компетенцій: ключові; загальнопредметні; предметні. 

Сукупність ключових компетенцій визначається потребами суспільства, соціумом, 

для кожної держави він є різним і залежить від світогляду, потреб, ціннісних 

орієнтацій окремої спільноти. Компетенція є кінцевим результатом навчання, мета 

якого полягає у формуванні й розвитку особистості учня, розкритті його здібностей і 

талантів [163, с.37]. 

Провідною в навчанні іноземної мови учнів середньої школи є комунікативна 

кометенція. 

Поняття «комунікативна компетенція» вперше було запропоноване 

Д. Хаймзом, який визначив її як внутрішнє знання ситуаційної доцільності мови, як 

здібності, що дозволяє бути учасником мовленнєвої діяльності [160, c. 50].  

У сучасній науці існують різні підходи до визначення компонентів іншомовної 

комунікативної компетенції.  

На основі висновків І. Зимньї та А. Щукіна вважаємо, що комунікативна 

компетенція – це, головним чином, здатність людини адекватно до ситуації 

спілкування організовувати свою мовленнєву діяльність у її продуктивних та 

рецептивних видах [60, c. 57]; це здатність розв’язувати за допомогою засобів 

іноземної мови актуальні для учнів завдання спілкування в навчальній, побутовій, 

громадській і культурній галузях життя; вміння учнів користуватися засобами мови 

й мовлення для досягнення цілей спілкування [171, с. 109]. Людина володіє 

комунікативною компетенцією лише тоді, якщо вона в умовах прямого чи 

опосередкованого контакту здатна ефективно вирішувати завдання взаєморозуміння 

та взаємодії з носіями мови у межах норм, правил та традицій культури носіїв цієї 

мови. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти комунікативну 

мовленнєву компетенцію розглядають як таку, що є «сукупністю лінгвістичної 
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(лексичні, фонологічні, синтаксичні знання і вміння), соціолінгвістичної та 

прагматичної компетенцій» [58, c.13].  

Cлід звернути увагу на те, що іншомовна комунікативна компетенція 

відображає готовність учня здійснювати іншомовне міжособистісне й міжкультурне 

спілкування з носіями мови в межах, визначених програмами та стандартами 

[150, с. 68]. 

Моделі іншомовної комунікативної компетенції, запропоновані іншими 

вченими (І. Бім, В. Сафонова, О. Соловова; Б. Мюллер-Жак’є (В. Mьller-Jacquer)) 

[13; 139; 151; 190], містять мовну, лінгвістичну (фонетичну, лексичну, граматичну), 

прагматичну, організаційну, дискурсивну, соціолінгвістичну, стратегічну, 

навчальну, тематичну, мовленнєву, компенсаторну, соціокультурну та соціальну 

субкомпетенції. 

Сучасна парадигма шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку 

організацію навчання, котра забезпечує комунікативно-діяльнісний характер 

процесу оволодіння іноземною мовою інтегровано з міжкультурним спрямуванням 

його змісту. Програма Міністерства освіти і науки України з іноземної мови для 

загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класів) передбачає формування в учнів 

іншомовних умінь і навичок для здійснення спілкування в типових ситуаціях 

різноманітних сфер життя, що суттєво підвищує роль лінгвокраїнознавчих і 

соціокультурних знань, які складають основу для формування та розвитку 

лінгвосоціокультурної компетенції. Головна мета навчання іноземної мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної 

компетенції, основу якої створюють комунікативні вміння. Розвиток комунікативної 

компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, 

лінгвосоціокультурних мовленнєвих навичок і вмінь, які сприяють інтегруванню 

особистості в іншомовний соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї 

суспільстві. Усі цілі навчання досягаються сукупно, підпорядковуються головній 

меті та реалізуються в процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному 

розвитку особистості учня [124, с.5]. 
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В останні роки значно посилилась увага дослідників до феномену 

лінгвосоціокультурної компетенції як одного з головних чинників, що визначає 

готовність особистості до міжкультурної комунікації. Ця проблема не є новою, 

питання про лінгвосоціокультурний аспект навчання іноземних мов знайшло 

теоретичне обґрунтування в працях багатьох учених (Є. Верещагін, І. Зимня, 

О. Леонтьєв, Ю. Пассов, В. Редько, В. Сафонова, І. Браун та ін.) [36; 60; 82; 116; 129; 

141; 178]. 

Доцільність паралельного вивчення мови та культури обґрунтована в роботах 

таких науковців, як-от: О. Бирюк, Н. Бориско, Є. Верещагін, Н. Гальськова, 

Л. Голованчук, Ю. Пассов, В. Сафонова, В. Фурманова, Г. Нойнер (G. Neuner), 

Г. Сарате (G. Zarate) та інших [14;19; 36; 41; 42; 116; 141; 159; 192]. Дослідникам 

вдалося вирішити низку проблем, які стосуються паралельного навчання іноземної 

мови та культури. Проте, як свідчить проведений аналіз наукової літератури, поза 

увагою більшості науковців лишається питання формування лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів основної школи. Лише в роботі Л. Голованчук ідеться про 

можливість та необхідність формування культурно-країнознавчої компетенції як 

складника соціокультурної компетенції учнів основної загальноосвітньої школи 

[42, с.15]. 

 Хоча проблема формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів 

посідає важливе місце в методичних дослідженнях вчених, належної уваги не 

приділено створенню методики формування лінгвосоціокультурної компетенції 

учнів старшої школи і можливості удосконалити її засобами електронного 

підручника.  

Лінгвосоціокультурну компетенцію, згідно з думкою С. Ніколаєвої, 

розглядаємо як сукупність соціолінгвістичної, соціокультурної і соціальної 

компетенцій [113, с.13]. 

Соціолінгвістичну компетенцію, спираючись на думку М. Овчиннікової 

розуміємо як «здатність мовної особистості організовувати свою мовленнєву 

поведінку адекватно до ситуацій спілкування з урахуванням комунікативної мети, 

наміру, соціальних статусів, ролей комунікантів і ситуації спілкування відповідно до 
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соціолінгвістичної норми й установок конкретної національно-лінгво-культурної 

спільноти» [114, с. 28-29]. 

Формування соціолінгвістичної компетенції розпочинається на етапі добору 

мовного й мовленнєвого матеріалу. У процесі навчання мовних аспектів на засадах 

комунікативного підходу вчитель має враховувати й формувати соціолінгвістичний 

досвід учнів. Соціолінгвістичний матеріал дає масу прикладів, цінних у плані 

реалізації практичних, розвивальних і виховних цілей [113, с. 13]. 

У нашому дисертаційному дослідженні ми спираємося на лінгводидактичну 

модель соціолінгвістичної компетенції, розроблену М. Овчинніковою. 

Соціолінгвістична компетенція охоплює: 

- соціолінгвістичні знання (теоретичні й лінгвістичні); 

- соціолінгвістичні навички (розпізнавання регістрів спілкування, 

лінгвістичних маркерів соціальних відносин, формул спілкування; вживання 

прагматичних кліше); 

- соціолінгвістичні уміння (організація своєї мовленнєвої поведінки, участь в 

основних видах функціонального використання мови, вибір регістру, 

розуміння/інтерпретація і використання соціолінгвістично забарвлених слів, вміння 

створити комунікативний портрет учасника міжкультурної комунікації, вміння 

аналізувати свою мовленнєву поведінку, здійснення соціолінгвістичного аналізу 

автентичних матеріалів) [114, с. 71-72]. 

Проаналізувавши низку праць, присвячених змісту соціолінгвістичної 

компетенції, конкретизуємо її компонентний склад [129; 111; 145; 84; 91; 43]: 

- знання та вміння, що дають змогу користуватися мовою у певному соціумі і 

визначають вербальну та невербальну поведінку учасників спілкування [58, с. 4]; 

- уміння спілкуватися відповідно до певної ситуації та її контексту: етикетна 

поведінка учасників, тобто «поведінка, в тому числі й мовна, за соціально, 

культурно й історично сформованими моделями в типових (стандартних) ситуаціях 

поведінки і взаємодії людей» [129, с. 8]; 
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- знати семантичні особливості слів і словосполучень, їх специфіку 

використання залежно від стилю, характеру спілкування, того ефекту, який вони 

можуть справити на співбесідника [111, с.5]; 

- здатність здійснювати вибір мовних форм, використовувати їх і 

перетворювати відповідно до контексту, а також усвідомлення зв’язків між мовою 

(мовами) і явищами суспільного життя [113, с. 14]; 

- здатність здійснити вибір мовних засобів залежно від основних аспектів 

контексту, в якому протікає спілкування, від загальноприйнятих правил 

використання мови, що відповідають традиціям певного соціуму, а також від 

конкретної ситуації спілкування [145, с. 14]; 

- знання, уміння, навички, необхідні для використання мовних форм залежно 

від ситуації спілкування, яка обумовлена завданням, темою, місцем спілкування, 

соціальними, комунікативними та психологічними ролями комунікантів [84, с. 478; 

91, с. 32–33]; 

- здатність розпізнавати мовні особливості людини з погляду її соціальної 

приналежності, місця проживання, походження, етнічної приналежності й роду 

занять, які відзначаються на рівні граматики, лексики, фонетики, паралінгвістики й 

кінесики; 

- здатність виявляти й інтерпретувати різні відхилення від мовної норми, 

пов'язані з її соціальною варіативністю [43, с. 158]. 

Під поняттям соціокультурної компетенції розуміємо знання, навички та 

вміння використовувати у спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні реалії 

[124, с. 4]; аспект комунікативної здатності, який містить характерні особливості 

суспільства та його культури, що проявляється в комунікативній поведінці членів 

цього суспільства [180, с. 10].  

Соціокультурна компетенція, за слова С. Ніколаєвої, «визначає успішність 

спілкування з представниками іншомовної культури, дозволяючи почувати себе 

впевнено й комфортно в іншомовному середовищі. Іншомовна соціокультурна 

компетенція – це знання культурних особливостей носіїв мови, їх звичок, традицій, 

норм поведінки, етикету і вміння розуміти та адекватно використовувати їх у 
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міжкультурній комунікації, залишаючись при цьому носієм іншої культури» 

[111, с. 8].  

Соціокультурна компетенція охоплює розуміння змісту й різноманітного 

забарвлення висловлень, правильну інтерпретацію культурних понять і реалій, 

історичних фактів і процесів під час читання автентичної літератури (газет, 

журналів, повідомлень), перегляду відеоматеріалів і телевізійних програм, 

спілкування з іноземцями, розуміння вербальної та невербальної поведінки й 

підвищену толерантність [185, с. 108]. Соціокультурна компетенція – підкреслює 

Є. Азимов, передбачає «знайомство тих, хто навчається, з національно-культурною 

специфікою мовленнєвої поведінки і здатністю користуватися елементами 

соціокультурного контексту, релевантними для породження і сприйняття мовлення з 

точки зору носіїв мови. Ці елементи – звичаї, правила, норми, соціальні умовності, 

ритуали, соціальні стереотипи, країнознавчі знання та ін.» [1, с. 197]. 

Соціокультурна компетенція, на думку П. Сисоєва, дозволяє тим, хто говорить 

іноземною мовою, почувати себе майже на рівні з носіями мови (відносно 

екстралінгвальних знань), що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою 

(тобто здатністю оперувати мовою у ситуаціях повсякденного спілкування на рівні, 

максимально наближеному до рівня носіїв мови) [152, с. 58]. 

В. Калінін виділив соціокультурні чинники, що вмотивовують учнів до 

оволодіння соціокультурною компетенцією. Найбільш важливими мотивами в 

оволодінні соціокультурною компетенцією є розуміння оригінальних автентичних 

джерел без допомоги додаткових засобів (наприклад, словників), зацікавленість 

культурою, життям, побутом, звичаями людей у різних країнах [65, с. 66]. Це сприяє 

тому, що учні усвідомлюють необхідність вивчення іноземної мови у 

соціокультурному аспекті. Важливим, на нашу думку, є те, що формування в учнів 

соціокультурної компетенції має озброювати їх фоновими знаннями, якими 

володіють їхні однолітки-іноземці [36, с. 101]. Як зазначає Ю. Пассов, 

соціокультурна компетенція змісту навчання іноземної мови має величезний 

потенціал у плані включення учнів у діалог культур, знайомства з досягненнями 

національної культури у розвитку загальнолюдської культури [116, с. 7]. Отже, 
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провідні сучасні методисти одностайні в думці про те, що в процесі навчання 

іноземної мови учні повинні оволодіти знаннями про культуру, побут історію, 

географію країни, мова якої вивчається, засобами вербальної та невербальної 

поведінки, що складають зміст соціокультурної компетенції. 

Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування 

неможливе без паралельного вивчення відповідної культури. «Якщо розуміти під 

культурою все, що робить та думає нація, то мова фіксує саме те як ця нація думає», 

– зазначає Є. Азимов [1, с. 195]. Культура, на думку І. Браун (І. Brown), це контекст, 

усередині якого ми існуємо, думаємо, відчуваємо і спілкуємося один з одним 

[178, с. 188]. А. Хірш (А. Hirsh) під культурою країни, мова якої вивчається, розуміє 

особливе поєднання знань і досвіду, що дозволяє учням бути адекватними 

учасниками міжкультурної комунікації [185, с. 107]. 

У складі соціокультурної компетенції виділяємо країнознавчий та 

лінгвокраїнознавчий компоненти. 

Країнознавчий компонент охоплює «сукупність знань про країну, мова якої 

вивчається, а також здатність використовувати національно-культурний компонент 

мови з метою спілкування», – зазначає М. Нефедова [108, с. 19]. Помітне 

розходження в культурах носіїв різних мов здебільшого обумовлюється різними 

матеріальними й духовними умовами існування відповідних народів і країн, 

особливостями їх історії, культури, побуту, світогляду, суспільно-політичного ладу 

тощо [108, с. 21]. 

Під лінгвокраїнознавчим компонентом, зазначає В. Фурманова, розуміється 

здатність здійснювати міжкультурну комунікацію, що ґрунтується на знаннях 

лексичних одиниць із національно-культурним компонентом семантики й уміннях 

адекватного їх застосування в ситуаціях міжкультурного спілкування, а також 

уміннях використовувати фонові знання для досягнення взаєморозуміння в 

ситуаціях опосередкованого й безпосереднього міжкультурного спілкування 

[159 с. 55]. 

Лінгвокультурознавчий компонент охоплює вміння учнів користуватися в 

рецептивному та продуктивному мовленні країнознавчими та фоновими знаннями 
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про країни, мова яких вивчається; лінгвокраїнознавчим мінімумом словникового 

запасу мови; використовувати специфіку вербальної і невербальної поведінки, що 

прийнята в певній культурі [170, с. 328]. Для формування лінгвокраїнознавчої 

компетенції потрібні не просто країнознавчі знання, а так звані фонові знання 

(background knowledge), тобто знання про країну, її культуру, побут, історію, 

властиві лише мешканцям цієї країни (на відміну від загальнолюдських). Володіння 

фоновими знаннями мови, вказує А. Хірш (A. Hirsh), включає іноземця до 

іншомовної громади, дає йому «культурну письменність» (cultural literacy), і навпаки 

– відсутність культурної письменності робить його чужинцем (outsider), який не 

може зрозуміти те, на що носії мови лише натякають в усному та писемному 

спілкуванні, – [185, с. 75]. 

Аналіз наукових праць, присвячених соціокультурній компетенції, дав 

можливість констатувати, що науковцями визначено такий компонентний склад 

соціокультурної компетенції [180; 137; 111; 66]: 

- знання побуту, мистецтва, історії, географії, економіки, державного устрою, 

традицій, звичаїв тощо [180, с. 23]; 

- знання соціальних звичаїв (невербальні: значення жестів; вербальні: початок 

і закінчення розмови, способи привернення уваги); соціальних ритуалів (час 

відвідування знайомих, друзів, загальноприйняті теми бесід тощо) [180, с. 23]; 

- знання того, що мова не тільки засіб пізнання та спілкування, але й форма 

соціальної пам’яті, «культурний код нації» [137, с. 15]; 

- знання концептів культури;  

- знання культурних маркерів семантики лексичних одиниць (безеквівалентна, 

фонова, конотативна лексика); 

- знання культурно-маркованих мовних одиниць: американізми, топоніми, 

антропоніми, зооніми, назви політичних реалій, суспільних громадських 

організацій, торговельних марок, назв фірм, крамниць, транспорту, одягу тощо 

[111, с. 87]; 

- знання відношення еквівалентності–безеквівалентності між мовними 

одиницями іноземної та рідної мов; про типи соціокультурних лакун, можливих під 
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час спілкування носіїв рідної мови та тієї, яку вивчають; про носії та джерела 

національно-культурної та соціально-класової інформації в мові;  

- навички розпізнавання в рецептивних видах мовленнєвої діяльності 

культурно маркованих мовних одиниць (лексичних, інтонаційних конструкцій) та 

надання їм такої семантики, яку надають носії мови [66; 146, с. 33];  

- навички коректного вживання в продуктивних видах мовленнєвої діяльності 

культурно маркованих мовних одиниць (лексичних, інтонаційних конструкцій); 

лінгвокраїнознавчого коментування соціокультурного змісту мовних реалій 

іноземною мовою [66; 146, с. 33]; 

- навички перекладу культурно маркованих мовних одиниць (лексичних, 

інтонаційних конструкцій) з іноземної мови українською та навпаки [66; 146, с. 33]; 

- уміння здійснювати соціокультурний аналіз автентичного тексту;  

- уміння вибирати стиль вербальної та невербальної поведінки, який 

прийнятий у суспільстві залежно від ситуації спілкування та соціальних ролей 

комунікантів. 

У рецептивних видах мовленнєвої діяльності:  

- уміння розуміти комунікативний намір; основний зміст, головну думку, тему 

тексту; деталі тексту так, як їх розуміють носії мови, уміння співвідносити з мовними 

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

відмінності; 

- уміння розпізнавати та розуміти інформацію, закодовану у фразеологізмах, 

ідіомах; 

- уміння оцінювати та інтерпретувати соціокультурну інформацію в тексті.  

У продуктивних видах мовленнєвої діяльності: 

- уміння вибрати потрібну форму, спосіб вираження висловлення залежно від 

умов мовленнєвого акту: ситуації, комунікативних цілей і намірів мовця [80, с. 99]; 

- уміння моделювати продуктивне мовлення (монологічне, діалогічне) 

відповідно до норм, які склалися в певному мовному колективі в певний історичний 

період (нині), дотримання норм вимови, наголосу, слововживання, побудови 

словосполучень, речень, композиції цілісних текстів [57, с. 169]; 
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- уміння моделювати продуктивне мовлення (монологічне, діалогічне) 

шляхом вибору одного з функціональних, парадигматичних і синтагматичних варіантів 

мовного знака, якому надають перевагу носії мови [57, с. 222-223]; 

- уміння розкривати зміст повідомлень на тематику, яка відображає 

культурно-історичні поняття, реалії, події тощо [80, с. 99-100]. 

Соціальну (соціально-комунікативну) компетенцію, поділяючи думку 

С. Ніколаєвої, розуміємо як «здатність вступати в комунікативні стосунки з іншими 

людьми, орієнтуватися у соціальній ситуації і керувати нею. Вона передбачає 

готовність і бажання взаємодіяти з іншими, впевненість у собі» [113, с. 13].  

Бажання вступити в мовленнєвий контакт з представниками інших 

лінгвокультур зумовлене наявністю мотивів та потреб, певним ставленням до 

партнерів, а також особистою самооцінкою. Для того, щоб вступати в комунікацію, 

учні повинні орієнтуватися в соціальній ситуації й керувати нею [113, с. 13]. 

Соціально-комунікативна компетенція охоплює такі компоненти: 

- мотиваційно-ціннісний (знання та ерудиція, комунікативна культура і 

засоби спілкування); 

- змістово-результативний (прогнозування і програмування комунікативної 

ситуації, управління комунікативною ситуацією); 

- рефлексивно-оцінний (самоаналіз своєї діяльності, орієнтування на 

соціального партнера) [35]. 

Формування соціальної (соціально-комунікативної) компетенції має бути 

спрямоване на подолання соціальних (які зумовлені соціальними обмеженнями у 

засвоєнні культури і соціальною диференціацією), психологічних (психологічна 

несумісність партнерів по комунікації, недовіра до людей, сором’язливість тощо) та 

культурних (пов’язані з належністю комунікантів до різних лінгвокультур, традицій, 

звичок, норм поведінки) бар’єрів спілкування [113, с. 13].  

Отже, ґрунтуючись на наведених визначеннях, лінгвосоціокультурною 

компетенцією вважаємо систему лінгвістичних та екстралінгвістичних знань 

(країнознавчих знань, норм вербальної та невербальної поведінки носіїв мови 

залежно від умов соціальної взаємодії), мовленнєвих навичок (оперування культурно 
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маркованими лексичними та фонетичними 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. 

Поряд з цим визначенням вживаємо поняття «лінгвосоціокультурна 

інформація» – інформація соціокультурного, соціолінгвістичного та соціального 

характеру, яка знаходить відображення у вербальних та невербальних засобах 

комунікації. 

Лінгвосоціокультурні мовленнєві навички – рецептивні та репродуктивні 

навички оперування культурно маркованими мовними та мовленнєвими одиницями. 

Лінгвосоціокультурні мовленнєві вміння – вміння користуватися культурно 

маркованим мовленням (в його рецептивних та продуктивних видах) так само, як 

носії мови: уміння розуміти, інтерпретувати мовлення та співвідносити з мовними 

одиницями ту саму інформацію, що й носії мови; уміння моделювати монологічне та 

діалогічне мовлення відповідно до норм, які склалися в певному мовному колективі. 

Дослідивши зміст та компонентний склад лінгвосоціокультурної компетенції, 

яка охоплює соціолінгвістичну, соціокультурну та соціальну компетенції, було 

проведено аналіз підручників та навчальних посібників на предмет їх ефективності 

у формуванні лінгвосоціокультурної компетенції. 

Низкою наказів МОН України визначено перелік підручників, 

рекомендованих для навчання англійської мови в середній і старшій школі. 

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова. 11 клас. – К.: Наш час, 

2011 (Наказ МОН № 235 від 16.03.2011). 

Карп’юк О.Д. Англійська мова. 11 клас. – К.: Астон, 2011 (Наказ МОН № 235 

від 16.03.2011). 

Несвіт А.М. Англійська мова. 10 клас. – К.: Генеза, 2010 (Наказ МОН № 177 

від 03.03.2010). 

Оcновними критеріями ефективності названих підручників у формуванні 

лінгвосоціокультурної компетенції визначаємо такі: 
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а) ступінь представленості соціолінгвістичного аспекту (представленість 

інформації про вербальну та невербальну, етикетну поведінку носіїв мови; 

представленість мовних засобів залежно від ситуації спілкування; представленість 

відхилень від мовної норми, пов'язаних з її соціальною, етнічною, територіальною 

варіативністю; наявність регістрів спілкування, формул спілкування, прагматичних 

кліше; представленість інформації про використання мовних форм залежно від 

ситуації спілкування, яка обумовлена завданням, темою, місцем спілкування, 

соціальними, комунікативними та психологічними ролями комунікантів; наявність 

вправ для формування соціолінгвістичних мовленнєвих навичок та вмінь); 

б) ступінь представленості соціокультурного аспекту (представленість 

країнознавчої фактуальної інформації; культурно маркованих (безеквівалентних та 

фонових) лексичних одиниць, які відображають специфіку мислення народу-носія 

мови, інтонаційних конструкцій, які відображають специфіку інтонування 

мовлення; наявність вправ, спрямованих на формування навичок розпізнавання 

культурно маркованих мовних одиниць в рецептивних видах мовленнєвої діяльності 

та навичок їх коректного вживання в продуктивних видах мовленнєвої діяльності; 

вправ на формування умінь продукувати культурно марковані тексти в усному та 

писемному мовленні відповідно до норм, які склалися в суспільстві, а також умінь 

сприймати та розуміти культурно марковані тексти так, як їх сприймають та 

розуміють носії мови); 

в) ступінь представленості соціального аспекту (здатність підручників 

забезпечити учнів можливостями вступати в комунікативні стосунки з іншими 

людьми); 

г) ступінь представленості завдань та вправ для контролю 

лінгвосоціокультурної компетенції. 

Отже, проаналізуємо за цими критеріями згадані вище підручники. 

Підручник А. Несвіт для учнів 10 класу складається зі вступу (Introduction) та 

восьми розділів (Units) основного курсу. Кожен з них присвячений темам, які 

вивчаються за програмою з іноземних мов: «Я, моя сім’я, друзі», «Дозвілля і спорт», 

«Харчування», «Природа і погода», «Живопис», «Наука і технічний прогрес», 
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«Шкільне життя», «Робота і професії». Розділи поділяються на уроки, що 

висвітлюють окремі аспекти основної теми. У кожному тематичному блоці (Unit) є 

рубрики, присвячені розвитку вмінь аудіювання, говоріння, читання і письма. У 

розділі «Аудіювання» учні мають змогу прослухати тексти, практикувати 

сприйняття мовлення на слух, у тому числі з уведеними новими лексичними 

одиницями з теми. Рубрики «Говоріння» стимулюють учнів до спілкування за 

рахунок певних заданих мовленнєвих ситуацій, пов'язаних із вивченими темами. 

Мовленнєві ситуації подані для розвитку монологічного та діалогічного мовлення. 

Розділ «Письмо» націлений на формування умінь творчого письма. У розділі 

«Читання» тексти завеликі за обсягом, деякі тексти містять країнознавчу тематику. 

Мова підручника доступна, матеріал викладено науково, відповідно до вікових 

особливостей учнів. Словниковий запас для кожної теми охоплює нову лексику, 

подану в Vocabulary File, але не достатньо приділено уваги формуванню лексичних 

навичок; лексика презентована лише в тексті списком з українськими аналогами та 

еквівалентами. Більшість поданих лексичних одиниць загального вжитку, але іноді є 

ЛО країнознавчої тематики. Фонетичні вправи відсутні. Граматичні вправи подані в 

рубриці «Grammar Lab», де вміщено граматичні таблиці та довідковий матеріал з 

граматики, є лексико-граматичні вправи, що включають роботу з граматичними 

структурами, а також новою лексикою. Однак соціолінгвістичний та соціальний 

аспекти лінгвосоціокультурної компетенції в підручнику взагалі відсутній. На 

низькому рівні перебуває й соціокультурний аспект, який представлений лише 

поодинокими культурно маркованими лексичними одиницями, граматичними 

конструкціями; фонетичного аспекту взагалі немає; бракує текстів, які несуть 

історико-культурологічну інформацію, обмежена кількість вправ та завдань для 

формування лінгвосоціокультурних мовленнєвих умінь. Не представлені також 

вправи та завдання для контролю лінгвосоціокультурної компетенції. А це означає, 

що її формування авторка не визначає як одне з пріоритетних завдань. 

Підручник «Англійська мова» для учнів 11 класу (О. Карп’юк) структурно 

складається з восьми великих підрозділів (Units), які певною мірою збігаються з 

тематикою сфер спілкування за програмою для 11 класу (рівень – стандарт): «Я, моя 
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сім’я, друзі», «Культура харчування», «Мистецтво», «Молодь і молодіжна 

культура», «Наука і технічний прогрес», «Природа і довкілля», «Україна у світі», 

«Шкільне життя», «Робота і професії». Кожний з підрозділів має чітку структуру – 

читання, словник, граматика, аудіювання, говоріння, письмо та перевірка знань. У 

розділах «Читання» та «Словник» відбувається введення в тему, активізація знань з 

теми, первинне введення лексики, читання автентичного тексту, пов'язаного із 

заявленою темою. Розділ «Граматика» вміщує довідковий матеріал з граматики та 

надає низку лексико-граматичних вправ, що включають роботу з граматичними 

структурами, а також новою лексикою, фразовими дієсловами. Слід зазначити, що 

граматичний матеріал викладений у граматичному довіднику дуже стисло, тому не 

відтворює повної картини відповідного граматичного правила. У розділі 

«Аудіювання» учням пропонується прослухати тексти, сприйняття мовлення на 

слух, у тому числі з уведеними новими лексичними одиницями з теми. Говоріння 

надає змогу підвищити рівень комунікативної компетенції в заданих робочих 

ситуаціях, пов'язаних із процесом соціалізації. У цьому ж розділі розглядаються 

мовні кліше, стійкі мовні звороти і відбувається практика діалогічного та 

монологічного мовлення. Розділ «Письмо» націлений на формування навичок 

творчого й професійного письма. Але не завжди частини одного уроку логічно 

поєднані між собою. У деяких уроках прослідковується перенасиченість новою 

лексикою, що не завжди робить можливим опрацювати її на достатньому рівні. 

Тексти для читання завеликі за обсягом і не носять культурознавчого характеру. 

У цілому можна констатувати аналогічну ситуацію, що й з підручником 

А. Несвіт: за всіма трьома критеріями, які ми визначили для аналізу підручників, 

соціолінгвістичний, соціокультурний та соціальний аспекти лінгвосоціокультурної 

компетенції в підручнику взагалі не представлені.  

Підручник «Англійська мова» Л. Калініна, І. Самойлюкевич розроблений для 

учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які обрали академічний рівень 

навчання. У підручнику представлені матеріали з 6 розділів (Units). Кожен з них – 

це певна сфера спілкування, наприклад: «Твоє шкільне життя», «Подорожі 

Великобританією й Україною». Після завершення кожного розділу учні можуть 
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перевірити отримані знання, виконуючи тестові завдання «Test Yourself». Облік 

індивідуальних (апелювання тематики навчальних матеріалів до смаків та інтересів 

середньостатистичного старшокласника) і вікових (адекватний рівень складності 

завдань і насиченості навчального матеріалу) особливостей здійснений у повній мірі 

з необхідним акцентуванням на потенційні можливості учнів, а також з опертям на 

їх інтелектуальний рівень і ступінь навченості. Підручник містить забагато текстів 

для читання (деякі з них великі за обсягом). Не має поурочного розподілу матеріалу 

та окреслення чітких завдань для домашнього опрацювання після кожного уроку. 

Однак лінгвосоціокультурний аспект представлений у цьому підручнику набагато 

більше й краще, ніж у двох попередніх, особливо соціокультурна складова. Так, 

підручник містить багато текстів, які описують культуру, історію, географію, побут, 

поняття та реалії англомовних країн; культурно марковану лексику, фразеологію, 

яка вживається в різних ситуаціях спілкування. Тематика текстів спонукає учнів до 

продукування культурно маркованого мовлення (під час переказу, обговорення 

текстів, дискусії навколо питань, порушених у текстах). 

Найменшою мірою представлена соціальна (соціально-комунікативна) 

компетенція. Лише в окремих ситуаціях мовлення учень може орієнтуватися на 

прогнозування та управління комунікативною ситуацією. Однак ця інформація 

представлена здебільшого імпліцитно: автори не подають завдань і вправ, які б 

формували уміння орієнтуватися в соціальній ситуації та керувати нею. 

 Соціолінгвістична складова теж наявна спорадично. Лише частково учні 

можуть ознайомитися зі специфікою невербальної поведінки носіїв мови, з 

особливостями використання англійської мови в різних країнах, з формулами 

спілкування із вживанням прагматичних кліше. Зовсім не представлене спілкування 

залежно від соціальних, комунікативних та психологічних ролей комунікантів. 

Згадані вище підручники містять достатню кількість вправ, інформації, 

завдань для формування мовної та мовленнєвої компетенцій, але 

лінгвосоціокультурна складова представлена доволі слабо.  

Іноді школи використовують автентичні підручники: 
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«Click On» – п’ятирівневий підручник. Зміст підручника дозволяє розвивати 

всі чотири види мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання). 

Міжкультурна спрямованість курсу і ретельно підібрані теми підтримують інтерес 

учнів і мотивують до вивчення мови. Кожен рівень складається з п’яти модулів, – 

кожен з яких охоплює два розділи. Підручник містить реальні діалоги з 

повсякденного життя, інтерактивні завдання для розвитку мовленнєвих навичок та 

вмінь, пропонує ретельне опрацювання правил граматики, велику кількість завдань 

для аудіювання, вміщує проектні роботи, моделі-зразки письмових робіт, розділи з 

практики нормативної вимови, пісні, ігри, регулярні розділи на повторення, розділ, 

присвячений британській та американській культурі. Цей підручник 

рекомендований Міністерством освіти і науки України до використання в середніх 

навчальних закладах.  

Опрацювання цього підручника можливе за умови достатнього і високого 

рівнів навченості учнів. Для інших рівнів – підручник занадто важкий.  

Для виявлення ставлення учнів до потреби в формуванні АЛСКК нами було 

проведено анкетування (Додаток Б).  

Спостереження, проведені у процесі дослідження, показали, що одне з 

найважливіших завдань сучасної школи – навчити учнів міжкультурної комунікації. 

Тому на заняттях з іноземної мови у загальноосвітніх школах створюються такі 

мовні ситуації, які учні змогли б розв’язати, заглиблюючись у мовне середовище 

(реальна комунікація з носіями мови, подорож до англомовної країни, зустріч в 

Україні англомовних гостей та ін.). Проте учні навіть старшої школи, як свідчать 

результати проведеного анкетування, не завжди усвідомлюють, які знання потрібно 

мати з іноземної мови, щоб розуміти не тільки спонтанне мовлення носія, але й 

мовленнєву поведінку представника іншомовної культури в тій чи іншій ситуації 

соціокультурної спрямованості. Анкетування учнів проводилося у вересні 2011-2012 

навчального року на базі Скадовської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів 

(Херсонська область), Приморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Болгарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Одеська область), 

Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 
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експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої 

творчості», Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

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

з’ясування ставлення учнів до АЛСКК. Загалом в анонімному анкетуванні взяли 

участь 307 учнів, які навчаються у 10-11 класах загальноосвітніх шкіл. 

Анкета для опитування учнів передбачала запитання з можливими варіантами 

відповідей для висвітлення важливих для нашого дослідження питань, наприклад, 

ставлення учнів до АЛСКК, розуміння значення АЛСКК, навчання ЛСКК на 

заняттях з АМ, застосування електронного підручника у навчанні АЛСКК тощо. 

Повний текст анкети представлено у Додатку А, результати проведеного 

анкетування описано у підрозділі 3.1. Проаналізуємо лише деякі відповіді учнів. 

Стосовно розуміння суті АЛСКК, то більшість учнів (38 %) зазначила, що 

розуміють під АЛСКК лише традиції та звичаї країни, мову якої вивчають, 23 % 

учнів визначає АЛСКК як реалії країни, мову якої вивчають. Незначний відсоток 

учнів (8 %) визначають АЛСКК як автентичні матеріали, які можливо 

використовувати у навчанні через мережу Інтернет. Відповіді учнів свідчать про те, 

що вони не розуміють необхідності вивчати АЛСКК, 31 % учнів не усвідомлюють, у 

яких сферах життєдіяльності або подальшого навчання вони зможуть 

використовувати знання АЛСКК. Незначний відсоток опитаних визначили 

необхідність вивчати АЛСКК як компонент іншомовної комунікації. 

Отже, аналіз наукової літератури засвідчив, що в теорії навчання іноземних 

мов лінгвосоціокультурна компетенція зазнала глибоких досліджень, проте 

відчутний дисонанс з практикою навчання: підручники, які ми використовуємо в 

навчанні англійської мови у старшій школі, спрямовані або на формування 

спорадичних лінгвосоціокультурних знань, мовленнєвих навичок та вмінь, або 

представлені лише окремі аспекти АЛСКК, які не дозволяють створити у свідомості 

учнів цілісний перцептивний образ іншомовної лінгвокультури. І це, вочевидь, 

природно, адже традиційні підручники як паперові носії інформації фізично не 

здатні сформувати АЛСКК: для цього потрібні автентичні та постійно оновлювані 
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аудіо- та відеоматеріали, друковані тексти, вихід on-line в іншомовне 

лінгвокультурне середовище. 

Відповідно до сучасних вимог щодо організації навчального процесу та 

загальноєвропейських тенденцій нині висуваються високі вимоги стосовно 

володіння лінгвосоціокультурною компетенцією учнів ЗОНЗ. Ураховуючи 

відсутність навчально-методичного забезпечення процесу оволодіння АЛСКК учнів 

старших класів ЗОНЗ, використання ефективних засобів навчання, зокрема 

електронного підручника, доходимо висновку щодо необхідності розроблення 

ефективної методики формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої 

загальноосвітньої школи засобами електронного підручника. Доведемо 

раціональність використання електронного підручника під час формування АЛСКК 

учнів старшої школи у наступному підрозділі. 

 

1.2. Електронний підручник як засіб формування лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи 

 

Ефективному навчанню англійської мови, формуванню мовних та 

лінгвосоціокультурних знань, мовленнєвих та лінгвосоціокультурних мовленнєвих 

навичок з англійської мови сприяє використання засобів навчання. 

Заняття з англійської мови в школах передбачають використання комп’ютера 

як інструментального засобу навчання: для залучення інформаційного банку і 

структурування навчального матеріалу; пошуку потрібних даних, представлення 

результатів у наочній формі; укладання каталогу навчально-методичної інформації з 

предмета.  

Доцільність використання електронних підручників з різних предметів є 

незаперечним фактом. Необмежені технічні можливості цих засобів навчання 

сприяють модернізації системи освіти відповідно до вимог суспільства, а також 

допомагають максимально врахувати індивідуальні здібності учнів. В. Круглик 

зазначає: «Електронний підручник призначений для самостійного вивчення 

теоретичного матеріалу курсу й спирається на гiпертекстову основу, що дає змогу 
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працювати за індивідуальною освітньою траєкторією» [76, с. 17]. Особливо 

важливими й корисними є гіпертекстові посилання у процесі формування АЛСКК, 

це дозволяє учням працювати з автентичними відео- та аудіоматеріалами, а також з 

друкованими текстами. 

Для виявлення лінгводидактичного потенціалу електронного підручника 

необхідно визначити поняття «електронний підручник». 

Сьогодні в науці відсутній єдиний погляд на тлумачення цього поняття: 

«електронний підручник» розуміють як педагогічний програмний засіб, апаратне й 

програмне забезпечення, комп’ютерна програма та ін. [70, с. 133]. Деякі автори 

[69, с. 67] вважають, що «навчальний матеріал на машинних носіях» та 

«автоматизований навчальний курс» є синонімами до поняття «електронний 

підручник».  

На думку Ю. Машбиця [95, с. 24], О. Соловової [150, с. 157] та ін., 

електронним підручником можна вважати групу навчальних комп’ютерних програм, 

що вміщують у собі навчальний матеріал дисципліни, курсу, розділу чи окремої 

теми. Електронний підручник розрахований переважно на самостійне опанування 

навчальної інформації. Він повинен доповнити традиційний друкований підручник 

(далі ТДП). 

О. Тищенко пропонує таке визначення електронного підручника: електронний 

підручник – комп’ютерний програмний засіб, який призначений, насамперед, для 

надання нової інформації, доповнює друковані видання, що слугують для групового, 

індивідуального або індивідуалізованого навчання, і дозволяє частково тестувати 

отримані знання й уміння того, хто навчається [156, с. 90]. 

На нашу думку, у цьому визначенні слушно вказано на обмежений контроль 

тестування, однак нам видається, що це формулювання звужує можливості ЕП, 

розрахованого на гіпертекстові й мультимедійні засоби навчання, а не лише на 

представлення нового матеріалу й виконання тестів. 

Крім того, «електронний підручник повинен не тільки зберігати всі переваги 

друкованого підручника, а й повною мірою використовувати можливості сучасних 

інформаційних технологій, їх мультимедійність і багатомодальність» [111, с. 15]. 
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В. Редько, С. Карп, О. Кохан під електронним підручником розуміють такий 

продукт, у якому об’єднано навчальний матеріал, методично доцільно 

структурований у певній дидактичній системі. Тематика й обсяг цього матеріалу 

цілком відповідають вимогам програми для певного класу або етапу навчання. А це 

означає, що така навчальна книжка або такий диск спроможні забезпечити свого 

користувача повним обсягом і рівнем знань, умінь і навичок, визначених 

відповідною програмою для певного класу [129, с. 8]. На нашу думку, це визначення 

характеризує не стільки електронний підручник, скільки підручники електронні й 

друковані загалом. Підтримуємо думку авторів, однак уважаємо некоректним їхнє 

твердження про те, що навчальна книжка або диск допоможуть сформувати в учня 

усі необхідні знання, навички та вміння, оскільки навички – це автоматизовані дії, 

яких набувають учні в процесі систематичного виконання завдань. Отже, 

електронний підручник може бути важливим засобом формування навичок. 

А. Гришаєва під електронним підручником у навчанні іноземних мов розуміє 

навчальний засіб, що реалізує можливості засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій з метою розвитку комунікативних здібностей, навичок, умінь 

дослідницької діяльності при вирішенні пізнавальних завдань, підготовки до 

практичної, самостійної діяльності в умовах інформаційного суспільства [48]. 

О. Козлов, Є. Солодова, Є. Холодоз наголошують на тому, що «комп’ютерний 

підручник являє собою сукупність програмно-апаратних засобів і навчально-

методичних видань, об'єднаних спільним задумом і тематикою, і має на меті 

інтенсифікацію навчального процесу на основі застосування персонального 

комп’ютера в навчальній роботі» [71, с. 98]. Нам імпонує такий підхід, оскільки 

автори акцентують увагу на сукупності програмно-апаратних засобів і навчально-

методичних видань, з’ясовують мету створення комп’ютерного підручника. Саме на 

це визначення будемо спиратися в нашому дослідженні. 

Проблемою функцій підручника займалися В. Беспалько [12]. В. Бейлінсон 

[10], Д. Зуєв [62; 63], М. Скаткін [148], А. Хуторськой [163] та iн. У розробленні ЕП 

для формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи ми 
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спиралися на низку функцій електронного підручника: дидактичну, iнформативну, 

мотиваційну, компенсаторну, інтегративності, iнструментальності. 

Під дидактичною функцією електронного підручника з англійської мови 

розуміємо його властивості, якісне оформлення змісту й засоби забезпечення його 

засвоєння, що «повністю відповідає цільовому призначенню підручника в процесі 

реалізації змісту освіти в умовах розвивального і виховного навчання» [62, с. 59]. 

Згідно з дидактичною функцією ЕП повинен охоплювати увесь необхідний 

теоретичний лінгвосоціокультурний матеріал, визначений навчальною програмою 

дисципліни «Англійська мова», містити необхідну кількість вправ та завдань для 

формування лінгвосоціокультурних мовленнєвих навичок та вмінь. 

Дидактичні функції підручника, на думку В. Краєвського [75] й Д. Зуєва [63], 

виявляються на базі провідного принципу єдності змістового й процесуального 

компонентів навчання. Науковці вважають, що, проектуючи зміст навчального 

матеріалу, необхідно враховувати методи, закономірності, принципи та можливості 

навчання, визначати не лише предметний зміст «поняття, закони, способи 

діяльності» та ін.), а й методи подання учням навчального матеріалу, способи його 

засвоєння. Вони розглядають підручник як необхідний засіб послідовної реалізації 

мети – принципів, змісту, методів навчання загалом; як єдину систему, що 

складається з компонентів, кожний з яких несе спеціальне навантаження, завдяки 

чому реалізовано функції підручника. 

Під поняттям інформативної функції розуміємо різноманітну форму 

репрезентації значних обсягів матеріалу, лексикографічних, додаткових джерел 

[47, с. 72]. ЕП з англійської мови повинен містити цікаву лінгвосоціокультурну 

інформацію, яка збагачує знання учнів про культуру, побут, історію, геграфію, 

звичаї, традиції тощо англомовних народів різних країн; достатню кількість вправ та 

завдань для формування передбачених програмою мовленнєвих навичок та вмінь. 

Крім того електронний підручник виконує мотиваційну функцію, бо тільки 

мотивація здатна стати стимулом активного залучення особистості до процесу 

пізнання, що дасть змогу підвищити інтерес до виучуваного предмета. ЕП 

забезпечує швидкий темп роботи, можливість самоаналізу, закріплення набутих 
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навичок та вмінь пiд час повторного виконання практичних завдань, різноманітні 

форми сприйняття інформації, що значно продуктивніше за мимовільне 

запам’ятовування. Заняття, де не існує заздалегідь поставленої мети, не може не 

мотивувати учнів до навчання. В. Беспалько наголошує, що «створення довільної 

мотивації навчання завжди пов'язане з чітким усвідомленням тим, хто навчається, 

дієвої потреби під час вивчення конкретного предмета» [12, с. 63]. Цікаві 

лінгвосоціокультурні матеріали здатні підвищувати внутрішню й зовнішню 

мотивацію учнів. 

ЕП виконує компенсаторну функцію – сприяє полегшенню процесу 

навчання, зменшенню витрат часу й сил вчителя, а також учнів [163, с. 402], 

оскільки останні мають більше можливостей самостійно вивчати англійську мову, 

тренуватися, виконуючи вправи, адже комп’ютер здатний перебрати на себе 

функцію контролю.  

ЕП виконує функцію інтегративності, яка полягає у вивченні навчального 

об’єкта, явища, процесу частинами й загалом [163, с. 402]; ЕП здатний інтегрувати 

формування лінгвосоціокультурної компетенції з мовною та мовленнєвою; 

гіпертекстові посилання дозволяють об’єднати в єдине ціле інформацію про 

соціокультурний об’єкт з різних інформаційних джерел. 

Функція iнструментальності (раціональне забезпечення відповідних видів 

діяльності учнів і педагога) [163, с. 402] передбачає наявність в ЕП усіх необхідних 

вправ та завдань, здатних інтегровано з мовленнєвими, передбаченими навчальною 

програмою, сформувати лінгвосоціокультурні мовленнєві навички та вміння.  

Описавши функції ЕП з іноземної мови, визначимо його компонентний склад. 

Поділяючи погляди М. Широбокової та К. Александрова, вважаємо, що ЕП 

повинен охоплювати три блоки: інформаційний, тренувальний і контролюючий.  

В інформаційному блоці, на наш погляд, доцільно подавати граматичний та 

лексичний матеріал, культурно марковану лексику з поясненнями її функцій у 

мовленні, сфери вживання, специфіки семантики; відео-, фотоматеріали, які дають 

можливість формувати та розширювати знаня учнів про культуру, звичаї, побут, 

історію англомовних народів; тексти, які містять соціокультурну інформацію. Як 



35 

 

зазначають М. Попов, Р. Мільруд, Л. Чуксіна, «у користувача повинно створюватися 

враження екскурсії підручником та його розділами й повної співпричетності до 

подій, які відбуваються в них» [121, с. 92]. 

Поділяючи думку М. Широбокової, вважаємо, що навчальний матеріал в ЕП 

повинен бути викладений у стислій формі та подаватися частинами, оскільки інакше 

ефективність сприйняття матеріалу учнями різко знижується; кожен розділ 

інформаційного блоку має завершуватися контрольними питаннями, які дозволяють 

учню з’ясувати, наскільки глибоко він засвоїв навчальний матеріал. В 

інформаційний блок найчастіше входять електронний словник, який містить 

детальну інформацію про ключові слова теми; презентація словосполучень для 

продуктивного освоєння; демонстраційний текст, що ілюструє вживання слів 

[166, с. 25]. 

Тренувальний і контролюючий блоки електронних навчальних видань з 

іноземної мови зазвичай містять систему вправ, спрямованих на відпрацювання 

лексичного, граматичного та лінгвосоціокультурного матеріалу, на його контроль, а 

також на самостійне виправлення помилок. Беручи за основу думку 

М. Широбокової та К. Александрова [2, с. 58-119; 166, с. 25-26], вважаємо, що 

тренувальний блок займає провідне місце в електронному підручнику, адже 

ефективне навчання іноземної мови потребує цілу низку вправ і практичних завдань 

для закріплення отриманих знань та формування навичок і вмінь. Для більшої 

ефективності необхідно, щоб цей блок функціонував у режимі діалогу учня з 

комп’ютером, що дає можливість закріпити знання, отримані під час роботи з 

інформаційним блоком. Система підказки при цьому може дозволити, за 

необхідності, звернутися до будь-якого розділу навчального матеріалу. Складаючи 

завдання цього блоку, автор має використовувати різні системи конструювання 

відповіді. Усі вправи повинні мати конкретну спрямованість (засвоєння лексики, 

відпрацювання граматичного матеріалу, постановка вимови, формування 

лінгвосоціокультурних знань та навичок, умінь читання, писемного мовлення, 

аудіювання, говоріння), виконуватися різними способами (різноманітність форм 

вправ стимулює різні когнітивні процеси учнів, чинить позитивний вплив на 
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зацікавленість учнів у їх виконанні), кожне завдання повинно бути тісно пов'язане з 

іншими і займати певне місце в системі вправ. Для перевірки може 

використовуватися комп’ютерна тестувальна система, що являє собою або окрему 

програму, яка не допускає модифікації, або універсальну програмну оболонку, 

наповнення якої покладається на вчителя. 

Перед науковцями й учителями постає завдання розробити такий програмний 

засіб навчання, який би зміг повністю задовольнити потреби учнів. Програмні 

засоби навчання (далі ПЗН), порівняно з традиційними навчально-методичними 

засобами, забезпечують нові можливості [8, с. 106]. Одним із головних завдань ЕП 

вбачаємо оптимізацію процесу навчання іноземної мови, він має бути спрямований 

на досягнення тих завдань, які не можна вирішити за допомогою підручника на 

паперовому носії інформації.  

Нині виділяють два різновиди електронних підручників: 

• підручник з високою кількістю ілюстративного матеріалу, який є незмінним. 

Поряд з основним матеріалом у підручнику подаються засоби інтерактивного 

доступу, відеозображення, анімація тощо; такий підручник використовується на 

персональних комп’ютерах або локальних комп’ютерних мережах і поширюється на 

CD-ROM [72]; 

• інтернет-підручник, що має відкритий характер і містить упорядковані 

посилання на зовнішні інформаційні джерела, бази даних і знання, що розміщуються 

в глобальній комп’ютерній мережі [72]. 

Для навчання англійської мови, особливо для формування 

лінгвосоціокультурної компетенції, вважаємо доцільним використовувати саме 

інтернет-підручник, який здатний постійно оновлювати навчальні матеріали, 

виходити в інтерактивне спілкування, мати зворотний зв'язок з учителем. 

Під час розроблення ЕП ми дотримувалися таких вимог: 

1. Інформація з обраного курсу повинна бути добре структурована і мати 

вигляд закінчених фрагментів курсу. 
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2. Кожний фрагмент, поряд з текстом, повинен представляти інформацію в 

аудіо- та відеозаписі. Крім того, ця інформація має бути інтегрована в текстовий 

матеріал. 

3. Частину аудіо-, відеоматеріалів бажано продублювати текстовою 

інформацією. 

4. Обов'язковим елементом є підключення (або можливість підключення) 

спеціалізованого тлумачного словника з іноземних мов [115]. 

5. Адекватність змісту ЕП навчальній програмі. 

6. Ефективність методів та прийомів роботи. 

7. Економічна ефективність навчальної системи [104, с. 55]. 

У розробленні авторської методики ми орієнтувалися на переваги ЕП над 

звичайним підручником (на паперовому носії):  

а) можливості ЕП щодо представлення навчальної інформації за рахунок 

поєднання тексту, аудіо- й відеосупроводу ширші, ніж у звичайного підручника: 

отже, під час роботи учнів з електронним підручником «різноманіття форм 

представлення навчальної інформації сприяє підвищенню пізнавального інтересу до 

навчання і дозволяє вибрати найбільш зручну форму подання матеріалу»; 

можливість надання в мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів 

(картин, рукописів, відеофрагментів, звукозаписів), які репрезентують культуру 

англомовних народів [107, с. 180]; 

б) ЕП збільшує можливості індивідуалізувати процес навчання, забезпечує 

оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, обсяг, темп роботи з 

навчальними матеріалами, таким чином дозволяючи побудувати навчання з 

урахуванням індивідуальних особливостей пам’яті, сприйняття й мислення того, хто 

навчається; 

в) ЕП сприяє реалізації проблемного навчання, формує уміння пошукової 

роботи [95, с.55]; 

г) важливим і необхідним складником електронного підручника є різноманітні 

словники; обсяг словників в електронному підручнику можна збільшувати, вони 
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дають змогу зберігати великий обсяг інформації шляхом використання 

гіперпосилань [182, с. 67]; 

ґ) електронний підручник надає користувачам принципово нові «ступені 

свободи», ніж паперові аналоги: перевагою електронного підручника є його 

інтерактивність, швидка реакція на успіх (або неуспіх) учня; інтерактивне 

безпосереднє спілкування учнів між собою, з учителем за допомогою електронної 

пошти, з комп’ютером [115];  

д) для здійснення самоконтролю ЕП є незамінним засобом навчання, у 

програмі якого влаштовано функцію швидкого зворотного зв'язку: учень, 

виконуючи тестові завдання, деякі практичні вправи, має змогу, по-перше, 

«оперативно переключитися на довідковий теоретичний матеріал для його 

повторення» у разі виникнення труднощів, по-друге, отримати об’єктивний 

результат виконаної роботи шляхом моментального автоматичного контролю знань, 

навичок та вмінь; по-третє, зробити висновки, самостійно аналізуючи при цьому 

недоліки й помилки [164, с. 56];  

е) забезпечення умов для самостійного опрацювання навчального матеріалу, 

що дозволяють учневі обирати зручні для нього місце й час роботи з 

комп’ютерними засобами навчання, а також темп виконання завдань; у процесі 

опанування лінгвосоціокультурними знаннями учні зможуть, користуючись 

гіпертекстовими посиланнями, самостійно знаходити необхідні фото-, відео-, 

аудіоматеріали, а також працювати з ними; 

є) забезпечення більш гнучкої індивідуалізації навчання та умов для його 

варіативності (особливо в адаптивних комп’ютерних засобах навчання (далі КЗН), 

здатних налаштовуватися на поточний рівень підготовки учня, кола його інтересів); 

ієрархія завдань за складністю, обсягом, вербальним наповненням дає можливість 

учням опанувати той лінгвосоціокультурний матеріал, який їм під силу та відповідає 

їхнім інтересам; 

ж) забезпечення можливості подання навчального матеріалу в зручнішому 

вигляді (гіпертекст, аудіо- і відеоматеріал), опрацювання додаткової інформації 
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(словники, довідники, додатковий матеріал до основних тем дисципліни, 

бібліографія тощо), отримання швидких результатів виконаної роботи; 

з) надання можливості виходу в Інтернет; використовувати веб-квест 

технологію – використання інтернет-ресурсів під час підготовки усних та письмових 

проектів лінгвосоціокультурного спрямування. 

Отже, програмні засоби навчання порівняно з традиційними навчально-

методичними засобами дають змогу розширити коло інтересів учнів засобами 

мультимедіа, що сприяє активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності, 

інтенсифікації процесу навчання, спрямованого на отримання значного обсягу 

потрібної інформації за відведений час для вивчення дисципліни і продуктивного 

його використання для досягнення поставленої мети.  

Дидактичні можливості програмних засобів навчання сприяють розвитку 

мотивації учнів, індивідуалізації процесу навчання, під час якого учні розвивають і 

виявляють індивідуальні якості, інтелектуальні здібності, уміння самостійної 

роботи.  

Ми стоїмо на засадах, що сучасний електронний підручник повинен 

відповідати потребам конкретного користувача, дозволяти урізноманітнювати обсяг 

і складність поданого матеріалу, використовувати мультимедійні технології, 

зокрема гіперпосилання, фото- і відеофрагменти, звуковий супровід тощо. 

Саме тому вважаємо електронний підручник основним засобом формування 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів. 

Логіка подальшого нашого дослідження потребує визначення навчального 

потенціалу електронного підручника у формуванні соціолінгвістичної, 

соціокультурної та соціальної англомовних компетенцій учнів старшої школи. Ми 

зупинемося лише на перевагах електронного підручника над традиційним. 

В аспекті формування соціолінгвістичної компетенції ЕП здатний 

забезпечити: 

- візуалізацію вербальної, невербальної, етикетної поведінки носіїв мови 

залежно від їхніх соціальних ролей (за допомогою використання аудіоматеріалів); 
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- надання відео- та аудіоматеріалів, які репрезентують мовні особливості 

людини з погляду її соціальної приналежності, місця проживання, походження, 

етнічної приналежності та роду занять; 

- візуалізацію комунікативно-прагматичного ефекту, який викликають ті чи 

інші слова, фрази, фразеологізми;  

- надання відео- та аудіоматеріалів, які відображають діалектні особливості 

спілкування, специфіку використання мови в різних англомовних народів; 

- надання відео- та аудіоматеріалів, які показують загальноприйняті правила 

використання мови, що відповідають традиціям певного соціуму; 

- репрезентацію аудіо- та відеоматеріалів, які містять відхилення від мовної 

норми, соціальну варіативність мовлення; 

- репрезентацію формул спілкування; прагматичних кліше; 

- використання гіпертекстових переходів на різного роду відео- та 

аудіоматеріали соціолінгвістичного характеру, що дозволяє організовувати 

самостійну та індивідуальну роботу; 

- використання матеріалів соціолінгвістичного характеру для підготовки 

проектів, доповідей. 

В аспекті формування соціолінгвістичної компетенції ЕП здатний 

забезпечити: 

- репрезентацію аудіо-, фото- та відеоматеріалів, які містять країнознавчу 

інформацію; 

- роботу у форматі самостійного пошуку інформації з використанням 

гіпертекстового посилання; 

- надання відеоматеріалів, які демонструють невербальну та вербальну 

мовленнєву поведінку: значення жестів; початок і закінчення розмови; соціальні 

ритуали (час відвідування знайомих, друзів, загальноприйняті теми бесід тощо); 

- аудіоматеріали, які репрезентують інтонаційні конструкції; 

- організацію вправ на формування навичок оперування культурно 

маркованими лексичними одиницями (безеквівалентна, фонова, конотативна 

лексика) та інтонаційними конструкціями; 



41 

 

- організацію самостійного виконання лінгвосоціокультурних вправ з 

використанням автоматизованого контролю; 

- організацію вправ на читання оригінальних текстів з використанням 

гіпертекстового матеріалу для зняття предметних, лексичних, граматичних 

труднощів; 

- організацію вправ на аудіювання оригінального текстового матеріалу 

відповідно до індивідуального темпу сприйняття та розуміння мовлення кожним 

учнем; а також вправ на самостійне аудіювання текстів; 

- організацію вправ на продукування мовлення: подаються відео-, фото-, 

аудіоматеріали, які мотивують до продукування мовлення, слугують предметним 

матеріалом для говоріння; матеріали використовуються в підготовці проектів; 

- надання матеріалів, які слугують зразком для наслідування форм та способів 

вираження висловлення залежно від умов мовленнєвого акту: ситуації, 

комунікативних цілей і намірів мовця. 

В аспекті формування соціальної компетенції ЕП здатний забезпечити: 

- надання відео- та аудіоматеріалів, які демонструють культуру вербальної та 

невербальної поведінки носіїв мови, вплив окремих слів, кліше, фразеологізмів та 

ідіом на поведінку мовця; 

- розроблення завдань, спрямованих на аналіз, прогнозування та управління 

комунікативними ситуаціями. 

Отже, аналіз теоретичних праць дав можливість визначити, що ЕП з 

англійської мови повинен виконувати низку функцій: дидактичну, iнформативну, 

мотиваційну, компенсаторну, інтегративності, iнструментальності; охоплювати три 

блоки: інформаційний, тренувальний і контролюючий; перевагу варто надавати 

інтернет-підручнику. Визначені нами переваги ЕП дали можливість конкретизувати 

навчальний потенціал електронного підручника у формуванні соціолінгвістичної, 

соціокультурної та соціальної англомовних компетенцій учнів старшої школи. 

 



42 

 

1.3. Теоретико-методичні засади формування лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи засобами електронного підручника 

 

Формування лінгвосоціокультурної компетенції передбачає визначення 

теоретико-методичних засад. 

Успішна організація навчання залежить від урахування низки чинників, серед 

яких психофізіологічні та психологічні особливості учнів є найголовнішими. У 

сучасній віковій психології прийнято виділяти основні періоди розвитку школяра: 

молодший шкільний вік (7-11 років); підлітковий вік (11-15 років); рання юність, 

або старший шкільний вік (15-18 років). У нашому дослідженні ми розглядаємо 

старший шкільний вік – період становлення особистості, її соціального 

самовизначення, активного включення в громадське життя, формування 

особистісних якостей. Навчальна діяльність старшокласників має відповідати більш 

високим вимогам до їхньої розумової активності й самостійності. Учні старшого 

віку опановують пізнавальні процеси (сприйняття, пам’ять, увага, уява), підкоряючи 

їхню організацію визначеним завданням. Розумова діяльність старшокласників 

характеризується більш високим рівнем узагальнення й абстрагування, вмінням 

аргументувати судження, доводити істинність або хибність окремих положень, 

робити аргументовані висновки й узагальнення, об’єднувати досліджування в 

систему, розвивати креативність мислення [77, с. 97]. 

Цій віковій групі властиве довільне запам’ятовування, що виявляється 

ефективним у тому випадку, якщо учні усвідомлюють, навіщо варто 

запам’ятовувати той або інший матеріал [77, с. 97].  

Допомагає у цьому віці запам’ятовування й усвідомлення характерних рис 

матеріалу, співвіднесення і значеннєве угрупування об’єктів запам’ятовування, і 

головне – опора на розумову роботу в навчальній діяльності [77, с. 97].  

Успішне оволодіння лінгвосоціокультурною компетенцією зумовлене 

науковими підходами до її вивчення. Основними підходами до формування АЛСКК 

учнів старшої школи з використанням ЕП визначено особистісно-діяльнісний, 

комунікативний та соціолінгвістичний.  
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Основи особистісно-діяльнісного підходу були закладені в психології 

роботами Б. Ананьєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, в яких 

особистість розглядалася як суб’єкт діяльності, що, формуючись у діяльності і в 

спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності і спілкування 

[3; 36; 6; 82; 134; 195]. Ідеї особистісно -діяльнісного підходу в контексті викладання 

іноземних мов було узагальнено та значною мірою розвинено у працях І. Зимньої 

[60, с.16]. Вона вважає, що цей підхід базується на єдності двох його компонентів – 

особистісного і діяльнісного, які, власне, є окремими психологічними підходами.  

В аспекті особистісно-діяльнісного підходу основний акцент робиться на 

особистісних якостях людини: її спрямованості, ціннісних орієнтаціях, життєвих 

планах, сформованих установках, домінувальних мотивах діяльності й поведінки 

[12; 60; 134].  

У межах особистісно-діяльнісного підходу мовленнєву діяльність трактують 

як особливий вид людської діяльності, яку визначають як активний, 

цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування 

процес взаємодії людей між собою (процес рецепції й продукції мовлення) 

[60, с. 48]. Іншими словами, особистісно-діяльнісний підхід передбачає, що в центрі 

навчання знаходиться сам учень. Учитель визначає навчальну мету заняття та 

спрямовує і коригує навчальну діяльність учня, виходячи з його інтересів, рівня 

знань, навичок і вмінь. 

Реалізація особистісно-діяльнісного підходу у навчальному процесі з 

іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і 

розвиток умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної 

мовленнєвої діяльності [100, c. 83]. Навчання діяльність учнів старшої школи 

має організовуватися у форматі діяльності: учні мають виконувати вмотивовані 

дії з мовленнєвим матеріалом, вирішувати комунікативні завдання.  

Особистісно-діяльнісний підхід реалізує основні вимоги до сучасного 

навчального процесу, а саме: комунікативну співпрацю вчителя й учнів; 

урахування індивідуальних особливостей учнів; діяльнісний характер навчання, 
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що передбачає організацію занять як навчальної діяльності, спрямованої на 

постановку й розв’язання учнями конкретного навчального завдання [37, c. 23]. 

Основою для використання особистісно-діяльнісного підходу до 

формування лінгвосоціокультурної компетенції є моделювання ситуацій 

міжкультурного спілкування, коли опановують знання та дії, які моделюють 

практичне спілкування в реальному середовищі. Моделювання спочатку 

передбачає імітацію специфічних тактик вербальної і невербальної поведінки. 

На наступних етапах здійснюється використання тактик вербальної і 

невербальної поведінки у нових ситуаціях й умовах на підставі знань правил 

етикету країн, мова якої вивчається [161]. 

Особистісно-діяльнісний підхід у своєму особистісному компоненті 

полягає в управлінні розвитком людини, заснованому на глибокому знанні його 

особистості й умов життя. Особистісний компонент передбачає, що в центрі 

навчального процесу знаходиться сам учень: його мотиви, цілі, неповторний 

психологічний склад. Особистісний підхід має на увазі не пристосування мети і 

основного змісту навчання і виховання до окремого учня, а пристосування форм 

і методів педагогічного впливу до індивідуальних особливостей з тим, щоб 

забезпечити запроектований рівень розвитку особистості [122]. 

Отже, з позиції особистісно-діяльнісного підходу формування 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного 

підручника здійснюється на таких постулатах: 

а) лінгвосоціокультурний матеріал повинен відповідати інтересам, 

мотивам, діяльності й поведінки, життєвим планам учнів; 

б) лінгвосоціокультурний матеріал повинен розширювати кругозір та 

знання учнів про англомовні країни; 

в) лінгвосоціокультурний матеріал має бути спрямований на формування 

іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь; 

г) структура навчального процесу має бути такою, щоб залучати учнів до 

системної комунікативної діяльності, до моделювання ситуацій міжкультурного 

спілкування, які відповідають реальному середовищу; 
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ґ) урахування індивідуальних особливостей учнів: здібностей, темпу 

роботи, темпераменту;  

д) організація занять як навчальної та комунікативної діяльності, 

активними учасниками якої мають стати самі учні. 

У зв’язку з окресленням головної мети навчання – оволодіння мовою як 

засобом спілкування – було визначено комунікативний підхід. Його 

розробляли як зарубіжні науковці (К. Брумфіт (C. Brumfit) [179], В. Літтлвуд 

(W. Littlewood) [189]), так і вітчизняні (І. Бім [13], О. Леонтьєв [82], 

М. Ляховицький [86], Р. Мільруд [102], Ю. Пассов [116], В. Скалкін [147]). 

Комунікативний підхід спрямований на практичне оволодіння мовою в різних 

сферах спілкування, на наближення процесу навчання мови до процесу реальної 

комунікації.  

Формуючи лінгвосоціокультурну компетенцію, ми поставили завдання 

створити процес навчання як модель реальної комунікації. А це означає – 

змоделювати основні параметри спілкування, до яких Ю. Пассов відносить: 

- особистісний характер комунікативної діяльності суб’єктів спілкування, який 

має відображатися: а) у комунікативній поведінці вчителя як організатора, 

координатора та учасника процесу навчальної комунікації; б) в умотивованій 

активній комунікативній поведінці учня як суб’єкта процесу спілкування й 

навчання; 

- змістову основу процесу спілкування, або предметність комунікації, яка має 

бути змодельована обмеженим, але точним набором предметів обговорення (у 

межах проблем); 

- взаємостосунки і взаємодію мовленнєвих партнерів; 

- ситуації як форми функціонування спілкування, що моделюють найтиповіші 

варіанти взаємостосунків між учнями; 

- систему мовленнєвих засобів, засвоєння яких забезпечило б комунікативну 

діяльність у ситуаціях спілкування (їх наявність і організацію); реальна система цих 

засобів підлягає моделюванню у спрощену систему, яка виконує ті самі функції, хоч 

і меншими засобами; 
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- функціональний характер засвоєння й використання мовленнєвих засобів; 

- евристичність навчання [116, с. 72]. 

З урахуванням основних положень комунікативного підходу процес навчання 

АМ наближено до процесу реальної комунікації, в яких моделюються ситуації 

соціокультурної та соціально-побутової сфери. 

У цих параметрах ураховані основні якості процесу спілкування: діяльнісний 

характер, цілеспрямованість, умотивованість, ситуативна співвіднесеність, 

предметність і змістовність. Ці параметри створюють такий процес навчання, за 

якого виявляється можливим розвивати основні якості спілкування. Таке 

трактування комунікативного підходу дозволяє розглядати мову не лише як 

систему, а, передусім, як засіб міжособистісного спілкування в різноманітних 

ситуаціях, використовуваній для досягнення широкого спектру цілей [37, c. 21].  

Формування лінгвосоціокультурної компетенції має здійснюватися на засадах 

соціолінгвістичного підходу, визначених В. Сафоновою: 

1. Передбачається попереднє вивчення соціокультурного контексту 

використання іноземних мов, соціокультурного контексту навчання іноземної мови 

в конкретній країні і конкретному національному середовищі. 

2. Потрібна глобалізація, гуманізація, екологізація і культурологічна 

соціологізація змісту мовної освіти. 

3. Розвиток самосвідомості в учня як у культурно-історичного суб’єкта, що є 

носієм колективних соціокультурних якостей, умінь використовувати іноземну мову 

як засіб міжкультурного спілкування, розвиток потреб учня у соціокультурному 

освоєнні світу.  

4. Результатом соціокультурної освіти є соціокультурна компетенція, яка 

робить учня здатним орієнтуватися в соціокультурних особливостях автентичного 

мовленнєвого середовища, прогнозувати перешкоди та проблеми, а відтак і способи 

їх усунення, в умовах міжкультурного спілкування, пізнання країн і народів, 

соціокультурної самоосвіти. 

5. Іноземна мова – засіб спілкування, інструмент пізнання світової культури, 

національних культур і соціальних субкультур народів країн досліджуваної мови. 
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6. Використовується система проблемних соціокультурних завдань: 

пізнавально-пошукові, пізнавально-дослідницькі завдання, комунікативні та 

комунікативно-пізнавальні рольові ігри, пізнавально-дослідницькі навчальні 

проекти, навчальні дискусії [142; 143]. 

Наступним кроком необхідно визначити загальнодидактичні та методичні 

принципи формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи 

засобами ЕП. 

Спираючись на дослідження педагогів і методистів 

[5; 33; 36; 41; 100; 142; 171 та ін.], беручи за основу думку А. Щукіна [172, с. 302], 

важливими для організації процесу ми виділяємо такі дидактичні (свідомості, 

послідовності й систематичності, активності, індивідуалізації, наочності, 

автентичності) та методичні (комунікативності, автентичності навчального 

матеріалу, зв’язку мови й культури, домінувальної ролі вправ) принципи. Коротко 

схарактеризуємо реалізацію у процесі формування АЛСКК учнів старшої школи 

кожного із зазначених принципів. 

Формування АЛСКК на основі принципу свідомості в аспекті предмета 

нашого дослідження вимагає такої організації навчального процесу, щоб учні 

усвідомлювали не лише країнознавчий матеріал, але й особливості вербальної та 

невербальної поведінки залежно від соціальних та комунікативних ролей 

співрозмовників. На основі такого усвідомлення відбувається свідоме наслідування 

елементів вербальної та невербальної поведінки в моделюванні ситуацій 

монологічного та діалогічного мовлення. Принцип послідовності й 

систематичності у навчанні АЛСКК реалізується у виборі тематики, 

послідовності введення мовного, мовленнєвого і лінгвосоціокультурного матеріалу 

у відповідному порядку – системі [100, c. 112]. Відповідно до цього принципу, 

формування АЛСКК здійснюється поступово: «від простого до складного». 

Електронний підручник «Сultural Identity of the Britons», розроблений нами, 

дозволяє реалізовувати цей принцип за рахунок можливості керування навчальною 

діяльністю через відповідну послідовність подачі вправ та системно організованого 

навчального матеріалу, що має бути засвоєним учнями. Тому формування АЛСКК 
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учнів старшої школи не може відбуватися без структуризації та систематизації 

навчального матеріалу.  

Принцип активності посідає одне з провідних місць у системі принципів 

формування АЛСКК та реалізується під час активної комунікативної та пізнавальної 

діяльності учнів; формування в учнів навичок та вмінь аудіювання, говоріння, 

читання, письма. Слід наголосити, що принцип активності є обов’язковою умовою 

формування АЛСКК учнів. Основними джерелами активності є система вправ, яка 

стимулює учня бути активним учасником навчального процесу. У процесі 

формування АЛСКК учні повинні аналізувати різноманітні вияви вербальної та 

невербальної поведінки носіїв мови, імітуючи, моделювати цю поведінку; займатися 

активним пошуком країнознавчої інформації, використовувати її в усіх видах 

мовленнєвої діяльності, готувати проекти, доповіді на різні лінгвосоціокультурні 

теми. 

Особливе значення для реалізації принципу активності відіграє підбір завдань, 

що входять до складу електронного підручника, які мають стимулювати в учнів 

прояв активності та творчої самостійності.  

Формування АЛСКК учнів старшої школи повинно здійснюватись з 

урахуванням принципу індивідуалізації. С. Ніколаєва визначає індивідуалізацію 

навчальної діяльності учнів з оволодінням іншомовними мовленнєвими навичками й 

уміннями як систему взаємозумовлених дій вчителя й учнів, яка реалізується на всіх 

етапах навчально-виховного процесу [110, c. 74]. Дослідниця виділяє чотири види 

індивідуалізації відповідно до структури особистості [112, с.137]: 

- мотивувальну (особистісну) індивідуалізацію, яка враховує відмінності у 

мотиваційній сфері і передбачає цілеспрямоване формування нових видів мотивації; 

згідно з мотивувальною індивідуалізацією передбачається добір в ЕП таких 

лінгвосоціокультурних матеріалів, які відповідають інтересам учнів; саме тому, на 

наше переконання, варто надавати перевагу інтернет-підручнику, здатного 

змінювати матеріали залежно від уподобань учнів; крім того, мають 

використовуватися такі матеріали, які здатні підвищувати мотивацію до навчання 

мови в цілому та до культури, історії, побуту тощо країн, мова яких вивчається; 
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- регулювальну (дидактичну) індивідуалізацію, що базується на рівні 

сформованості іншомовних навичок та вмінь і передбачає варіювання завдань щодо 

мети і складності; ЕП повинен містити лінгвосоціокультурні матеріали різної 

складності з урахуванням успішності, уже сформованих знань, навичок та вмінь 

різних учнів; у нашому підручнику ми дотримувалися трирівневості в укладанні 

лінгвосоціокультурних матеріалів: прості (елементарного репродуктивного 

характеру, для учнів з низьким і середнім рівнем); середньої складності 

(репродуктивно-продуктивного характеру, для учнів з достатнім рівнем), 

підвищеної складності (продуктивного характеру, творчі та проектні завдання, для 

учнів з високим рівнем) [конкретно ці завдання представлені в підручнику]; 

- розвивальну (психологічну) індивідуалізацію, спрямовану на врахування в 

навчальному процесі реального рівня функціонування психічних процесів та їхній 

розвиток; ЕП спрямований на розвиток мовлення, пам’яті, мислення, уваги, 

колективної взаємодії учнів; 

- формулювальну (типологічну) індивідуалізацію, яка сприяє формуванню 

індивідуального стилю оволодіння іншомовною діяльністю [110, c. 86]. Добір та 

використання лінгвосоціокультурних матеріалів в ЕП спрямований на вироблення 

власного темпу, послідовності, умов та способів сприйняття інформації та 

виконання завдань, що сприяють підвищенню ефективності навчання АЛСКК.  

За цим принципом побудовано ЕП так, що він спрямований на розкриття 

індивідуальних мовленнєво-комунікативних здібностей учнів, покликаний 

розвивати або вдосконалювати мисленнєві навички та вміння у процесі навчання, 

обирати темп, час і місце роботи, самостійний аналіз виконаної роботи засобами ЕП.  

Необхідність принципу наочності у навчанні іноземних мов обґрунтовується 

діалектикою переходу від чуттєвого сприйняття до абстрактного мислення в процесі 

пізнання [132, с. 94]. 

Існує два напрями реалізації цього принципу: використання наочності як 

засобу навчання і засобу пізнання. У першому випадку спеціально підібрані зорово-

слухові зразки (звукозапис, таблиці, схеми, комп’ютерні програми тощо) 

допомагають учням розвивати мовні (лексичні, граматичні, фонетичні) компетенції 
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та мовленнєві (у читанні, аудіюванні, говорінні, письмі), а також 

лінгвосоціокультурну. У другому випадку засоби наочності виступають в якості 

джерела інформації [132, c. 43]. Під час моделювання ЕП в аспекті формування 

АЛСКК реалізуються обидва напрями цього принципу. 

Наочність має такі форми вираження: мовна (словесно-мовленнєва) і немовна 

(предметно-зображальна). Під мовною наочністю розуміють діяльність, пов’язану з 

демонстрацією мови, сприйняття й відтворення якої має наочно-чуттєвий характер 

[172, c. 152]. Мовна наочність передбачає забезпечення учнів зразками вимови для 

подальшого відтворення, граматичним, лексичним матеріалом та варіантами його 

використання, прикладами різного виду письмових робіт, презентацій, роботі у 

мережі Інтернет тощо. Немовна наочність передбачає використання слайдів, 

фотографій, малюнків тощо [59, c. 119]. 

Для унаочнення лінгвосоціокультурного матеріалу в ЕП використовуються 

ілюстрації, фотоматеріали, відеоматеріали, аудіоматеріали, діафільми, діапозитиви, 

кодоскопи, схеми, навчальні плакати, таблиці, карти.  

Важливим в організації навчання АЛСКК є принцип автентичності 

навчальних матеріалів. Автентичні навчальні матеріали – це матеріали, які створені 

носіями мови для носіїв мови і функціонують у реальних умовах, а не у навчальній 

ситуації [132, с. 104]. Ми погоджуємося з думкою І. Задорожної [59, с. 112], що 

використання автентичного тексту як одиниці комунікації сприяє розвитку 

мовленнєвої активності учнів та стимулює їх пізнавальну активність за рахунок 

того, що текст є продуктом культури країни, мову якої вивчають. Таким чином, 

відбувається забезпечення інформацією для виконання різних завдань, що, у свою 

чергу, сприяє формуванню АЛСКК. Підбираючи цікавий та інформативний 

матеріал, використовуючи відповідні технології (проектні, проблемне навчання), 

різноманітні прийоми та види роботи, ми здійснюємо вплив на емоційну й 

мотиваційну сфери учнів [59, c. 112]. 

Автентичні тексти повинні бути різноманітними за тематикою, здатними 

представляти функціонування мови в формі, прийнятій носіями мови у природному 
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соціальному контексті, наближати читача до цільової мовної культури, а також 

навчати культурі країни, мова якої вивчається [68, с. 3]. 

Т. Ямських [174, с. 117] виділяє такі ознаки автентичного тексту: 

1) створюється носієм мови в процесі спілкування; 2) уміщує реальний мовний та 

мовленнєвий матеріал, перенесений з комунікативної практики спілкування носіїв 

мови; 3) надає достовірну, актуальну та цікаву інформацію; 4) пов’язаний з 

актуальними країнознавчими відомостями та фактами. 

Ю. Романюк [131, с. 60] уважає, що автентичний текст є запозиченим з 

повсякденної практики спілкування носія мови та має достовірну 

лінгвокраїнознавчу інформацію. До основних переваг використання автентичних 

текстів з інтернет-ресурсів відноситься наближення учнів до реальної 

комунікативної ситуації, поповнення фонових знань учнів, зростання мотивації 

вивчення іноземної мови при використані автентичних текстів, що викликає 

взаємодію учнів з «реальною» мовою [131, с. 347]. 

До переліку принципів, що узято за основу започаткованої в дослідженні 

методики, відносимо принцип доступності. За цим принципом методи й засоби 

навчання слід добирати відповідно до рівня розумового, морального і фізичного 

розвитку учнів, щоб інтелектуально та фізично не перевантажити їх. Проте це не 

означає, що зміст навчального матеріалу має бути спрощеним, елементарним. 

Навчальні завдання повинні перевищувати рівень пізнавальних можливостей учнів, 

спонукати їх до напруження пізнавальних зусиль, подолання посильних труднощів. 

За цієї умови навчання сприяє подальшому розвитку [79, с. 58]. 

Згідно з цим принципом доступ до інтернет-ресурсів не повинен викликати 

технічних труднощів в учнів; лінгвосоціокультурні матеріали мають відповідати 

психофізіологічним особливостям сприйняття та розуміння учнів середньої школи; 

мовленнєвий супровід повинен відповідати ступеню навчання та віковим 

особливостям учнів. 

Формування АЛСКК з використанням ЕП як засобу навчання вимагає 

дотримання лінгводидактичних принципів (принципу комунікативності, 
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домінувальної ролі вправ, поліфункціональності вправ, принцип діалогу культур, 

співвивчення іноземної мови та іноземної культури) [130, с. 40; 99, c. 51-52]. 

Принцип комунікативності спрямований на формування в учнів «умінь 

розв'язувати комунікативні завдання з метою оволодіння спілкуванням» [96, с.30]. 

Принципу комунікативності повинен пiдпорядковуватися весь процес навчання. 

Головне – спрямованість навчального процесу на розвиток практичних умінь 

оволодіння мовою як засобом спілкування в різноманітних ситуаціях. Принцип 

комунікативності зобов'язує вчителя англійської мови зробити кожного учня 

активним винахідником шляхів і засобів розв'язання певного комунікативного 

завдання та передбачає розвиток у них уміння користуватися мовою як засобом 

спілкування й пізнання.  

Згідно з принципом комунікативності формування АЛСКК повинне імітувати 

та моделювати реальне комунікативне середовище; лінгвосоціокультурні знання, 

мовленнєві навички та вміння повинні інтегруватися з мовними аспектами та з 

видами мовленнєвої діяльності. 

Принцип співвивчення іноземної мови та іноземної культури [6; 51] є 

домінувальним у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетенції. 

Навчання мовленнєвих навичок та вмінь відбувається інтегровано з формуванням 

лінгвосоціокультурних знань, навичок та вмінь. 

Згідно з принципом домінувальної ролі вправ формування АЛСКК повинне 

здійснюватися за допомогою систематичних вправлянь учнів у реципіюванні, 

репродукуванні та продукуванні культурно маркованого мовного та мовленнєвого 

матеріалу. Вправу визначаємо головною в навчанні АЛСКК. 

Згідно з принципом поліфункціональності вправ кожна вправа на 

формування АЛСКК інтегрує лінгвосоціокультурний матеріал з мовним або 

мовленнєвим, а отже, виконує щонайменше дві функції – формування 

лінгвосоціокультурних знань, лінгвосоціокультурних мовленнєвих навичок та вмінь. 

Згідно з принципом діалогу культур учні повинні не тільки розширити свої 

уявлення про культуру країни, мова якої вивчається, але й поглибити знання рідної 

культури й долучитися до цінностей світової культури. Вчитель має показати учням 
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культурні відмінності, пояснити систему цінностей іншого народу, зіставити 

культурно-історичні особливості країн, мови яких вивчаються, і своєї країни, 

зруйнувати стереотипи, зняти бар'єри й упередження, виховати повагу до чужої 

культури. Текстовий матеріал повинен сприяти формуванню особистості, яка 

розуміє іншу культуру, знає правила та норми мовної й немовної поведінки в 

іншомовному середовищі [155]. 

Формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи з 

використанням ЕП потребує визначення ключових методів навчання.  

Основними методами навчання нами визначено: методи демонстрації-

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

інформаційної технології веб-квесту) [99, c. 51-52]. 

Методи демонстрації-ознайомлення зазвичай функціонують на практиці 

інтегровано: вчитель демонструє навчальний матеріал, а учні ознайомлюються. 

Формування АЛСКК з використанням електронного підручника передбачає 

організацію вчителем демонстрації різноманітних культурних артефактів, 

суспільних процесів, історичних подій, побуту англомовних народів, специфіку 

їхньої вербальної та невербальної поведінки, а також культурно маркованої лексики, 

інтонаційних структур. Учні, у свою чергу, знайомляться з ними, розуміють їхній 

зміст і суть.  

Метод організації вправляння-вправляння є найголовнішим: вчитель має 

розробити та організувати відповідну систему вправ та завдань для формування 

АЛСКК, а учні повинні виконувати ці вправи, доки не будуть сформовані необхідні 

знання, навички та вміння. Розробленню системи вправ та завдань для формування 

АЛСКК учнів старших класів з використанням ЕП як засобу навчання присвячено 

підрозділ 3.3, який охоплює типи, види вправ, режим виконання, контроль, 

послідовність їх виконання.  

У формуванні АЛСКК з використанням електронного підручника найбільш 

раціональним вважаємо метод проекту (із залученням інформаційної технології 

веб-квесту).  
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Веб-квест (інформаційна технологія) є засобом навчання. Це  інформаційне 

завдання, проблемно-орієнтованого характеру індивідуального чи групового 

навчання, яке спрямоване на формування й розвиток умінь пошуково-дослідницької 

діяльності учнів шляхом опрацювання й презентації мовного та 

лінгвосоціокультурного матеріалу [38, с. 14]. Веб-квест – проблемне завдання, яке 

вирішується на основі ресурсів і даних Інтернету. Використовується при підготовці 

обговорень, проектів, під час дистанційного навчання іноземної мови. Заснований 

на розробці проблемних пошуково-творчих завдань з елементами рольової гри, для 

виконання яких використовуються інформаційні ресурси і служби Інтернету. 

Результати виконання веб-квесту,  залежно від досліджуваного матеріалу, можуть 

бути представлені у вигляді усного виступу, комп’ютерної презентації [177, с. 34]. 

Вважаємо, що технологія веб-квесту має низку переваг: 1) дозволяє учителю 

залучити великий обсяг інформації інтернет-ресурсів за певною темою; 2) учні 

можуть обирати для себе найбільш зручний темп роботи, повертатися до тих частин 

матеріалу, які не зрозуміли з першого разу; 3) надає можливість організовувати 

пошук учнями додаткової інформації за темою, проте учитель має чітко окреслити 

параметри цього пошуку; 4) попередній добір учителем сайтів дозволяє запобігти 

використання учнями сайтів з непідтвердженою та необ’єктивною інформацією; 

5) учитель може диференціювати добір інтернет-ресурсів залежно від рівня мовної 

підготовки учня чи групи учнів; 6) використання веб-квестів робить учнів 

самостійними, більш пристосованими до життя, орієнтуватися в різних ситуація 

[7, c. 16-17]. 

Електронний інтернет-підручник здатний забезпечити упровадження веб-

квест технології в практику формування АЛСКК, тим самим розширивши доступ 

учнів до автентичних соціокультурних матеріалів. 

Науковці виділяють чотири типи веб-квестів: творчі/креативні, 

конструкторські, компіляційні, репродуктивні [38, с. 15; 154, c. 15]. 

У старшій школі вважаємо доцільним використання двох останніх веб-квестів 

– репродуктивного та компіляційного.  
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Репродуктивні веб-квести полягають в опрацюванні матеріалу різних авторів, 

різних джерел без його глибокого самостійного аналізу [38, с. 15; 154, c. 15]. У 

формуванні АЛСКК засобами електронного підручника репродуктивні веб-квести 

реалізуються таким чином: учні одержують завдання зробити доповідь на задану 

тему соціокультурного, соціального або соціолінгвістичного змісту (у межах 

програми), використовуючи 1-2 інтернет-джерела; при цьому доповідь має характер 

переказу інформації, поданої на цих ресурсах. 

 Компіляційні (репродуктивно-когнітивні) веб-квести полягають у викладі 

змісту інтернет-матеріалів й подання їх в новому форматі: наведення різних 

поглядів на одну і ту ж проблему; висловлювання особистої думки з певної 

проблеми; прийняття рішення; об’єктивне викладення інформації (наведення різних 

думок і фактів) [38, с. 15; 154, c. 15]. У формуванні АЛСКК засобами електронного 

підручника компіляційні веб-квести реалізуються таким чином: учні одержують 

завдання зробити доповідь на задану тему соціокультурного, соціального або 

соціолінгвістичного змісту в межах програми (при цьому мають висловити різні 

погляди, особисте ставлення тощо), використовуючи 2-4 інтернет-ресурси. Доповідь 

має характер переказу компіляції інформації, поданої на цих ресурсах, компіляції з 

висловленням свого ставлення. 

Отже, веб-квест має логічний розвиток в проект. Метод проекту, як відзначає 

Є. Полат, передбачає визначену сукупність навчально-пізнавальних засобів та дій 

учнів, які дозволяють вирішити ту чи ту проблему в результаті самостійних 

пізнавальних дій та припускають презентацію цих результатів у вигляді конкретного 

продукту діяльності [120, c. 27]. 

 У проектній роботі з використанням електронного підручника учні 

залучаються до створеної вчителем пошукової навчально-пізнавальної діяльності. 

Використання проектного методу робить можливим формування та розвиток 

пошуково-дослідницьких та комунікативних умінь, формує креативність, стимулює 

інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає формувати 

міжпредметні зв’язки, вчить використовувати інформаційно-телекомунікаційні 

технології у вивченні іноземної мови, допомагає оволодіти уміннями роботи в групі, 
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формує соціальну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію учнів, 

оскільки в цьому випадку вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення 

кінцевого продукту діяльності. Навіть найслабші учні можуть проявити себе тут у 

повній мірі, виконуючи посильні для них завдання, і, в результаті, кожен учень 

робить свій внесок у створення проекту [162, с. 254].  

Поділяючи погляди О. Багузини, О. Толмачової, визначаємо такі етапи роботи 

з підготовки проектів: 

Вступ: визначення теми доповіді, опис сценарію веб-квесту.  

Планування: учитель коротко аналізує проблему, визначає завдання, оголошує 

критерії оцінки результатів, розподіляє ролі між учнями, надає підказки, знімає 

вербальні та невербальні труднощі, які можуть виникати під час роботи з проектом; 

учні складають графік роботи, аналізують завдання. 

Надання банку інформаційних ресурсів (які містяться в ЕП на відео- та 

аудіоносіях, посилання на інтернет-ресурси, адреси веб-сайтів), необхідних для 

виконання завдання.  

Процес виконання: збір та опрацювання інформації, самостійне читання, 

прослуховування запропонованих матеріалів; пошук відповідей на поставлені 

питання; аналіз, обговорення результатів роботи кожного з учнів за темою веб-

квесту з учителем, учнів між собою в межах мікрогрупи; учитель надає рекомендації 

щодо розроблення підсумкової презентації та її оформлення; підготовка 

підсумкового проекту; презентація й захист підсумкового продукту [7, c. 16-17; 

154, c. 15].  

У процесі виконання веб-квесту, беручи за основу думку Н. Лямзіної [85], 

визначаємо такі кроки:  

1. Опрацювання інформації. 

2. Підготовка тексту усного чи письмового висловлення. 

3. Організація усного виступу (монологічне мовлення). 

4. Проведення усного виступу та презентація. 
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Рефлексія: аналіз виконання завдання, одержаних результатів, досягнення 

поставлених цілей, які здійснюють самооцінку, самоаналіз результатів проекту 

[7, c. 16-17; 154, c. 15]. 

Ми вбачаємо низку можливостей використання методу проектів у формуванні 

АЛСКК учнів старшої школи засобами ЕП. 

Для формування АЛСКК пропонуємо такі види проектів: 

- проект-компіляція, результатом якого є відеорепрезентація комунікативних 

ефектів, які справляють вплив на мовців, тих вербальних і невербальних засобів, які 

викликають певну реакцію в співбесідника залежно від соціальних ролей, умов 

спілкування, традицій соціуму (наприклад, особливості спілкування в американській 

родині між батьками та дітьми (дозволене та недозволене)); ці відеофрагменти 

супроводжуються доповідями, коментарями учнів; 

- репродуктивний проект у форматі доповіді про окремі історичні факти, 

географічні реалії, артефакти матеріальної культури, видатні постаті тощо (в межах 

програмних тем): учні знайомляться з об’єктами доповіді, використовуючи відео-, 

фото- та аудіоматеріали, друковані тексти, після чого готують презентацію, 

використовуючи ці відео- та фотоматеріали. Проекти зазвичай є репродуктивними 

(зрідка компіляційними). 

Для успішної підготовки таких проектів учитель пропонує учням готові відео- 

та аудіоматеріали, а також учні, за бажанням, можуть знаходити й інші інтернет-

сайти. Такі проекти дозволяють формувати АЛСКК паралельно з розвитком 

лексичних та граматичних навичок, умінь аудіювання, читання та говоріння. 

Підготовка проектів дозволить учням зануритися в мовленнєве середовище 

носіїв англійської мови. 

Формування АЛСКК передбачає проектування соціальної взаємодії, 

міжособистісного контакту (особистих, значущих для людини зв’язків, 

взаємостосунків), комунікацію через ігрову взаємодію [83, с. 190]. Саме тому одним 

із провідних методів у формуванні АЛСКК визначаємо рольову гру, яку, за 

Е. Азімовим, розуміємо як форму організації колективної навчальної діяльності, що 

має своєю метою формування і розвиток мовленнєвих навичок і вмінь в умовах, 
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максимально близьких до умов реального спілкування. Рольова гра передбачає 

розподіл учнів за ролями та розігрування ситуацій спілкування відповідно до теми 

ситуативного спілкування й ролями учнів [1, с. 264-265]. 

Рольову гру як метод навчання іноземних мов розподіляють на кілька видів: 

контрольована, помірно-контрольована, вільна. При контрольованій рольовій грі 

учні разом з учителем відпрацьовують базовий діалог, потім на його основі вони 

створюють свій діалог, але тільки з іншим вербальним наповненням. При помірно 

контрольованій рольовій грі вчитель дає учням текст, на основі якого учні 

створюють діалог. При цьому учні можуть задавати свої власні питання в рамках 

даної теми. Вільна рольова гра є найбільш складною. Учням дається тільки тема гри, 

а вони вже самі повинні придумати ситуацію. Їм також необхідно самостійно 

продумати всі дії, ролі і лексику, яку вони будуть використовувати у своїй промові 

[49, с. 173]. У формуванні АЛСКК учнів старшої школи перевагу надаємо вільним 

рольовим іграм, спрямованим на моделювання вербальної та невербальної 

поведінки залежно від соціальної та комунікативної ролі співрозмовників. Перед 

моделюванням ситуації спілкування у форматі рольової гри проводиться робота 

щодо аналізу подібних типових комунікативних ситуацій, після чого учні 

одержують тему і завдання скласти діалог (полілог) у форматі рольової гри.  

За своїм характером рольові ігри, які ми упроваджуємо для формування 

АЛСКК учнів старшої школи, мають бути соціально-побутовими (моделювати 

ситуації побутового спілкування). Метою цих ігор є формування навичок і вмінь 

іншомовного спілкування переважно в соціально-побутовій сфері спілкування, а 

також розвиток ініціативності, колективності та відповідальності як суспільно 

цінних якостей особистості, удосконалення культури поведінки учнів [1, с. 264-265]. 

У межах формування АЛСКК учнів середньої школи запроваджуємо рольові 

ігри, які демонструють такі ситуації спілкування: 

- ситуація, яка обігрує етикет ввічливої відмови, етикет небажання 

продовжувати розмову, етикет втручання в розмову тощо;  

- керування мовленнєвою ситуацією: наприклад, вербальна та невербальна 

поведінка мовця з метою залагодження образи; 
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- ситуація спілкування людей залежно від соціальної приналежності, місця 

проживання, походження, етнічної приналежності і роду занять (на рівні граматики, 

лексики, фонетики, паралінгвістики й кінесики); 

- ситуація спілкування кількох осіб залежно від їхнього соціального статусу 

(наприклад, клієнт і продавець). 

Для нашої методики обираємо таку етапність упровадження рольової гри: 

підготовка; проведення; обговорення результатів [1, с. 264-265]. 

На етапі підготовки учні знайомляться з відеофрагментами, із зразками 

вербальної та невербальної поведінки носіїв мови, одержуть завдання – скласти 

діалог (полілог) на певну тему, обігруючи схожу ситуацію; вчитель надає необхідну 

лексику, граматичні структури, які слід використовувати. На етапі проведення учні 

репрезентують відповідну комунікативну ситуацію у вигляді монологу / полілогу. 

Насамкінець відбувається обговорення того, наскільки правильно була 

змодельована вербальна та невербальна поведінка залежно від соціальних ролей 

співрозмовників. 

ЕП виконує функцію джерела матеріалів, які є зразками для наслідування під 

час моделювання різноманітних ситуацій спілкування. 

Отже, аналіз теоретичних джерел дав можливість визначити теоретико-

методичні засади формування АЛСКК учнів старшої школи з використанням ЕП. 

Основними підходами до навчання визначено особистісно-діяльнісний, 

комунікативний та соціолінгвістичний. Формування АЛСКК відбувається на засадах 

дидактичних принципів послідовності й систематичності, активності, 

індивідуалізації, наочності, автентичності, а також методичних принципів 

комунікативності, автентичності навчального матеріалу, зв’язку мови й культури; 

домінувальної ролі вправ. Основними методами навчання нами визначено: методи 

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

залученням інформаційної технології веб-квесту), метод рольової гри. 
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Висновки до розділу 1 

 

На підставі наявних у науковій літературі дефініцій лінгвосоціокультурної 

компетенції, узагальнень практичного досвіду вчених, інтеграції різних наукових 

підходів до розуміння сутності лінгвосоціокультурної компетенції визначаємо 

поняття «англомовна лінгвосоціокультурна компетенція учнів старшої школи» як 

цілісну систему вмінь використовувати знання мови, країнознавчі та фонові знання 

про національні традиції, норми і цінності національної культури, специфіку 

вербальної та невербальної поведінки, яка прийнята у певній культурі, звичаї і 

факти країни, мова якої вивчається, лінгвокраїнознавчий мінімум словникового 

запасу мови, що в сукупності надає учням змогу досягати у такий спосіб 

повноцінної комунікації. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури уточнено 

структуру АЛСКК, яка охоплює соціолінгвістичну, соціокультурну (країнознавчу та 

лінгвокраїнознавчу), соціальну компетенції, окреслено компонентний склад цих 

компетенцій. 

Встановлено критерії ефективності підручників у формуванні 

лінгвосоціокультурної компетенції: а) ступінь представленості соціолінгвістичного 

аспекту; б) ступінь представленості соціокультурного аспекту; в) ступінь 

представленості соціального аспекту; г) ступінь представленості завдань та вправ 

для контролю АЛСКК. На основі цих критеріїв було проведено аналіз підручників з 

англійської мови для старшої школи, рекомендованих МОН України. Нам вдалося 

встановити, що підручники на друкованих носіях інформації не здатні забезпечити 

формування системних лінгвосоціокультурних знань, навичок та вмінь і створити у 

свідомості учнів цілісний перцептивний образ іншомовної лінгвокультури. 

Обґрунтовано доцільність та потребу в розробленні ЕП для формування 

АЛСКК учнів старшої школи. ЕП повинен охоплювати три блоки: інформаційний, 

тренувальний і контролюючий; у навчанні учнів старшої школи перевагу варто 

надавати інтернет-підручнику, який здатний забезпечувати доступ до всесвітньої 
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інформаційної мережі. Визначені нами переваги ЕП дали можливість 

конкретизувати навчальний потенціал електронного підручника у формуванні 

соціолінгвістичної, соціокультурної та соціальної англомовних компетенцій учнів 

старшої школи. 

Окреслено теоретико-методичні засади формування АЛСКК учнів старшої 

школи з використанням ЕП. Формування АЛСКК необхідно здійснювати з позицій 

особистісно-діяльнісного, комунікативного та соціолінгвістичного підходів на 

засадах дидактичних принципів послідовності й систематичності, активності, 

індивідуалізації, наочності, автентичності, а також методичних принципів 

комунікативності, автентичності навчального матеріалу, зв’язку мови й культури; 

домінувальної ролі вправ. Формування АЛСКК має здійснюватися за допомогою 

методів демонстрації-ознайомлення, організації вправляння-вправляння, методу 

проекту (із залученням інформаційної технології веб-квесту). 

Визначено, що у старшій школі доцільно використовувати репродуктивні та 

компіляційні веб-квести. Підготовка проектів має охоплювати такі етапи: вступ, 

планування, надання банку інформаційних ресурсів, процес виконання 

(опрацювання інформації, підготовка тексту усного чи письмового висловлення, 

організація усного виступу (монологічне мовлення), проведення усного виступу та 

презентація), рефлексія. Окреслено можливості використання методу проектів у 

формуванні соціолінгвістичної, соціокультурної та соціальної компетенцій. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА 

 

У цьому розділі розроблено методику формування лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи, а саме: обґрунтовано цілі та зміст формування 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи, сформульовано основні 

положення аналізу й добору навчального матеріалу, розроблено систему вправ та 

модель процесу формування АЛСКК учнів старшої школи. 

Для досягнення поставлених завдань було обрано такі методи дослідження: 

критичний аналіз літературних джерел щодо змісту навчання іноземної мови, 

принципів та технологій, засобів навчання АЛСКК, моделювання, вивчення 

передового педагогічного досвіду. 

 

2.1. Цілі та зміст формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи 

 

Навчання іноземних мов реалізується через відповідне навчально-методичне 

забезпечення з цих предметів. Викладання іноземних мов у старшій школі 

здійснюється за такими програмами: Програми для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1-11 кл. (видавництво 

«Поліграфкнига», 2010 р.); Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Іноземні мови (рівень стандарту, академічний, профільний рівень) 10-11 кл. 

(видавництво «Поліграфкнига», 2010 р.); а також за навчальними посібниками, 

визначеними в інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України, як 

основних, так і додаткових для використання в навчальному процесі. 

Особливість навчання АМ у загальноосвітній школі полягає у тому, що у 

процесі її вивчення формуються навички й уміння користуватися іноземною мовою 

як засобом спілкування у процесі розв’язання будь-яких завдань, отримання нової, 

соціально та культурно значущої інформації. Через це навчання АЛСКК учнів 
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старшої школи носить багатоцільовий характер. Вважаємо за необхідне детальніше 

зупинитися на аналізі основних цілей (пов’язаних з реалізацією 

лінгвосоціокультурної складової змісту навчання), передбачених Програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів: «Іноземні мови (англійська)»: практичну, 

освітню, розвивальну, виховну [124, c. 8]. 

На певному відрізку навчання цілі набувають конкретного змісту як 

відображення конкретних результатів, що мають бути досягнуті після завершення 

певного ступеня навчання [99, с. 42]. Тому вважаємо доцільно розглядати цілі та 

зміст навчання інтегровано. 

У методичній літературі з іноземної мови під змістом навчання розуміють 

сукупність того, що учень повинен засвоїти у процесі навчання [87, c. 100].  

І. Бім до змісту навчання іноземної мови відносить такі компоненти: 

1) матеріальний, під яким розуміють мовний і мовленнєвий матеріал різного рівня 

організації (від слова до тексту, написаного або такого, що озвучується) та правила 

оформлення й оперування ним («лінгвістична» інформація), елементи мовного 

досвіду, «мовної культури». Матеріальний компонент утворюють лексичні, 

граматичні, фонетичні та графічні мовні засоби, а також тексти різних жанрів і 

видів; 2) ідеальний, під яким розуміють предметний зміст, що передається за 

допомогою цих одиниць у межах теми, відповідно до ситуацій спілкування 

(екстралінгвальна інформація – думки, духовні цінності як компоненти соціального 

досвіду, культури); 3) процесуально-діяльнісний – передбачає предметні та розумові 

дії з іншомовним матеріалом, на основі яких формуються знання, навички та вміння 

в різних видах мовленнєвої діяльності. Процесуально-діяльнісний аспект змісту 

навчання забезпечується за допомогою вправ, які, являючи собою певну ієрархію, 

повинні в результаті створювати умови для мовленнєвої практики та практики у 

спілкуванні; 4) почуттів та емоцій учнів [13].  

До кожного з компонентів змісту навчання застосовуються такі важливі 

процедури, як відбір та методична організація матеріалу. Відбору підлягають 

одиниці мови – звуки, слова, правила їх утворення, стійкі словосполучення, а також 

одиниці мовлення – узагальнені типи речень, тексти різного ступеня розгорнутості 
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та стилістичної і тематичної співвіднесеності, правила їх побудови й інтонування. 

При відборі враховується предметно-змістовий план мовлення, головним чином 

його тематична співвіднесеність. Це знаходить відображення у виділенні тем та 

тематичної лексики. За результатами відбору складаються фонетичний, 

граматичний, лексичний та тематичний мінімуми, які фіксуються в програмі як в 

основному документі [116, с. 78].  

Згiдно з результатами дослiдження Р. Мартинової [92, c. 135] компонентами 

змiсту навчання iноземних мов є: 

1) рецептивнi i репродуктивнi лiнгвiстичнi знання, володiння якими 

передбачає здатнiсть вiдтворювати iзольованi лексичнi, граматичнi та лексико-

граматичнi одиницi рiдною мовою при їх сприйняттi iноземною і навпаки;  

2) рецептивнi i репродуктивнi мовленнєві навички, якi полягають у 

здатностi правильно вiдтворювати рiдною та iноземною мовою словосполучення i 

речення з мовним матерiалом, що вивчається; 

3)  репродуктивнi i продуктивнi лiнгвiстичнi вмiння, якi передбачають 

спроможнiсть вживати кожну мовну одиницю у поєднаннi з ранiше вивченим 

матерiалом;  

4) репродуктивнi i продуктивнi передмовленнєвi вмiння, якi включають 

здатнiсть правильного виконання мовленнєвих дiй у межах кожної теми з 

поступовим переключенням уваги iз форми висловлювання на його змiст;  

5) мовленнєвi вмiння читання, аудіювання, говорiння й письма, якi 

передбачають вiльне здiйснення мовленнєвої дiяльностi з повним зосередженням 

уваги на основному змiстi висловлювання;  

6) iнтегративні вмiння, якi полягають у здатності здiйснювати iншомовну 

мовленнєву дiяльнiсть не в межах навчальних мовленнєвих ситуацій, а у 

безпосереднiй професiйнiй чи повсякденнiй дiяльності людини.  

В основі організації мовлення покладено мовленнєву ситуацію. За 

визначенням А. Щукіна, мовленнєва ситуація – це сукупність обставин, в яких 

здійснюється спілкування, а також система мовленнєвих і немовленнєвих умов, 

необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвої дії [171, с. 437]. 
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 Беручи за основу думку В. Редько [129, c. 8], вважаємо, що навчально-

мовленнєві ситуації дають змогу моделювати акти спілкування в навчальному 

процесі під час формування навичок і вмінь у чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності: вони визначають не тільки зміст комунікації, а й структуру, вибір 

мовних засобів, темп мовлення тощо.  

Згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями» [58, с. 157] мовленнєва 

ситуація має такі зовнішні характеристики: сфера, місце, соціальна характеристика 

місця дії, учасники спілкування, предмети, події, дії і тексти.  

У навчальному процесі необхідно моделювати ситуацію спілкування з 

урахуванням усіх визначених параметрів і розвивати в учнів уміння 

використовувати мовні засоби іноземної мови відповідно до цих параметрів. Учнів 

також необхідно долучати до соціокультурної специфіки найбільш типових ситуацій 

спілкування у країні, мова якої вивчається, і формування вмінь використовувати 

вербальні і невербальні засоби спілкування з урахуванням цієї специфіки 

[100, c. 102]. 

 Г. Єлізарова [55, с. 222] до основних типів ситуацій міжкультурного 

спілкування відносить такі: психологічні (моделюють психологічні особливості 

«відкриття» явищ шляхом виконання нескладних психологічних завдань); 

мовленнєві з міжкультурним компонентом (моделюють ситуації реального 

міжкультурного спілкування). 

У методичній літературі з іноземної мови прийнято виділяти комунікативні 

ситуації, що впливають на вибір тематики спілкування, які можуть бути як 

монотемними, так і політемними. Вони повинні відповідати реальним інтересам і 

можливостям учнів, а також бути особистісно значущими для них, створювати 

умови для виявлення творчої активності й самостійності [55, c. 59].  

До типових комунікативних ситуацій («типову комунікативну ситуацію» 

розуміємо як модель реального контакту, в якому відбувається мовленнєва 

поведінка учасників, які грають «типові соціально-комунікативні ролі» [67, с. 274]), 

в яких учні використовують лінгвосоціокультурні знання, мовленнєві навички та 
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вміння, визначаємо: запит нової інформації соціокультурного змісту, повідомлення 

інформації соціокультурного змісту, презентація проекту, діалог. 

Реалізація соціокультурної мети пов’язана з досягненням учнями розуміння 

важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб 

діяти належним чином у культурному розмаїтті життєвих та навчальних ситуацій 

[123, с. 6]. 

Сучасна парадигма шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку 

організацію навчання, котра забезпечує комунікативний характер процесу 

оволодіння іноземною мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його 

змісту. Цей підхід зумовлений процесами глобалізації міжнародних контактів, де 

іноземній мові належить роль важливого засобу спілкування. У зв’язку з цим 

посилення соціокультурного контексту змісту навчання є соціально і педагогічно 

доцільною тенденцією розвитку іншомовної освіти у старших класах. 

Соціокультурне спрямування змісту комунікації забезпечується: а) готовністю учнів 

використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного спілкування; 

б) можливістю для учнів створювати власну соціальну та культурну ідентичність 

шляхом зіставлення й усвідомлення культури носіїв мови, що вивчається, та власної 

національної культури; в) когнітивним розвитком учнів, що стимулює їхню 

навчальну діяльність, адаптує її до європейських стандартів та створює умови для 

входження в сучасний світовий соціум [124, с. 5]. 

Формування АЛСКК учнів старшої школи відбувається на основі формування 

мовних та мовленнєвих компетенцій, що охоплює програма для загальноосвітніх 

шкіл «Іноземна мова (англійська)» [59, с. 442]. 

Освітня мета АЛСКК учнів старшої школи передбачає вивчення іноземної 

мови не лише як лінгвістичної системи, а як засобу міжкультурного спілкування та 

інструменту пізнання культури. Залучення до елементів цієї культури розглядається 

як обов’язкова умова успішних безпосередніх та опосередкованих мовних 

особистісних контактів з відповідної культури. Загалом, досягнення освітньої мети 

здійснюється в аспекті гуманітаризації освіти, означаючи розширення світогляду 
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учнів, підвищення рівня йхньої загальної культури й освіченості, а також 

удосконалення культури мислення, спілкування й мовлення [111, с. 12].  

Освітня мета (формуванням країнознавчих, лінгвокраїнознавчих, 

соціолінгвістичних та соціальних знань про англомовні народи) 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.  

Тематика ситуативного спілкування для учнів 10 класу (профільний рівень) 

[124]: 

I, my family,my friends (identity, relationships with friends, mutual help, one day of 

your life, conflict resolution). Leisure and Sport (role of sport in society, sports, health and 

sports). Meals (British and Ukrainian cuisine: a healthy and useful food, bad habits). 

Nature and weather (natural disasters: the impact of weather on health and mood, nature 

protection). Painting (famous artists and their works, visit museums, exhibitions or 

galleries, Ukrainian artists). Science and technological progress (modern means of 

communication and information, the impact of science on society, technology). School life 

(Education in Ukraine and abroad). Jobs and professions. 

Тематика ситуативного спілкування для учнів 10 класу (академічний 

рівень) [124]: 

My family, friends and I (family relationships; relationships with peers, the nature 

of man). Leisure (sport, leisure time). The world around us (people and nature, 

environmental issues). Science and technical progress. English-speaking world and 

Ukraine (culture and art, arts, prominent artists, museums, exhibitions, galleries). 

Education in English-speaking countries and in Ukraine; career choices. 

Тематика ситуативного спілкування для учнів 11 класу (профільний рівень) 

[124]: 

I, my family, my friends (parents and children, the rights and responsibilities of 

Youth, tolerance, humanity, charity). Meals (useful and harmful food, food priorities, 

recipes). Leisure (clubs, cinema, theater, television, my favorite plays / movie). Art (art 

genres, visiting art institutions for self-education). Science and technical progress (impact 
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of technological progress on human life and the environment, the development of science 

and technology in Ukraine and abroad). Travel (travel across Ukraine and countries which 

languages are learnt, tourism). School life (relationships with friends, exams, international 

educational programs). Jobs and professions (career guidance, prestigious profession in 

Ukraine and abroad, plans for the future). 

Тематика ситуативного спілкування для учнів 11 класу (академічний 

рівень) [124]: 

My place in the world (healthy lifestyle in the family, the protection of children's 

rights, gender relations. Leisure (personal priorities, camping, favourite entertainment of 

young people in Ukraine and the English-speaking world. The art (culture and arts, 

prominent artists, museums and exhibitions; youth and art). The modern English-speaking 

world (general information about Canada, Australia and New Zealand). School life 

(international educational programs ; learning experience abroad, plans for the future; 

career choices). Science and technical progress (outstanding scientists and scientific 

awards, man-made disasters, scientific discoveries and achievements, scientific research 

and fiction). 

Тож узагальнимо знання, якими повинні оволодіти учні в межах освітньої 

мети: 

- знань безеквівалентної, фонової та конотативної лексики англійської мови; 

знань про особливості інтонаційних структур формального і неформального стилів, 

інтонацію форм ввічливості, інтонацію розділових запитань; знань особливостей 

використання мовних засобів носіями мови в різних англомовних країнах [124]. 

10 клас (профільний рівень): 

- знань умов життя, міжособистісних стосунків, цінностей, ідеалів, норм 

вербальної та невербальної поведінки; соціальних правил поведінки, ритуальної 

поведінки; здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури 

[124]. 

10 клас (академічний рівень): 

- знань про правила поведінки та норми етикету в родині;  знань про моделі 

вербальної та невербальної поведінки підлітків; знань про особливості навчальної 
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поведінки старшокласників у різних країнах [124];  

- знань про звичаї та традиції дозвілля в Україні та англомовних країнах; 

про історичні та культурні цінності України та англомовних країн;  знань про 

заходи з охорони довкілля в Україні та англомовних країнах;  знань про 

соціокультурне розмаїття; про толерантне ставлення до міжетнічних стосунків  

[124]. 

11 клас (профільний рівень): 

- знань суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої 

вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної  з такими 

аспектами: повсякденне життя; умови життя; міжособистісні стосунки;  цінності, 

ідеали, норми поведінки; соціальні правила поведінки; ритуальна поведінка  [124]. 

11 клас (академічний рівень): 

- знань про побут українців та жителів англомовних країн (зокрема 

особливості здорового способу життя); знань про культуру дозвілля молоді в 

Україні та англомовних країнах; знань про здатність використовувати різні 

стратегії для контакту з представниками інших культур;  знань про толерантне 

ставлення до соціокультурного розмаїття: гендерні стосунки [124]. 

Визначені лінгвосоціокультурні знання охоплюють соціолінгвістичну, 

соціокультурну та соціальну складові навчання англійської  мови учнів старших 

класів. 

Практична мета формування АЛСКК полягає у формуванні умінь користуватися 

англійським мовленням в різних ситуаціях спілкування з урахуванням комунікативної 

мети, наміру, соціальних статусів, ролей комунікантів релевантно носіям мови; у 

формуванні в учнів здатності й готовності до міжкультурної комунікації у 

соціокультурній та соціально-побутовій сферах [132, с. 40].  

Практична мета реалізується інтегровано з формуванням мовних (лексичної, 

фонетичної, граматичної) та мовленнєвих компетенцій (читання, аудіювання, говоріння, 

письма) в межах тематики ситуативного спілкування, визначеною «Програмою».  

Тож узагальнимо навички та вміння, якими повинні оволодіти учні в межах 

практичної мети: 
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- рецептивних та репродуктивних навичок оперування безеквівалентною, 

фоновою та конотативною лексикою англійської мови;  

- навичок вживання інтонаційних структур формального і неформального стилів, 

форм ввічливості, розділових запитань; 

- рецептивних та репродуктивних 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);  

- уміння знаходити в текстах необхідну інформацію; 

- адекватно інтерпретувати вербальну та невербальну поведінку мовців. 

- продуктивних умінь конструювання усного (діалогічного та монологічного) 

мовлення залежно від ситуації мовлення, комунікативних цілей і намірів мовця 

відповідно до норм, які склалися нині в англомовному комунікативному просторі: умінь 

визначити й використати різні стратегії та тактики мовлення для контакту з 

представниками інших культур; вступати до розмови, завершувати, переривати розмову, 

використовувати ідіоматичне мовлення; умінь досягнення порозуміння між суб’єктами 

спілкування, які представляють різні мовні колективи; уміння формування та 

обґрунтування власної думки мовними засобами щодо досягнення порозуміння з 

іноземцями; 

- умінь конструювати тексти різних функціональних типів – розповідь, опис, 

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

- умінь дотримуючись основних норм і прийнятих у країнах, мова яких 

вивчається, правил ведення діалогу; виявляти мовленнєву поведінку, характерну для 

носіїв мови, залежно від ситуації спілкування; вільно вести діалог етикетного характеру 

в побутових (нестандартних) ситуаціях спілкування; умінь використовувати лінгвістичні 
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та екстралінгвістичні засоби для висловлення емоційно забарвленого мовлення 

(висловлення жалю та підтримки); 

- умінь структурувати письмово тексти різних жанрів, визначених «Програмою», з 

дотриманням жанрово-композиційних, лінгвостилістичних, тематичних норм, які нині 

склалися в англомовному комунікативному просторі. 

Отже, визначені навички та вміння охоплюють соціолінгвістичну, соціокультурну 

та соціальну компетенції з англійської мови учнів старших класів. 

Розвивальна мета АЛСКК учнів старшої школи спрямована на активізацію 

пізнавальних здібностей учнів, загальнонавчальних умінь, удосконалення набутих ними 

знань і умінь навчальної діяльності. Розвивальна мета під час вивчення мови 

реалізується у розв’язанні завдань, що сприяють формуванню механізму мовної 

здогадки, вміння переносити сформовані навички в нову ситуацію на основі проблемно-

пошукової діяльності, готовності вступати в іншомовне спілкування, потреби в 

подальшому опануванні мови, яку вивчають, мотивації до подальшого самостійного 

оволодіння іноземною мовою і т. ін. [111, с. 11].  

Розвивальна мета передбачає врахування особистісних потреб, інтересів та 

індивідуальних психологічних особливостей учнів, загальний інтелектуальний розвиток 

особистості, опанування нею певними когнітивними прийомами, що дозволяють 

здійснювати пізнавальну комунікативну діяльність, розвиток здатності до соціальної 

взаємодії, формування загальнонавчальних і компенсаторних умінь, зокрема умінь 

уточнювати елементи висловлювання з допомогою вербальних і невербальних засобів 

спілкування [125]. 

Використання ЕП у формуванні АЛСКК здатне забезпечити всебічний і 

багатогранний розвиток особистості, розширити її кругозір, ерудицію, сформувати 

готовність вступати в іншомовне спілкування; сприяє розвиткові інтересів; розвиткові 

умінь застосовувати комунікативні стратегії та тактики мовлення; умінь переносити 

вербальну та невербальну поведінку в нові ситуації комунікативної взаємодії з 

іноземцями.  

Виховна мета навчання АЛСКК учнів старшої школи передбачає розв’язання 

завдань, пов’язаних із підвищенням мотивації до вивчення мови, відповідальності учнів 
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за навчання та розвиток індивідуальності. Реалізація цієї мети сприяє формуванню в 

учнів старшої школи прагнення до подальшого безперервного набуття нових знань, 

розуміння важливості вивчення англійської мови і потреби користуватися нею як 

засобом спілкування у різних сферах діяльності [111, с. 13].  

У контексті формування АЛСКК виховна мета полягає в формуванні 

шанобливого ставлення до духовних і матеріальних цінностей народів інших країн; в 

удосконаленні моральних якостей особистості учня; у формуванні здатності співпраці з 

вчителем та іншими учнями у різних видах діяльності; формуванні самостійності під час 

роботи над проектним завданням, відповідальності у вирішенні стандартних завдань. 

Отже, аналіз теоретичних праць, присвячених цілям та змісту навчання іноземної 

мови, програм з англійської мови дав можливість визначити, що формування АЛСКК 

спрямоване на досягнення освітньої, практичної, розвивальної та виховної цілей й 

інтегрується з формуванням лексичних та фонетичних знань та навичок, а також 

рецептивних та продуктивних мовленнєвих умінь в межах тематики ситуативного 

спілкування, визначеного Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 

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

 

2.2. Відбір текстів для формування лінгвосоціокультурної компетенції 

учнів старшої школи засобами електронного підручника 

 

Зважаючи на специфіку започаткованого дослідження, зокрема формування 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи, особлива увага 

приділялася відбору навчального матеріалу.  

Визначимо основні критерії відбору лінгвосоціокультурного навчального 

матеріалу. 

Під поняттям критерію відбору розуміємо основні ознаки, які уможливлюють 

якісно та кількісно оцінити матеріал з метою використання його як навчального 

відповідно до цілей навчання [118, с. 16]. 

Визначаючи критерії відбору лінгвосоціокультурного матеріалу для навчання 

учнів старшої школи, ми враховували такі чинники: 
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1) вік учнів; 

2) вимоги чинної програми з англійської мови до рівня лінгвосоціокультурних 

знань, навичок та вмінь учнів 10-11 класів; 

3) мету навчання – формування АЛСКК учнів 10-11-их класів інтегровано з 

лексичною, граматичною та фонетичною компетенціями, мовленнєвими 

компетенціями в читанні, говорінні, аудіюванні та писемному мовленні. 

У межах проблеми нашого дослідження відбору підлягають а) фото-, відео- та 

аудіоматеріали лінгвосоціокультурного змісту з мережі Інтернет; б) лексичний і 

фонетичний матеріал; в) друковані тексти. 

Критеріями добору фото-, відео- та аудіоматеріалів лінгвосоціокультурного 

змісту з мережі Інтернет, на основі висновків О. Малушко та Д. Дмитрієва, 

визначаємо критерії урахування інтересів учнів; автентичності; відповідності 

мовного змісту матеріалів рівню мовленнєвої підготовки учнів; нормативність 

мовлення; технічна якість матеріалів; відповідність змісту навчальним 

програмам [89, с. 16]  

Спираючись на думку О. Малушко, яка зазначає, що інтерес в учнів 

викликають тексти, які відповідають їхнім віковим інтересам, у яких висвітлено 

теми міжособистісної та міжкультурної комунікації [89, с. 18], вважаємо, що добору, 

згідно з критерієм урахування інтересів учнів, підлягають відео-, фото- та 

аудіоматеріали, які демонструють спілкування юнацтва між собою; містять теми, які 

є важливими для учнів 10-11 класів (спорт, здоров’я, стосунки між друзями, 

технічний прогрес, новітні технології, дозвілля, природні катаклізми, екологічні 

проблеми); родинні взаємини; особливості спілкування підлітків з дорослими; 

особливості інтегрування юнацтва в суспільне життя, набуття статусу 

повноправного члена суспільства. Тому при відборі відео-, фото- та аудіоматеріалів 

лінгвосоціокультурного спрямування вважаємо визначальним, щоб вони 

відображали проблеми сучасної молоді. 

Згідно з критерієм автентичності (в межах предмета нашого дослідження) 

відбору підлягають матеріали, які: а) демонструють автентичні об’єкти матеріальної 

культури англомовних країн; б) оригінальне природне мовлення носіїв англійської 
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мови, яке відображає усі фонетичні, лексичні, граматичні особливості; в) автентичні 

зразки вербальної та невербальної поведінки носіїв мови; г) представляють різні 

ситуації спілкування комунікантів, які належать до різних статусів, мають різні 

комунікативні ролі. 

За критерієм відповідності мовного змісту матеріалів рівню мовленнєвої 

підготовки учнів добору підлягають лінгвосоціокультурні аудіо- та відеоматеріали, 

які: а) містять достатню кількість відомої лексики, необхідної для досягнення 

комунікативної цілі (наприклад, для ознайомлювального читання достатньо 

розуміти бл. 75% інформації); б) містять відомі для учнів граматичні конструкції, 

інтонаційні структури; в) зразки вербальної та невербальної поведінки, які учні 

здатні правильно інтерпретувати (для самостійного опрацювання). Мовний супровід 

повинен відповідати критерію нормативності, який передбачає відсутність 

неправильних граматичних конструкцій, інтонем, діалектизмів, жаргонної лексики 

тощо (проте мовлення повинне відображати реальну мовленнєву ситуацію тієї чи 

іншої англомовної країни). 

За критерієм технічної якості матеріалів відбору підлягають 

лінгвосоціокультурні аудіо- та відеоматеріали, які: а) мають якісний звуковий 

супровід (але відображають природне спілкування, мають природні шуми), учень 

може почути близько 100% інформації; б) якісне відео, якісні фотоматеріали, які не 

потребують додаткових зусиль для їх сприйняття, усі необхідні деталі видно на 

передньому плані. 

За критерієм відповідності змісту навчальним програмам добору 

підлягають тексти, тематика яких відповідає тематиці ситуативного спілкування 

учнів 10-11-их класів (тематика ситуативного спілкування наведена в попередньому 

підрозділі). 

Оскільки нами визначено, що в навчанні англійської мови учнів старшої 

школи варто надавати перевагу інтернет-підручнику, який суттєво розширює доступ 

до інформаційних ресурсів, постає завдання визначити критерії добору інтернет-

сайтів. Інтернет-сайти цінні насамперед своїм аудіо-, відео-, фотоматеріалом, а 



75 

 

також мовним та мовленнєвим матеріалом. Критерії відбору аудіо-, відео- та 

фотоматеріалів нами описані, тому зупинимося на технічному боці інтернет-сайтів. 

Відбір інтернет-сайтів пропонуємо здійснювати на основі двох критеріїв: 

доступності інтернет-сайтів та операційності (функціональності) інтернет-сайтів. 

Згідно з принципом доступності, на основі висновків Д. Дмитрієва, 

А. Мещерякової, О. Малушко, добираємо для навчання такі інтернет-сайти, якими 

можна користуватися безкоштовно, на яких можна легко і швидко зареєструватися, 

які не потребують додаткового технічного забезпечення, які мають універсальний 

характер форматів аудіо- й відеофайлів і їх можна відтворювати на більшості 

комп’ютерів; бажаною умовою (особливо щодо аудіо- та відео- файлів) визначаємо 

наявність субтитрів, здатних полегшити сприйняття та розуміння усного 

мовленнєвого потоку.  

За критерієм операційності відбору та упровадження в навчальний процес 

підлягають інтернет-сайти, які мають зрозуміле розташування елементів інтернет-

сайту (це дозволяє учням легко ними користуватися під час пошуку інформації), не 

містять зайвої інформації, зайвих посилань іноземною мовою, що ускладнюює 

пошук необхідного. 

Відбору підлягають лінгвосоціокультурні аудіо-, відео- та фотоматеріали й 

сайти, які їх містять та відповідають за своїми характеристиками усім описаним 

вище критеріям. 

Наводимо перелік посилань на окремі лінгвосоціокультурні відео-, аудіо- та 

фотоматеріали, які нам вдалося дібрати для навчання англійської мови учнів 

середньої школи: 

- спілкування в родині між батьками й дітьми:  

Abraham Hicks - Dealing With Family Relationships 

(https://www.youtube.com/watch?v=iJgfPLA2qAE); 

Teens Talk About Family (https://www.youtube.com/watch?v=beuvyZfBFGQ); 

- спілкування з однолітками: 

Causes of Stress in Teenagers and Real-life Solutions 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZvTL2Z1Jm9A); 

https://www.youtube.com/watch?v=iJgfPLA2qAE
https://www.youtube.com/watch?v=iJgfPLA2qAE
https://www.youtube.com/watch?v=beuvyZfBFGQ
https://www.youtube.com/watch?v=beuvyZfBFGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvTL2Z1Jm9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZvTL2Z1Jm9A
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Teen Stress (Causes, Effects, Tips) 

(https://www.youtube.com/watch?v=JbOwy5M2wG0); 

- вирішення конфлікту: 

Ten Things that Parents should know about Teenagers 

(https://www.youtube.com/watch?v=luoEUuH2zSo); 

Caregiving and Family Conflict — AARP Caregiving Resource Center | AARP 

(https://www.youtube.com/watch?v=zCaT0H6Tc1o); 

Conflict Resolution 

 (https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU);  

Conflict Styles 

(https://www.youtube.com/watch?v=hv9FEuk4Mhk);  

Grown Ups: Impact of Family Conflict 

(https://www.youtube.com/watch?v=5Eo-20joALA);  

- здорова їжа / національна кухня Великобританії, етикет спілкування в 

ресторані (кав’ярні): 

Window on Britain Food 

(https://www.youtube.com/watch?v=IcdC7CVHDaQ); 

Traditional British Meals 

 (https://www.youtube.com/watch?v=2xwJ_Movhnk);  

Typical English Breakfast, Lunch, and Dinner! 

 (https://www.youtube.com/watch?v=uwUcoe_-GWg);  

Shepherd’s Pie recipe 

 (https://www.youtube.com/watch?v=xDp6cWoPMzo); 

Basic Dining Etiquette - Table Taboos 

(https://www.youtube.com/watch?v=NDFgw9OkN-k);  

- відвідування музею, живопис, мистецтво Великобританії (відео):  

In Our Time: The Museum of Modern Art 

(https://www.youtube.com/watch?v=0oly6d0zlZM);  

Victoria and Albert Museum (https://www.youtube.com/watch?v=6q4dNdZzmJk); 

https://www.youtube.com/watch?v=JbOwy5M2wG0
https://www.youtube.com/watch?v=JbOwy5M2wG0
https://www.youtube.com/watch?v=luoEUuH2zSo
https://www.youtube.com/watch?v=luoEUuH2zSo
https://www.youtube.com/watch?v=zCaT0H6Tc1o
https://www.youtube.com/watch?v=zCaT0H6Tc1o
https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
https://www.youtube.com/watch?v=hv9FEuk4Mhk
https://www.youtube.com/watch?v=5Eo-20joALA
https://www.youtube.com/watch?v=IcdC7CVHDaQ
https://www.youtube.com/watch?v=2xwJ_Movhnk
https://www.youtube.com/watch?v=uwUcoe_-GWg
https://www.youtube.com/watch?v=xDp6cWoPMzo
https://www.youtube.com/watch?v=NDFgw9OkN-k
https://www.youtube.com/watch?v=0oly6d0zlZM
https://www.youtube.com/watch?v=6q4dNdZzmJk
https://www.youtube.com/watch?v=6q4dNdZzmJk
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Masterpieces from The National Gallery London 

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

A World of Art: The Metropolitan Museum of Art  

(https://www.youtube.com/watch?v=PHrmoSlfLD0); 

- невербальна поведінка людей з різним характером (допустима та 

недопустима поведінка в англомовних країнах): 

Good Manners: What to Say and Do (Polite English) 

(https://www.youtube.com/watch?v=4-8AlriF908); 

How to talk to people | Simple method for having interesting conversations 

(https://www.youtube.com/watch?v=D5SP641qsWs); 

- подорож по країні (видатних місцях): Sydney, Australia Travel Guide - Must-

See Attractions (https://www.youtube.com/watch?v=LpgoeCpxU1M); Landmark Rush 

(https://www.youtube.com/watch?v=2hDOeHPQRcQ); 

Best places to visit in London (https://www.youtube.com/watch?v=a7rDMy9Ql_A); 

London, England Travel Guide - Must-See Attractions 

(https://www.youtube.com/watch?v=7MxdIj7A_Xg); 

London tourism - England - United Kingdom - Great Britain travel video 

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

The Best Places to Visit in the USA (25 Places) 

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

Visit America - Top 10 Cities in the USA 

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

Top 10 United States Landmarks (https://www.youtube.com/watch?v=2kwXjv-

vUPs);  

- професія за кордоном: 

Working Holidays, Volunteering and Studying Abroad 

(https://www.youtube.com/watch?v=E2rvhlyqbqQ); 

TEN TIPS FOR FINDING A JOB ABROAD 

(https://www.youtube.com/watch?v=LQXvn--KUMU); 

https://www.youtube.com/watch?v=OnvDWSzPoRY
https://www.youtube.com/watch?v=OnvDWSzPoRY
https://www.youtube.com/watch?v=PHrmoSlfLD0
https://www.youtube.com/watch?v=PHrmoSlfLD0
https://www.youtube.com/watch?v=4-8AlriF908
https://www.youtube.com/watch?v=4-8AlriF908
https://www.youtube.com/watch?v=D5SP641qsWs
https://www.youtube.com/watch?v=D5SP641qsWs
https://www.youtube.com/watch?v=LpgoeCpxU1M
https://www.youtube.com/watch?v=2hDOeHPQRcQ
https://www.youtube.com/watch?v=a7rDMy9Ql_A
https://www.youtube.com/watch?v=a7rDMy9Ql_A
https://www.youtube.com/watch?v=7MxdIj7A_Xg
https://www.youtube.com/watch?v=7MxdIj7A_Xg
https://www.youtube.com/watch?v=PtWeqZsuzpE
https://www.youtube.com/watch?v=PtWeqZsuzpE
https://www.youtube.com/watch?v=QGiJFumHUPo
https://www.youtube.com/watch?v=QGiJFumHUPo
https://www.youtube.com/watch?v=YWFPTh_xrao
https://www.youtube.com/watch?v=YWFPTh_xrao
https://www.youtube.com/watch?v=2kwXjv-vUPs
https://www.youtube.com/watch?v=2kwXjv-vUPs
https://www.youtube.com/watch?v=2kwXjv-vUPs
https://www.youtube.com/watch?v=E2rvhlyqbqQ
https://www.youtube.com/watch?v=E2rvhlyqbqQ
https://www.youtube.com/watch?v=LQXvn--KUMU
https://www.youtube.com/watch?v=LQXvn--KUMU
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ENGLISH SPEAKING JOBS IN BERLIN! 

(https://www.youtube.com/watch?v=yIYh5yUeMRE); 

How to Look for a Job Abroad 

(https://www.youtube.com/watch?v=twb6C48VpAs);  

- освіта як цінність в англо-американському суспільстві: 

Higher Education in UK (https://www.youtube.com/watch?v=1IYy_xZEdPg);  

Boarding Schools in UK (https://www.youtube.com/watch?v=sZOz2Pz0iT0); 

Harrow A Very British School S1 E1 

(https://www.youtube.com/watch?v=sx4PvvXsm5g); 

A School Day in the UK (https://www.youtube.com/watch?v=RFLWE1mqH_8); 

Great Education of Great Britain (https://www.youtube.com/watch?v=kVy3xWbHiq

U); 

Studying in the UK: the pros and 

cons (https://www.youtube.com/watch?v=UDB7pJLsw6M); 

- ритуал привітання та дарування: 

How to Give & Receive Gifts | Good Manners 

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

- спілкування залежно від соціальної ролі (чоловік/жінка; клієнт і 

обслуговуючий персонал): Hotel Check-in - Basic English for Communication 

(https://www.youtube.com/watch?v=vcKIDK3rYlg); Hotel: Checking out 

(https://www.youtube.com/watch?v=Id1Rx3IoXg8); 

- вербальна / невербальна поведінка (здивування, смуток, жаль, задоволення):  

UCF Shuttle Driver Birthday Surprise  

https://www.youtube.com/watch?v=DUgS_0WK5p0); 

Body Language Do’s & Don’ts | Good Manner (https://www.youtube.com/watch?v

=ZlBQxCzgRLw); 

How to Give & Receive a Compliment | Good 

Manners (https://www.youtube.com/watch?v=LMdqsq9Nawo); 

Science Of Persuasion (https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw); 

Повний перелік подано в нашому підручнику [23] 

https://www.youtube.com/watch?v=yIYh5yUeMRE
https://www.youtube.com/watch?v=yIYh5yUeMRE
https://www.youtube.com/watch?v=twb6C48VpAs
https://www.youtube.com/watch?v=twb6C48VpAs
https://www.youtube.com/watch?v=1IYy_xZEdPg
https://www.youtube.com/watch?v=1IYy_xZEdPg
https://www.youtube.com/watch?v=sZOz2Pz0iT0
https://www.youtube.com/watch?v=sZOz2Pz0iT0
https://www.youtube.com/watch?v=sx4PvvXsm5g
https://www.youtube.com/watch?v=sx4PvvXsm5g
https://www.youtube.com/watch?v=RFLWE1mqH_8
https://www.youtube.com/watch?v=RFLWE1mqH_8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Slavik/Мои%20документы/Great Education of Great Britain
https://www.youtube.com/watch?v=kVy3xWbHiqU
https://www.youtube.com/watch?v=kVy3xWbHiqU
https://www.youtube.com/watch?v=UDB7pJLsw6M
https://www.youtube.com/watch?v=UDB7pJLsw6M
https://www.youtube.com/watch?v=UDB7pJLsw6M
https://www.youtube.com/watch?v=IZrbzRXFv_A
https://www.youtube.com/watch?v=IZrbzRXFv_A
https://www.youtube.com/watch?v=vcKIDK3rYlg
https://www.youtube.com/watch?v=ZlBQxCzgRLw
https://www.youtube.com/watch?v=ZlBQxCzgRLw
https://www.youtube.com/watch?v=LMdqsq9Nawo
https://www.youtube.com/watch?v=LMdqsq9Nawo
https://www.youtube.com/watch?v=LMdqsq9Nawo
https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
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Наступним кроком нашого дослідження є відбір мовного та мовленнєвого 

матеріалу. 

Критеріями добору культурно маркованих текстів до електронного 

підручника стали: 1) високий рівень інформативності, 2) автентичність; 3) 

доступність; 4) лінгвосоціокультурна спрямованість: наявність у тексті 

даних, що тотожні або відмінні з нашою культурою; 5) наповненість 

дидактично значущими мовними одиницями відповідно до теми заняття; 

Розглянемо докладніше кожен з них. 

Г. Кравчук доводить доцільність використання критерію Критерій 

інформативності, який ми, як і зазначений дослідник, розуміємо як «предметну 

змістовність тексту, що містить дані про факти, події, людей, інформацію, що 

відображує авторську інтерпретацію тексту» [74, с. 25]. Науковець Т. Горпініч 

стверджує, що «інформативність характеризує не абсолютну кількість інформації 

в тексті, не загальну інформаційну насиченість, але лише ту інформацію, яка, 

швидше за все, стане надбанням читача» [45, с. 25]. Т. Дридзе вважає 

«інформативність – відносною характеристикою тексту, яка вже на стадії аналізу 

вводить його в систему зв’язків з безліччю передбачуваних інтерпретаторів» 

[53, с. 174]. Французький соціолог А. Моль доводить, що для нас текст є 

інформативним лише тоді, коли він зумовлює нашу реакцію, дії, в іншому 

випадку навіть нова інформація є марною [105, с. 15]. Погоджуємося з думкою 

С. Улітіної, що інформативна насиченість тексту – величина абсолютна, його 

інформативність – величина відносна. Оцінкою інформативності є міра 

адекватності інтерпретації реципієнтом задуму, мети основної ідеї повідомлення 

[157, с. 83]. 

С. Буличова розуміє під інформативністю кількість інформації, що 

міститься у тексті, а інформаційну насиченість тексту як смислову насиченість 

спеціального навчального тексту [32, с. 136]. Вартим уваги є постулат Т. Горпініч 

про необхідність визначення мінімального рівня смислового навантаження тексту 

для уникнення інформативних перенасичень повного сприйняття інформації. 

Інформативними вважає науковець нові, невідомі читачеві відомості, а 
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надлишковими – ті, які вже відомі з попереднього тексту або повідомлення 

[45, с. 27]. На думку І. Гальперіна, будь-який текст має інформацію, корисну для 

читача. 

Згідно з критерієм інформативності аудіотексти та друковані тексти 

повинні містити лінгвосоціокультурну інформацію, передбачену «Програмою з 

англійської мови». Для нашого ЕП дібрано тексти, які охоплюють інформацію, 

яка досі не була відомою учням. 

Згідно з критерієм автентичності добору підлягають аудіотексти та друковані 

тексти, складені носіями мови (відеоролики, відеофільми, аудіотексти, а також 

оригінальні тексти). Автентичні матеріали – це матеріали, які дібрано з 

оригінальних джерел, вони мають природний лексикон, граматичні конструкції 

та інтонаційні моделі, які відображають природнє мовлення , матеріали, які 

відзначаються ситуативною адекватністю використання мовних засобів, що 

ілюструють автентичного слововживання, сполучення слів.  

Автентичні тексти мають такі особливості: 

- вживання лексичних, фразеологічних, синтаксичних і фонетичних 

одиниць, які використовуються у природному спілкуванні; 

- характеризуються ситуативною адекватністю мовних засобів, що 

використовуються, тобто зміст автентичного тексту представлено лексичними 

одиницями загального вжитку; 

- різноманітність жанрів свідчить про багатоспрямованість мови у 

досягненні різних цілей; 

- здатні викликати в учнів зацікавленість і підвищувати  мотивацію 

навчання завдяки стильовій і тематичній різноманітності; 

- відрізняються інформативністю, тематичною цілісністю і єдністю; 

- характеризуються відображенням національно-культурної специфіки 

певної країни; 

- не формують хибні стереотипи про культуру, менталітет носіїв мови;  

- мотивують до вивчення мовленнєвої поведінки носіїв мови. 
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Наступним визначено критерій доступності. Дотримання цього критерію 

забезпечує можливість адекватного сприйняття змісту аудіотексту та 

друкованого тексту синхронно з його читанням, уникнення лексико-

граматичних, а також лінгвосоціокультурних труднощів у процесі сприйняття 

змісту прочитаного, прослуханого. Хоча тексти, що увійшли до електронного 

підручника, є автентичними, вони добиралися з урахуванням рівня навченості 

учнів старшої школи, тематичної спрямованості навчання згідно з чинними 

програмами, ступеня новизни.  

Згідно з критерієм лінгвосоціокультурної спрямованості передбачено 

використання текстів, що насичені лінгвосоціокультурною інформацією, яка 

складає тематичне та/або ідейне ядро. Ми не добирали текстів, у яких 

лінгвосоціокультурна інформація подана побіжно. Добору підлягали аудіотексти 

та друковані тексти, які містили, окрім країнознавчої інформації, лінгвістичні 

засоби її вираження, відображали специфіку логіки будови мовлення та 

мислення носіїв мови. 

Нами дібрано тексти, які знайомлять учнів з особливостями культури 

країни, мова якої вивчається, стереотипами поведінки її носіїв, процесами, що 

відбуваються в суспільстві: 

Tower of London (http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-

heritage/tower-of-london/); 

Greasy spoon (https://en.wikipedia.org/wiki/Greasy_spoon); 

Brownie (https://en.wikipedia.org/wiki/Brownie);  

Stonehenge (https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge); 

British Museum (https://en.wikipedia.org/wiki/British_Museum); 

 British cuisine (https://en.wikipedia.org/wiki/British_cuisine); 

 Trooping the Colour (https://en.wikipedia.org/wiki/Trooping_the_Colour); 

Snowdonia National Park 

(http://travel.nationalgeographic.com/travel/parks/snowdonia-wales/);  

Cheerleading (https://en.wikipedia.org/wiki/Cheerleading); 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/tower-of-london/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/tower-of-london/
https://en.wikipedia.org/wiki/Greasy_spoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownie
https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/British_cuisine
https://en.wikipedia.org/wiki/Trooping_the_Colour
http://travel.nationalgeographic.com/travel/parks/snowdonia-wales/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheerleading
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World Wide Fund for Nature 

(https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature)  

Дотримання критерію наповненості текстів дидактично значущими 

мовними одиницями відповідно до теми заняття передбачає добір таких 

аудіо- та відеотекстів, що інтегрують соціокультурну інформацію з тими 

лексичними, граматичними та фонетичними одиницями, які є предметом навчання 

на конкретному занятті.  

На сучасному етапі розвитку методики навчання ІМ вчені вважають за 

необхідне усвідомлене оволодіння іншомовними навичками та вміннями з опорою 

на мисленнєві процеси аналізу та синтезу. Набуті таким шляхом навички та вміння є 

більш гнучкими та сталими. Мислення учнів характеризується різними 

особливостями, як-от: самостійність, глибина розуміння, швидкість. Мислення 

функціонує в єдності з мовленням. Наявність індивідуальних відмінностей мислення 

вимагає застосування різних прийомів навчання, які і враховувалися при доборі 

матеріалу до електронного підручника. 

На основі зазначених психологічних особливостей учнів старшої школи нами 

визначено, що добору можуть підлягати культурно марковані тексти, які містять 

абстрактну інформацію, таку що здатна викликати дискусію, імпліцитну, 

підтекстову інформацію в межах тематики ситуативного спілкування. 

Зазначимо критерії відбору лексичного та фонетичного матеріалу. 

Відбір лексики. У межах предмета нашого дослідження відбору підлягає 

культурно маркована лексика – безеквівалентні, фонові слова (які мають особливі 

культурно марковані компоненти семантики). 

Ключовим у відборі культурно маркованої лексики визначаємо 

лінгвокультурологічний підхід, заснований на критеріях урахування рідної мови, 

культурологічної цінності слова, урахування рідної культури учнів, новизни та 

актуальності [34].  

Критерій урахування рідної мови (зіставності) визначаємо ключовим у відборі 

культурно маркованої лексики. За цим критерієм відбору підлягають лексичні 

одиниці, які не мають еквівалентів у рідній мові (безеквівалентна лексика) або їхні 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature
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фони не збігаються (фонова/конотативна лексика). Безеквівалентна лексика є 

складною для засвоєння, оскільки позначає поняття та реалії англомовного світу, які 

не мають аналогів та еквівалентів в українській лінгвокультурі й у свідомості учнів 

не сформувалися ті еталонні образи, на які може накладатися інформація. Проте 

фонова лексика (конотативна) є ще більш складною, оскільки окремі семи слова 

збігаються, проте конотативні (культурно марковані) значення не збігаються, що 

викликає вплив внутрішньомовної та міжмовної інтерференції. Відбір такої лексики 

здійснюється в межах тематики ситуативного спілкування, визначеної Програмою: 

(builder’s tea, greasy spoon, athletic fee, advanced student, hall of residence, foster child, 

John Bull, caucus, pavlova). 

Повний перелік лексики подано в нашому електронному підручнику. 

Згідно з критерієм культурологічної цінності слова відбору підлягають саме ті 

слова, які позначають поняття та явища, найбільш значущі для представників 

культури мови, що вивчається, і найбільш часто зустрічаються у текстах та в 

ситуаціях спілкування. До таких слів належать безеквалентні та фонові лексичні 

одиниці, які називають відомі об’єкти матеріальної культури англомовних народів, 

історичні події, факти, топонімічні об’єкти, створюючи цілісний перцептивний 

образ країни та носіїв мови. Відбір здійснюється в межах тематики ситуативного 

спілкування, визначеної Програмою. Так, наприклад, учні повинні опанувати таку 

лексику: Halloween, Beefeater, Big Ben, London Eye, Fast food, Queen Elizabeth’s 

Keys, Coca-Cola, Stonehenge, Druids, Brownie, Leprechaun, Union Jack, muffin, butter-

scotch. 

Повний перелік лексики подано в нашому електронному підручнику. 

Згідно з критерієм урахування рідної культури учнів відбору підлягають 

насамперед ті слова, що позначають розбіжності в мовах і культурах, тому 

характеризується значним культурологічним потенціалом [34]. До таких лексичних 

одиниць відносимо: Pit Stop, Snack bar, drugstore, sponge bath, clover leaf, coffee 

break, cricket, speaker, esquire, glimpse, floorer, exposure. 

 Повний перелік лексики подано в нашому електронному підручнику. 
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Окрім того, що учні повинні опанувати лексику, яка позначає поняття і явища, 

найбільш значущі для представників іншомовної культури, які створюють цілісний 

перцептивний образ англомовних народів, школярі мають знати найбільш сучасну 

культурно марковану лексику. Саме тому відбір культурно маркованої лексики в 

межах тематики ситуативного спілкування, визначеної Програмою, необхідно 

здійснювати з позиції новизни та актуальності: відбору підлягають лексичні 

одиниці, які позначають новітні технології, новітні прилади, процеси, що 

відбуваються в суспільстві, в міжособистісному спілкуванні. Так, наприклад, учні 

повинні опанувати таку лексику: account, browser, upgrade, high tech, Internet, 

smartphone, smart house, copywriter, digital, e-mail, portal, e-book, IT technology, 

gadget, unlimited. 

Повний перелік лексики подано в нашому електронному підручнику. 

Добір фонетичних одиниць. Посилаючись на Програму з англійської мови, у 

попередніх розділах нами визначено, що в межах лінгвосоціокультурної компетенції 

учні повинні опанувати інтонаційні структури. Відбір таких структур здійснюємо за 

критерієм відповідності потребам спілкування [103, с. 15], а також культурної 

специфіки інтонування. За означеними критеріями відбору підлягають ті інтонаційні 

структури, які вживаються в ситуаціях особистісного публічного та освітнього 

спілкування, визначеного Програмою з англійської мови: інтонація форм 

ввічливості, інтонація розділових запитань, інтонація зацікавленості тощо, які 

відображають специфіку інтонування носіїв англійської мови в різних ситуаціях 

спілкування. 

Отже, аналіз теоретичних праць дав можливість визначити критерії відбору 

навчального матеріалу для формування АЛСКК учнів середньої школи, які лягли в 

основу лінгвістичного та екстралінгвістичного наповнення нашого підручника 

відео-, фото- та аудіоматеріалами лінгвосоціокультурного змісту, посиланнями на 

інтернет-сайти, культурно маркованими текстами, лексичними одиницями та 

фонетичними структурами. 

 



85 

 

2.3. Система вправ для формування лінгвосоціокультурної компетенції 

учнів старших класів загальноосвітніх шкіл засобами елктронного підручника 

 

Проблемою добирання та класифікації вправ і відповідних до них методичних 

прийомів, спрямованих на формування та вдосконалення комунікативно-

мовленнєвих умінь і навичок, займалися І. Бім, Н. Гез, І. Рахманов, Р. Мартинова, 

Р. Міньяр-Бєлоручев, С. Ніколаєва, В. Скалкін, Н. Скляренко, С. Шатілов. 

Під «вправою», за визначенням Н. Скляренко, розуміємо «спеціально 

організоване в навчальних умовах багаторазове використання окремих операцій, дій 

або діяльності з метою оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією або 

її компонентами» [100, с. 181, 189]. 

Аналіз науково-методичної літератури [13; 81; 110; 147; 149; 192] свідчить, що 

в лінгвометодиці існують різні критерії до класифікації вправ, унаслідок чого 

виокремлено різноманітні типи вправ: 

 за дидактичною метою, ступенем самостійності і творчості – 

підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні, за зразком, творчі;  

 за характером мовленнєвих операцій – членування мовленнєвого потоку на 

структурні компоненти, завершення побудови мовних одиниць, розширення й 

згортання висловлень, заміна окремих елементів, перебудова і побудова мовних 

одиниць усіх рівнів, редагування, переклад; 

 за характером розумових дій – аналітичні, синтетичні, на порівняння, 

доведення; 

 за етапом становлення мовленнєвих навичок – мовно-аналітичні, 

конструктивно-мовленнєві, комунікативні, підготовчі до мовлення, власне 

мовленнєві; 

 за способом формування навичок і вмінь – імітаційні, репродуктивні, 

оперативні, продуктивні, творчі; 

 за формою проведення – усні й письмові; 

 за змістом програмного матеріалу – мовні, мовленнєві, комунікативні; 
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 за змістом – фонетичні, лексичні, граматичні, стилістичні; 

 за місцем виконання – аудиторні, поза аудиторні [98, с. 128]. 

У методиці розрізняють загальну систему вправ для навчання мови та систему 

вправ для оволодіння окремими мовними та мовленнєвими вміннями і навичками, 

серед яких – окремі підсистеми вправ та групи завдань. 

У лінгводидактиці існує поняття «комплекс вправ» стосовно конкретного 

мовного або мовленнєвого матеріалу (комплекс вправ на засвоєння орфографії, 

відмінювання різних частин мови, вживання слів залежно від стилю мовлення 

тощо). Вправи можуть бути у вигляді тестів, алгоритмів, виконуватися на 

комп’ютері, у зошитах з текстовою основою. 

У практиці навчання англійської мови найбільш прийнятими вважаються 

класифікації, розроблені С. Ніколаєвою, Н. Скляренко, В. Скалкіним. В їх основу 

покладено дидактичну мету, завдання, виконуване учнями, ступінь їхньої активності 

й самостійності в роботі.  

Mовні вправи поділяються на підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні. 

Підготовчі вправи спрямовані на закріплення опорних знань, потрібних для кращого 

сприймання нового матеріалу. Вступні вправи виконують після ознайомлення учнів 

з новим матеріалом для осмислення отриманої навчальної інформації. 

Тренувальні вправи призначені для того, щоб закріпити в учнів мовленнєві 

навички та вміння. Відповідно до характеру завдань розрізняють вправи за зразком, 

за інструкцією, за завданням, порівняльного характеру, на конструювання і 

моделювання мовних одиниць, заміну одних форм чи конструкцій іншими 

[147, с. 23]. 

Особливий вид тренувальних вправ становлять вправи з ключами. Вони 

містять найрізноманітніші мовні завдання.  

До завершальних вправ належать проблемні завдання та різні види творчих 

робіт. Виконуючи проблемні завдання, учні стикаються з цікавими, 

непередбачуваними ситуаціями, що сприяє активізації їхньої пізнавальної 

діяльності. Творчі роботи пов’язані з творчою уявою й розраховані на варіативність 

та індивідуальність виконання. Досвід учителів-словесників дає змогу створити 
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різні вправи такого типу – від складання речень, творів-мініатюр до написання 

великих за обсягом переказів і творів. Нарешті контрольні вправи виконуються з 

метою перевірки знань, умінь і навичок з мови [98, с. 130]. 

Запропонована класифікація вправ спрямована на актуалізацію знань, 

удосконалення вмінь, набутих у молодшій та основній школі. Ця класифікація 

корисна для нашого дослідно-експериментального навчання, бо в ній запропоновані 

тренувальні та завершальні вправи на етапі поглиблення, узагальнення і 

систематизації знань, формування навичок та вмінь, що й зумовлює їх уведення до 

електронного підручника. 

Найбільш прийнятною серед методистів і вчителів-практиків на сьогодні є 

класифікація вправ, запропонована В. Мельничайком. Вивчаючи різні класифікації 

(за характером виконуваних учнями операцій, характером їхньої діяльності, 

навчальною метою, місцем у формуванні навичок мовлення, лінгвістичним змістом, 

формою мовлення, кількістю завдань до мовного матеріалу) науковець стверджує, 

що, «організуючи опрацювання навчального матеріалу, будуючи систему вправ, 

учителеві слід керуватися тим, яку роль має виконати кожна з них у процесі 

збагачення й удосконалення мовлення учнів» [98, с. 115]. Найбільш доцільним, на 

думку автора, є протиставлення видів роботи, здійснюваних на готовому матеріалі, і 

створення мовного матеріалу. 

Вправи першої групи у нашій методиці передбачають: спостереження й аналіз 

мовних одиниць у зв’язному тексті; аналіз текстів різних типів і стилів мовлення; 

стилістичне експериментування (синонімічні заміни в тексті); конструювання різних 

мовних одиниць (за моделями, схемами) [98, с. 131]. 

Другу групу вправ нашої методики складають вправи на конструювання 

зв’язних текстів (творчі роботи) і на редагування чужих та власних висловлювань 

[134, с. 44]. 

Для нашого дослідження цінною є думка В. Мельничайка про те, що 

становлення навичок мовлення проходить такі етапи: 

 сприйняття й репродуктивне відтворення мовних засобів; 

 формування вмінь будувати й уживати мовні засоби; 
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 формування вмінь добирати мовний матеріал, необхідний для вираження 

певного змісту; 

 використання засвоєного мовного матеріалу в непідготовлених 

висловлюваннях [98, с. 75]. 

Кожному із зазначених етапів відповідає виконання певного типу вправ: 

аналітичних (кваліфікаційних і вибіркових), трансформаційних, конструктивних і 

комунікативних. Лише тоді, коли кожна з проведених робіт виконує свою роль у 

формуванні певного комунікативного вміння і всі вправи цілеспрямовані, наступні 

спираються на попередні і піднімають учнів на новий рівень володіння мовою, вони 

складають цілісну систему, а саме це і є однією з найголовніших передумов 

успішного навчання [98, с. 104]. 

На думку О. Горошкіної, активізація певної мовної одиниці повинна 

відбуватися в інтеграції процесу цілеспрямованої активізації мовного матеріалу й 

мовленнєвої практики, надання вправам креативно-мовленнєвої спрямованості 

[44, с. 127]. Автор провідними уважає такі типи вправ: аналітичні, пов’язані з 

аналізом текстового матеріалу; асоціативні, що спонукають учнів до виявлення 

емоційно-почуттєвого ставлення до тексту й навчального матеріалу, що 

досліджувався на його тлі; когнітивно-розвивальні, що складаються на основі тексту 

з фоновим національним компонентом таким чином, щоб поряд з удосконаленням 

знань, умінь і навичок учнів одночасно забезпечити формування соціокультурної 

компетенції; креативно-дослідницькі, що передбачають залучення учнів до 

творчості через пошук, шляхом створення й розв’язання проблемних ситуацій, 

спрямованих на формування інтелектуально-креативних якостей учнів: мовного 

чуття, мислення, уяви, спостережливості [44, с. 130]. 

Для розвитку вмінь реально-мовленнєвої комунікації Ю. Пассов пропонує 

комунікативно-провокаційні або комунікативно-сенсаційні вправи, які виявляють 

певний рівень творчого пошуку в учнів, уміння правильно реагувати на репліки в 

непередбачуваних ситуаціях [116, с. 117]. 

Проаналізувавши кожну з поданих класифікацій, відзначимо, що методично 

виправданим є комбінування різних типів вправ, оскільки акти рецепції, 
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репродукування й продукування тісно пов’язані між собою, тому й застосування 

одних видів вправ автоматично припускатиме використання й усіх інших. До того ж 

у теорії та практиці навчання популярним є твердження про те, що слід «розрізняти 

загальну систему вправ для навчання мови та систему вправ для оволодіння 

окремими мовними і мовленнєвими вміннями та навичками, серед яких – окремі 

підсистеми вправ та групи вправ» [112, с. 87]. 

Сукупність різних за характером вправ на окрему тему, розміщених у порядку 

наростання труднощів, складає систему вправ з англійської мови. Добираючи 

вправи, слід ураховувати не тільки зміст матеріалу, що вивчається, але й характер та 

форму виконання завдань, поєднання вправ, послідовність за ступенем складності 

(від простих до складних). При цьому важливо дібрати такі вправи, які б дозволяли 

забезпечити використання на практиці здобутих теоретичних знань. Робота над їх 

засвоєнням повинна завершуватися мовленнєвою практикою [94, с. 89].  

Розробляючи систему вправ до електронного підручника, ми послуговувались 

класифікацією вправ, спрямованих на формування мовної, мовленнєвої, 

комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. Добираючи вправи на 

формування лінгвосоціокультурної компетенції старшокласників, ураховували такі 

чинники: 

1) культурологічний (спрямованість текстів на формування комунікативно 

розвиненої та освіченої молоді); 2) тематично-змістова єдність (поєднання теми 

тексту з його змістом; актуальність і новизна, комунікативна спрямованість); 

3) психологічний (розвиток у старшокласників уваги, пам’яті, мислення та інших 

психобіологічних процесів). 

Розроблена система вправ нашої методики ґрунтується на висновках 

О. Горошкіної, Ю. Пассова і включає репродуктивні, репродуктивно-креативні, 

креативні (підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні, контрольні) вправи. Усі 

вони відпрацьовувалися на уроках англійської мови. Систему вправ і завдань в 

електронному підручнику було зорієнтовано на реалізацію всіх видів мовленнєвої 

діяльності: слухання як особливий вид сприймання розвиває вміння відтворювати 

матеріал, порівнювати країнознавчий матеріал тексту з українськими фактами, 
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виділяти в ньому головне (основну думку, тему, мікротеми), читання й говоріння 

вдосконалює і закріплює зазначені вміння, розвиває здатність яскраво висловлювати 

свою думку в діалогах та дебатах на історичну або культурологічну тему. Вправи 

слухово-мовленнєві, зорово-мовленнєві, слухово-моторні, зорово-моторні 

спрямовані на вдосконалення навичок через зорове й слухове сприймання, усно 

фіксувати особливості мовлення учнів з метою його подальшого продукування, 

створюють самостійні висловлювання в полілогах [94, с. 76]. 

Окрім вправ, згрупованих за етапами експериментальної методики, 

старшокласникам було запропоновано вправи, що відзначаються місцем та формою 

проведення, тематикою, ступенем пізнавальної активності учнів, критерієм 

комунікативності, які також увійшли до змісту електронного підручника. 

Було використано такі види вправ: 

1. За місцем проведення: класні вправи проводилися з метою закріплення 

нових знань, розвитку мовленнєвих навичок та вмінь старшокласників; домашні 

вправи виконувалися учнями вдома після ознайомлення й усвідомлення нових 

понять, розвиткові навичок та вмінь. Домашні вправи мали найчастіше творчий або 

пошуковий характер: 

2. За характером виконання: усні та письмові вправи; 

3. За ступенем самостійності: парні, групові та індивідуальні вправи 

застосовувалися з метою перевірки рівня сформованості вмінь і навичок 

монологічного та діалогічного мовлення та їх використання в процесі мовленнєвої 

діяльності: а) виконання тестових вправ; б) заповнення таблиць власними 

прикладами; в) тлумачення країнознавчих термінів; г) створення монологів, 

діалогів, полілогів, дискусій тощо.  

Індивідуальні вправи виконувалися самостійно й були зорієнтовані на 

комунікативно-творчий характер діяльності старшокласника (порівняльний аналіз 

країнознавчого тексту), створення власних текстів (порівняння інформації про 

англомовні країни з тексту та додаткових фактів з теми про країну, мова якої 

вивчається). Наприклад: a) проаналізуйте текст про святкування дня народження 

королеви Великобританії. Напишіть листівку своєму другу, розповідаючи про 
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традиції святкування цього дня. б) порівняйте британські «Greasy Spoon» з 

українським шинком та харчевнею. Наведіть переваги та недоліки таких закладів, 

аргументуйте свою думку. Роботу в парах було використано під час організації 

діалогічного мовлення. Перед підготовкою діалогів учні за допомогою ЕП 

знайомилися з особливостями вербальної та невербальної поведінки мовців у 

форматі перегляду відеоролика з аудіосупроводом. У міні-групах учні працювали 

під час підготовки проектів. Підготовка проекту здійснювалася так: користуючись 

електронним інтернет-підручником, учні добирали фото- та відеоматеріали, 

готували їх вербальний супровід, що потім організовувалося в презентацію. 

4. За критерієм спрямованості вправ на прийом або видачу інформації для 

формування АЛСКК учнів старшої школи було використано рецептивні, 

рецептивно-репродуктивні, продуктивні вправи. За допомогою рецептивних вправ 

було організовано читання та аудіювання культурно маркованих текстів, 

спостереження та аналіз вербальної та невербальної поведінки носіїв мови, що 

слугувало еталоном і взірцем для подальшого наслідування в монологах та діалогах. 

Рецептивно-репродуктивні вправи використовувалися для формування лексичних та 

фонетичних навичок. У форматі рецептивно-репродуктивних вправ було 

організовано перекази аудіо- та відеотекстів, підготовку репродуктивних проектів. 

За допомогою продуктивних вправ відбувалося формування діалогічного та 

монологічного мовлення (підготовка компіляційних проектів, діалогів, що 

моделюють вербальну та невербальну поведінку мовців).  

 Комунікативні вправи в електронному підручнику сприяють розвитку 

мовленнєвих навичок, умінню комунікативно виправдано користуватися засобами 

англійської мови в різноманітних ситуаціях. Прикладом таких вправ в електронному 

підручнику є ігрові, ситуаційні, проблемні та проектні завдання, завдяки яким учні 

розвивають свої комунікативні вміння і навички, постійно знаходяться в процесі 

взаємодії з учнями і вчителем. 

  Більшість науковців інтегрують формування лінгвосоціокультурних знань, 

навичок та вмінь з мовленнєвими й застосовують некомунікативні, умовно-

комунікативні та комунікативні вправи [11; 88; 97; 176]. У формуванні АЛСКК 
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учнів старшої школи засобами ЕП вважаємо доцільним також інтегрувати означену 

компетенцію в некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні вправи. 

5. За критерієм комунікативності у формуванні АЛСКК учнів старшої школи 

розроблено й упроваджено некомунікативні, умовно-комунікативні та 

комунікативні вправи. 

Некомунікативні вправи було залучено для формування країнознавчих знань, 

лексичних знань (про особливості вербалізації культурно-історичних понять та 

реалій). Умовно-комунікативні вправи було використано для формування лексичних 

та фонетичних навичок. Комунікативні вправи нами використовувалися під час 

переказів культурно маркованих текстів (у форматі підготовки проектів), а також 

моделюванні вербальної та невербальної поведінки носіїв мови в діалогічному 

мовленні. 

6. Оскільки предметом нашого дослідження є методика формування АЛСКК, 

вважаємо доцільним спиратися в розробленні авторської методики на класифікацію 

соціокультурних вправ, розроблену Л. Рудаковою [135]. Хоча дослідниця розробила 

їх для формування соціокультурної компетенції в читанні, однак вважаємо, що ці 

типи вправ релевантні і для формування лінгвосоціокультурної компетенції в 

інших видах мовленнєвої діяльності. Отже, у нашій методиці використовуємо 

інформаційні, орієнтувальні та виконавчі вправи. 

Інформаційні вправи було використано для зняття соціокультурних та 

мотиваційних труднощів, поповнення фонових знань та ознайомлення учнів із 

засобами вербалізації соціокультурної інформації.  

Орієнтувальні вправи було використано для формування орієнтовних 

лексичних та фонетичних навичок, спрямованих на розпізнавання та використання в 

мовленні культурно маркованих лексичних та фонетичних одиниць. 

Виконавчі вправи було інтегровано з комунікативними і спрямовано на 

інтегрування лексичних, фонетичних навичок, соціокультурних знань в уміння 

діалогічного та монологічного мовлення. 

Поділяючи погляди Н. Скляренко та С. Ніколаєвої, вважаємо, що вправи 

повинні мати такі компоненти: завдання, виконання, контроль виконаного завдання.  
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У нашому дослідженні ми спираємося на такі вимоги до вправ:  

До завдання-інструкції вправи і до її змісту: 

а) умотивованість завдання (спрямованість на досягнення поставленої мети); 

б) культурологічна спрямованість (використання автентичних матеріалів та 

автентичних навчальних ситуацій, спрямованих на інтегрування навчання мовлення 

з формуванням лінгвосоціокультурної компетенції) [149, с. 4; 99, с. 188-189]. 

До виконання вправи висуваємо такі вимоги: 

а) ступінь керування – повний, частковий, мінімальний; 

б) забезпечення опорами; 

в) режим виконання вправи (індивідуальні, парні, в малих групах); 

г) місце виконання вправи (класні, позакласні) [149, с. 4; 99, с. 188-189]. 

До контролю виконання вправи висуваємо такі вимоги: 

а) відповідність контролю і критеріїв оцінки об’єктам контролю; 

б) об’єктивність контролю [149, с. 4; 99, с. 188-189]. 

Визначивши типи та види вправ, які слід застосовувати для формування 

АЛСКК учнів старшої школи, нам необхідно встановити етапи навчання. 

Як показав аналіз дисертацій, захищених в останні роки [11; 88; 97; 176], 

підручників з методики викладання іноземних мов [99], склалася така тенденція:  

1) формуванню умінь (що є кінцевою метою навчання іноземної мови) 

передує формування мовленнєвих навичок та предметних знань, зняття 

мовленнєвих та предметних труднощів; 

2) більшість науковців розпочинають навчання видів мовленнєвої 

діяльності з формування необхідних знань, які складають зміст мовлення; 

3) формування лінгвосоціокультурної компетенції інтегрується з 

формуванням мовленнєвих компетенцій; 

4) формування мовленнєвих умінь потребує наслідування зразків подібних 

ситуацій мовлення. 

Крім того, особливу увагу ми звернули на етапність у формуванні 

соціокультурної компетенції, визначену в дисертації Л. Рудакової: дослідниця, 

зокрема, визначила три фази: фаза мотиваційна орієнтовно-підготовча 
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(передтекстовий етап – формування фонових знань, орієнтовних навичок і вмінь); 

фаза виконавча (текстовий етап – розвиток і вдосконалення вмінь); фаза 

контролююча (післятекстовий етап – контроль і подальше вдосконалення вмінь). 

Отже, зважаючи на все вище зазначене, у формуванні АЛСКК виділяємо три 

етапи: інформаційно-пізнавальний; операційно-тренувальний та етап занурення. 

Логіка виділення інформаційно-пізнавального етапу в формуванні АЛСКК 

зумовлена тим, що навчання має здійснюватися на основі принципів свідомості, 

послідовності й систематичності, наочності. Учень повинен оволодіти спочатку 

системою культурних, історичних, суспільних реалій, а також способами та 

особливостями їх номінації.  

 На інформаційно-пізнавальному етапі відбувається формування 

соціокультурної компетенції інтегровано з мовною. Метою цього етапу визначаємо 

формування країнознавчих знань; усунення лінгвальних та предметних труднощів 

сприйняття та продукування культурно маркованого мовлення (знань про об’єкти та 

поняття побуту, мистецтва, історії, географії, економіки, державного устрою, 

традицій, звичаїв тощо та засобів їх вербалізації в англійській мові; окремих 

компонентів невербальної поведінки (значення жестів); знання концептів культури), 

визначених «Програмою з англійської мови для 10-11 класів». 

Для реалізації означених цілей нами розроблено 1-шу групу вправ та завдань – 

інформаційні лексичні вправи. 

У межах першої групи виділяємо 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). 

Некомунікативні завдання на формування країнознавчих знань спрямовані на 

розширення інформаційного поля учнів, формування уявлень про об’єкти 

матеріальної культури, історичні та суспільні явища, події, географічні об’єкти, 

систему жестів, які використовують англомовні народи тощо. Ці завдання учні 

виконують виключно за допомогою ЕП, який їм забезпечує вихід в Інтернет, тим 
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самим вони можуть бачити відео- та фотозображення необхідних об’єктів. Перед 

виконанням таких завдань вчитель окреслює завдання: на які моменти слід звернути 

увагу під час спостереження за тим чи іншим об’єктом. Він також готує мінімум 

відео- та фотозображень, які мають переглянути учні. Решту матеріалів вони можуть 

знаходити й передивлятися самостійно. Перед переглядом учитель повинен дати 

назву англійською мовою об’єктам у цілому та їхнім деталям. 

Рецептивно-репродуктивні лексичні інформаційні некомунікативні вправи 

спрямовані на формування лексичних навичок (навичок найменування 

соціокультурних понять та реалій).  

Зміст таких вправ полягає в наступному: 

- установіть відповідності між об’єктами культури та їхніми назвами 

(англійською мовою); 

- визначте, яка частина об’єкту названа неправильно; 

- установіть відповідності між об’єктами культури та їхніми назвами 

англійською мовою та назвами українською мовою; 

- установіть відповідності між назвами об’єктів культури та їхніми описами. 

Виконання цих вправ з використанням ЕП дозволяє забезпечити 

самоконтроль, учні також можуть повернутися до перегляду зображень культурних 

об’єктів, засобів їх номінації тощо. 

Другим етапом виділено операційно-тренувальний. Під час виділення нами 

такого етапу ми слугувалися тим, що формування навичок повинне бути після 

формуваня знань, а також передувати формуванню умінь. На другому етапі 

формується соціокультурна та мовленнєва компетенція. Метою визначено 

формування лексичних і фонетичних навичок (навичок оперування культурно 

маркованими лексичними одиницями; інтонаційними моделями) інтегровано з 

лінгвосоціокультурними. 

Для реалізації означених цілей нами розроблено 2-гу групу вправ – 

орієнтувальні некомунікативні / умовно-комунікативні вправи. У межах цієї групи 

виділено дві підгрупи: 

2.1. Репродуктивні лексичні орієнтувальні вправи. 
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2.2. Рецептивні, рецептивно-репродуктивні та репродуктивні фонетичні 

орієнтувальні вправи. 

Репродуктивні лексичні орієнтувальні вправи спрямовані на формування 

навичок вживання культурно маркованих лексичних одиниць на рівні речення, 

надфразової єдності. 

Зміст таких вправ полягає в наступному: 

- замість пропусків вставте слова, які відповідають змісту висловлень; 

- з поданих рядів слів, у лівій колонці доберіть синоніми з правої колонки 

(синоніми мають культурно специфічне значення); 

- дайте відповіді на поставлені питання (їх пропонує вчитель; питання 

спонукають до вживання культурно маркованої лексики); 

- перегляньте відеозапис і розкажіть своїм друзям, які місця Австралії Ви 

б радили відвідати; 

- випишіть подані слова у дві колонки: британізми та американізми; під 

час виконання завдання скористайтеся поданими посиланнями на інтернет-джерела. 

Рецептивні, рецептивно-репродуктивні та репродуктивні фонетичні 

орієнтувальні вправи спрямовані на формування навичок розпізнавання та 

імітування інтонаційних моделей. 

Зміст таких вправ полягає в наступному: 

- слухайте й повторюйте за диктором інтонацію (наприклад, інтонацію 

розділових запитань); 

- прослухайте 7 речень і встановіть, під якими номерами перебувають 

речення, які містять інтонацію розділових запитань; 

- змоделюйте і виголосіть п’ять речень, які містять інтонацію розділових 

запитань. 

Етап занурення є основним у формуванні АЛСКК. На цьому етапі 

передбачено інтегрування лінгвосоціокультурних знань, навичок та вмінь з 

мовленнєвими; занурення учнів у реальне комунікативне середовище за сприяння 

ЕП (аудіо-, фото- та відеоматеріали). На третьому етапі відбувається формування 

соціолінгвістичної, соціокультурної, соціальної, мовленнєвої компетенції в 
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аудіюванні, читанні, монологічному, діалогічному та полілогічному усному 

мовленні (писемне мовлення ми свідомо обійшли). Метою цього етапу є 

формування рецептивних та продуктивних умінь культурно маркованого мовлення 

(інтерпретувати/продукувати культурно марковане англійське мовлення, вербальну 

та невербальну поведінку носіїв мови). Для реалізації означеної мети нами 

розроблено 3-тю групу вправ – 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 в 

монологічному мовленні. 

3.3. Продуктивні комунікативні вправи в діалогічному та полілогічному 

мовленні. 

Рецептивно-аналітичні (рецептивно-аналітичні вправи на аудіювання та 

перегляд відеосюжетів; рецептивно-аналітичні) вправи на читання спрямовані на 

сприйняття та розуміння культурно маркованої інформації в текстах (фактуальної, 

оцінно-ціннісної, концептуальної), інтерпретацію вербальної та невербальної 

поведінки носіями мови залежно від їхніх соціальних ролей, соціальної 

приналежності, місця проживання, походження, правила етикету під час 

розпочинання розмови, втручання в розмову двох людей, призупинення розмови, 

небажання відповідати на питання, небажання спілкуватися тощо. 

3.1.1. Рецептивно-аналітичні вправи на аудіювання та перегляд 

відеосюжетів: 

- перегляньте відеосюжет (з аудіосупроводом), проаналізуйте етикетну, 

ритуальну поведінку; 

- прослухайте текст і дайте відповіді на питання (по змісту, ідеї авторських 

інтенцій, окремих частинах тексту); 
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- перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст, визначте особливості 

вербальної та невербальної поведінки комунікантів залежно від їхніх соціальних 

ролей; 

- перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст, визначте за вербальною й 

невербальною поведінкою соціальну приналежність людини, її місця проживання, 

походження, етнічної приналежності, роду занять тощо; 

- перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст, визначте комунікативну 

культуру мовця (під час початку розмови, втручання в розмову двох людей, 

призупинення розмови, небажання відповідати на питання, небажання 

спілкуватися). 

- перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст, поміркуйте, до якого 

подальшого розвитку подій можуть призвести останні висловлення мовця; як, на 

Вашу думку, повинен був себе поводити і що говорити цей мовець, щоб успішно 

завершити розмову (вправа на сприйняття, аналіз, прогнозування і програмування 

комунікативної ситуації, управління комунікативною ситуацією). 

3.1.2. Рецептивно-аналітичні вправи на читання: 

- прочитайте текст і дайте відповіді на питання після тексту (вправа на 

читання та розуміння лінгвосоціокультурної інформації в тексті: розуміння змісту, 

теми, деталі тексту лінгвосоціокультурного характеру; співвіднесення з мовними 

одиницями тієї самої інформації, що й носії мови); 

- прочитайте текст і поясніть, як ви розумієте вжиті в ньому фразеологізми 

(вправа на читання та розуміння інформації, закодованої у фразеологізмах, 

ідіомах); 

- прочитайте текст і дайте відповіді на питання (вправа на читання та 

інтерпретацію культурно маркованих текстів: концептуальної інформації (ідеї 

твору); емотивно-оцінної інформації, підтекстової інформації). 

3.2. Репродуктивні умовно-комунікативні та комунікативні вправи в 

монологічному мовленні: 

- перекажіть текст за складеним планом (вправа на переказ культурно 

маркованих текстів (письмових та аудіотекстів); 
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- підготовка проектів, присвячених побуту, мистецтву, історії, географії, 

економіці, державному устрою, традиціям, звичаям. 

3.3. Продуктивні комунікативні вправи в діалогічному (полілогічному) 

мовленні: 

- підготуйте та презентуйте діалог: переконайте свого товариша переглянути 

низку відео про Сідней (вправа на моделювання усного (діалогічного) мовлення 

залежно від ситуації мовлення, комунікативних цілей і намірів мовця);  

- підготуйте та презентуйте діалог (вправа на моделювання етикетної, 

ритуальної поведінки); 

- підготуйте та презентуйте монолог між адміністратором готелю та клієнтом 

(вправа на моделювання вербальної та невербальної поведінки комунікантів 

залежно від їхніх соціальних ролей); 

- підготуйте та презентуйте монолог, що виявляє особливості вербальної та 

невербальної поведінки комунікантів залежно від їхнього місця проживання 

(наприклад, Велика Британія / США); 

- підготуйте та презентуйте полілог на моделювання етикетних норм 

комунікативної поведінки (наприклад, початок розмови, втручання в розмову двох 

людей, призупинення розмови, небажання відповідати на питання, небажання 

спілкуватися). 

Впровадження означеної системи вправ передбачає: 

- інтегрування лінгвосоціокультурної компетенції з мовною та 

мовленнєвими; 

- зосередження на формуванні умінь сприйняття та розуміння, а також 

моделювання вербальної та невербальної поведінки носіїв мови залежно від 

ситуацій міжкультурного спілкування, їхнього походження тощо; 

- використання ЕП як засобу навчання: ЕП уможливлює вихід в реальний 

інтернет-простір, дозволяючи учневі зануритися в ситуації реальної комунікації; 

спостерігати та аналізувати в рецептивному мовленні, а також наслідувати в 

репродуктивному та продуктивному мовленні вербальну та невербальну поведінку 
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носіїв мови; впроваджувати лексичні та фонетичні вправи, роботу з фото-, відео- та 

аудіоматеріалами; здійснювати індивідуалізацію виконання вправ, самоконтроль. 

Схематично систему вправ для формування АЛСКК учнів старшої школи з 

використанням ЕП подано на рисунку 2.3.1. 
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1.1. Завдання на формування 

країнознавчих знань. Мета: формування 

країнознавчих знань; 

усунення лінгвальних та 

предметних труднощів 

сприйняття та 

продукування культурно 

маркованого мовлення. 

Група вправ 

№1. 

Інформаційні 

лексичні 

вправи. 

     

   
1.2. Рецептивно-репродуктвині 

вправи на формування лексичних 

навичок (навичок оперування 

безеквівалентною та фоновою 

лексикою).   
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     2.1. Репродуктивні лексичні 

орієнтувальні вправи. 

 

Мета: формування 

лексичних і фонетичних 

навичок (навичок 

оперування культурно-

маркованими 

лексичними одиницями; 

інтонаційними 

моделями). 

Група вправ 2. 

Орієнтувальні 

некомунікатив-

ні/умовно-

комунікативні 

вправи. 

     

   

2.2. Рецептивні, рецептивно-

репродуктивні та 

репродуктивні фонетичні 

орієнтувальні вправи. 
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Мета: формування 

рецептивних та 

продуктивних умінь 

культурно маркованого 

мовлення 

(інтерпретувати/проду-

кувати культурно 

марковане англійське 

мовлення, вербальну та 

невербальну поведінку 

носіїв мови). 

 

Група вправ 3. 

Виконавчі 

рецептивні, 

репродуктивні 

та продуктивні 

комунікативні / 

умовно-

комунікативні 

вправи. 

 

3.1. Рецептивно-аналітичні. 

 

 

 

 3.1.1. Рецептивно-аналітичні 

вправи на аудіювання та 

перегляд відеосюжетів. 
 

 

 3.1.2. Рецептивно-аналітичні 

вправи на читання. 

     

   3.2. Репродуктивні умовно-

комунікативні та 

комунікативні вправи в 

монологічному мовленні. 

 

     

   3.3. Продуктивні 

комунікативні вправи в 

діалогічному (полілогічному) 

мовленні. 

 

 

Рис. 2.3.1. Система вправ для формування АЛСКК учнів старшої школи з 

використанням ЕП 
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Наведемо приклади вправ кожної підгрупи для формування АЛСКК учнів 

старшої школи з використанням ЕП. 

Група 1. Підгрупа 1.1. 

Завдання 1. Мета: формування країнознавчих знань. 

Тип завдання: некомунікативне рецептивне завдання. 

Вид завдання: завдання на формування країнознавчих знань. 

Режим виконання: самостійно, з допомогою ЕП: учні користуються інтернет-

ресурсами під час перегляду відео- та фотоматеріалів. 

Контроль: поточний після перегдяду відео- та фотоматеріалів. 

Інструкція: Look through the sights of Sydney. Write out and remember their names. 

Наприклад: подається назва об’єкту та посилання на неї.  

SYDNEY OPERA HOUSE (http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-

story/sydney-opera-house) 

 

SYDNEY AQUARIUM (http://vyborturista.ru/sidnejskij-akvarium/)   

(http://www.thefullwiki.org/Sydney_Aquarium) 

 

AMP TOWER, CENTREPOINT TOWER (http://sydneyarchitecture.com/cbd/cbd4-

042.htm) 

http://vyborturista.ru/sidnejskij-akvarium/)$
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В електронному підручнику подається окреме гіперпосилання на коротку 

інформацію англійською мовою, яку визначає вчитель, щоб учні, прочитавши, 

ознайомилися з головними характеристиками об’єкта. 

Information (гіперпосилання) 

 

Група 1. Підгрупа 1.2. 

Вправа 2. 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, за допомогою ЕП: учні визначають відповідності за 

допомогою відповідного програмного забезпечення. 

Контроль: поточний, самоконтроль. 
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Інструкція: Match some cultural objects in the right column with their names in the left 

column (in English). 

 

Група 2. Підгрупа 2.1. 

Вправа 3. Мета: формування лексичних навичок (навичок найменування 

соціокультурних понять та реалій). 

Тип вправи: умовно-комунікативна, репродуктивна лексична орієнтувальна вправа. 

Вид вправи: вправа на використання лінгвосоціокультурної лексики в ситуативних 

умовах. 

Режим виконання: самостійно, у парах (один учень формулює запитання, а інший 

дає на них відповіді); після перегляду учнями відео- та фотоматеріалів про видатні 

пам’ятки Сіднея. 

Контроль: поточний, контроль з боку вчителя. 

Інструкція: Look through the links to sights of Australia. Tell your friends what places 

you would advise them to visit (watch the video). 
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Powerhouse Museum (http://sydneyarchitecture.com/pyr/pyr12.html) 

UTS Dr Chau Chak Wind Building (http://sydneyarchitecture.com/new/new44.html) 

St.Andrews Anglican Cathedral (http://sydneyarchitecture.com/cdb/cdb3-002.html) 

Hyde Park Barraks Museum (http://en.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park_Barracks_Sydney) 

Sydney Mint in Sydney, Australia (http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_mint) 

 

Група 2. Підгрупа 2.2. 

Вправа 4. 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).  

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).  
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Група 3. Підгрупа 3.1.1. 

Вправа 5. 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, на 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 3.1.2. 

Вправа 6. Мета: формування рецептивних умінь інтерпретувати культурно 

марковане англійське мовлення. 

Тип вправи: рецептивно-аналітична виконавча вправа на читання. 
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Вид вправи: вправа на читання та розуміння змісту, теми, деталей тексту 

лінгвосоціокультурного характеру. 

Режим виконання: самостійно (учні читають тексти); у форматі дискусії 

обговорюють зміст, мікротеми, деталі тексту лінгвосоціокультурного характеру.  

Контроль: поточний, контроль з боку вчителя. 

Інструкція: Read the text and answer the questions: 

- Which of the following microthemes are absent; 

- Answer the questions (lingvosociocultural content); 

- Give the main idea of the text; 

- Explain the meaning of the idioms. 

Beefeaters 

The Yeomen Warders of Her Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, 

and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary, 

popularly known as the Beefeaters, are ceremonial guardians of the Tower of London. In 

principle they are responsible for looking after any prisoners in the Tower and 

safeguarding the British crown jewels, but in practice they act as tour guides and are a 

tourist attraction in their own right, a point the Yeoman Warders acknowledge.The 

name Beefeater is of uncertain origin, with various proposed derivations. The most likely 

proposition is considered to be from the Yeomen of the Guards' right to eat as much beef 

as they wanted from the King’s table; as mentioned above, they are often confused with 

the Yeomen Warders. Various historical commentators have noted a preference for beef 

among the Warders and the Yeomen of the Guard. It is theoretically possible that these 

professions enjoyed rich, hearty broths as well. The Yeomen Warders were formed in 

1485 by the new king Henry VII, the first monarch of the Tudor dynasty, and the Tudor 

rose, a heraldic badge of the dynasty, is part of the badge of the Yeomen Warders to this 

day. As warders without any ceremonial state functions they forfeited the right to wear the 

scarlet royal livery of the now separate Yeoman of the Guard. The Yeomen Warders 

normally wear an 'undress' uniform of dark blue with red trimmings. When the sovereign 

visits the tower, or the warders are on duty at a state occasion, they wear red and gold 

uniforms similar to those of the Yeomen of the Guard. These uniforms are referred to by 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Jewels_of_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeomen_of_the_Guard
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_rose
http://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_rose
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=State_occasion&action=edit&redlink=1
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the Yeoman Warders as the Tudor State Dress, due to the uniform having very little 

modification from when they were first introduced during the Tudor Dynasty, and are said 

to be
 
'extremely uncomfortable'. The Yeomen Warders and their families live in tied 

accommodation inside the fortress paying council taxes and a portion of their salaries for 

rent. They must own a home outside of the fortress to go to when they retire. Some of the 

accommodation dates back to the 13th century. The community of the Tower of London is 

made up of these Yeoman Warders and their families, the Resident Governor and officers, 

a chaplain and a doctor. Yeomen Warders participate in the Ceremony of the Keys each 

night (Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Yeomen_Warders). 

Answer the questions. 

1. Who are the beefeaters? 

2. When were the Yeomen Warders formed? 

3. What is the traditional clothes of beefeaters? 

4. Where do they live with their families? 

5. Do they take part in the Ceremony of the Keys? How often? 

Група 3. Підгрупа 3.2. 

Вправа 7. Мета: формування умінь продукувати монологічне культурно марковане 

англійське мовлення. 

Тип вправи: комунікативна продуктивна виконавча вправа в монологічному 

мовленні.  

Вид вправи: вправа на підготовку компіляційного проекту (присвяченого видатним 

місцям Канади). 

Режим виконання: згідно з методикою організації проекту (учитель керує процесом 

створення проекту, а також контролює його якість; учні виконують проект).  

Контроль: поточний та після закінчення всього проекту; взаємоконтроль. 

Інструкція: Read the texts given by the teacher watch video (with audio support) and 

photos, make a presentation, give some photos of Canadian sights. 

Вступ: визначення теми доповіді, опис сценарію веб-квесту.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tied_accommodation&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tied_accommodation&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Ceremony_of_the_Keys
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Тема доповіді: Видатні пам’ятки Торонто: the CN Tower. Веб-квест має такий 

сценарій: учитель допомагає в доборі матеріалів, учні готують доповідь-

презентацію. 

Планування. 

1. Складання плану доповіді: 

General Features of the CN Tower. 

The history of building of the CN Tower. 

The construction of the CN Tower. 

The lighting of the CN Tower. 

Interesting facts connected with the CN Tower 

У складанні проекту беруть участь 5 осіб, кожен з них має розкрити один пункт 

плану. Учитель коротко повідомляє, про що має йти мова в кожному пункті плану. 

2. Визначення критеріїв оцінки результатів. Основними критеріями є 

а) естетичне оформлення; б) використання наведеного нижче (в якості опор) 

лексичного матеріалу; в) правильність мовлення; г) під час доповіді мінімальне 

використання опор. 

3. Зняття вербальних труднощів, використання лексики, яка складає вербальні 

труднощі, як опор під час доповіді. 

Free-standing structure, Burj Khalifa and Canton Tower, icon of Toronto's, Canadian 

National, the railway company, Canada Lands Company, a federal Crown corporation 

responsible for real estate development, Canada's National Tower, American Society of 

Civil Engineers, support pillar, John Andrews Architects, Webb, Zerafa, Menkes, Housden 

Architects, First Canadian Place, Gardiner Expressway. 

4. Визначення графіка роботи, часу презентації (на підготовку такого проекту 

відводимо учням близько 1 тижня). 

Надання банку інформаційних ресурсів.  

Вчитель надає гіперпосилання на фотоматеріали, відеоматеріали та друковані 

тексти, необхідні для виконання завдань: 

Photos of the CN Tower: 
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https://yandex.ua/images/search?text=CN%20Tower&stype=image

&lr=143&noreask=1&source=wiz  

Texts of the CN Tower: http://www.searchingtoronto.com/cn-tower/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/CN_Tower 

Videos of the CN Tower: https://www.youtube.com/watch?v=TpgXCfVrm38  

https://www.youtube.com/watch?v=8gkK2r_Fxt0  

У форматі гіперпосилань репрезентовано лексику, що позначає культурно 

марковані поняття та реалії, які будуть згадуватися в доповіді. 

Canadian National, the railway company, Canada Lands Company, Federal Crown 

corporation, American Society of Civil Engineers, John Andrews Architects, First Canadian 

Place, Gardiner Expressway. 

Процес виконання. 

1. Опрацювання інформації кожним учнем. 

2. Добір фото- та відеоматеріалів. 

3. Підготовка частин доповіді (з візуальним підкріпленням) – усного 

висловлення кожним учнем окремо. 

4. Перевірка вчителем доцільності та правильності підготовки матеріалів. 

5. Зведення окремих доповідей учнів у цілісний проект. 

6. Проведення усного виступу та презентація. 

Учитель має проконтролювати наявність у доповіді: 

а) достаньої кількості візуальних матеріалів, їхньої якості; 

б) культурно маркованої лексики; 

в) кліше, граматичних конструкцій, притаманних носіям мови; 

г) повноти розкриття питання; 

ґ) нової, невідомої інформації для всіх, хто не брав участь у проекті. 

Рефлексія.  

Проводиться аналіз виконання завдання, одержаних результатів, досягнення 

поставлених цілей. 
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Група 3. Підгрупа 3.3. 

Вправа 8. Мета: формування умінь продукувати культурно марковане діалогічне 

(полілогічне) англійське мовлення. 

Тип вправи: комунікативна продуктивна виконавча вправа в полілогічному 

мовленні.  

Вид вправи: вправа на моделювання етикетних норм комунікативної поведінки 

(початок розмови та втручання в розмову двох людей). 

Режим виконання: самостійно під керівництвом вчителя.  

Контроль: поточний, під час продукування полілогу, взаємоконтроль та контроль з 

боку вчителя. 

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 the 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. 

Fast food 

‘Today’s newspaper is tomorrow’s fish and chip wrapper’, people used to say. Why? 

Because years ago, fish and chips were packed in newspaper to keep them warm until they 

were eaten. This does not happen any more, for health reasons, but fish and chips is still 

Britain’s most famous fast food.  

Fried fish and cooked potatoes were first sold in the streets of London and other cities in 

the 1850s, and the fish and chip shops were opened in the 1860s. The most popular kind of 

fish used is cod, but other white fish are also used. The fish is cooked in hot fat and is 

usually eaten with chips on which people put salt and brown vinegar, and/or tomato sauce, 
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or even curry sauce. Some people eat bread and butter, with their fish and chips, or soft 

peas called mushy peas. Fish and chips is very popular with holiday-makers at the sea-side 

(even if the weather is so cold that they have to eat them sitting in their cars!) or at the 

weekend as a change from cooking at home. 

A favourite snack (quick food eaten between meals) in Britain is the baked potato, or 

‘potato in its jacket’, which is potato cooked with the skin left on.  

These are cut open and eaten with something on top like butter, cheese or beans. 

Supermarkets sell a lot of quick snacks and meals these days, like cup-a-soups to which 

you just add boiling water, or meals you can quickly heat up in the microwave oven: very 

popular with people who do not like cooking! 

You can buy many other kinds of hot fast food today, for example burgers and fried 

chicken from the USA, pizza from Italy, and kebabs from the Middle East. You may 

choose either ‘eat in’ or ‘take away’. 

Sandwiches (either bought or home-made) make a quick lunch, and are easy to take to 

school or work. The word ‘sandwich’ comes from a man called John Montagu, the Fourth 

Earl of Sandwich who lived in the eighteenth century in the English town of Sandwich. He 

liked to play games at the table for a long time without stopping for a meal and so his cook 

put some beef between two pieces of bread – and made the first sandwich. 

A meal is not a full meal without some kind of dessert and sweet things are very popular 

as a snack to. Every shopping street has a baker’s shop selling bread and cakes, and a 

newsagent’s shop selling chocolate and ice-cream as well as newspapers. 

Chocolate is the most popular sweet snack, and the British eat more than eight kilograms 

per person per year of it. Chocolate is eaten almost anywhere, any time, but is very 

popular at Christmas and Easter.  

One of the most popular British summer desserts is also one of the simplest: fresh 

strawberries with thick cream on top (Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food). 

Junk food 

Junk food is a pejorative term for food containing high levels 

of calories from sugar or fat with little fibers, protein, vitamins or minerals. Use of the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Calorie#Nutrition
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar
https://en.wikipedia.org/wiki/Fat
https://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_(nutrient)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_element
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term implies that a particular food has little «nutritional value» and contains 

excessive fat, sugar, salt, and calories. Junk food can also refer to high protein food like 

meat prepared with saturated fat -which some believe may be unhealthy, although some 

studies have shown no correlation between saturated fat and cardiovascular diseases; many 

hamburger outlets, fried chicken outlets and the like supply food is considered as junk 

food.  

Despite being labeled as «junk» such foods usually do not pose any immediate health 

concerns and are generally safe when integrated into a well-balanced diet. However, 

concerns about the negative health effects resulting from the consumption of a «junk 

food»-heavy diet, especially obesity, have resulted in public health awareness campaigns, 

and restrictions on advertising and sale in several countries.  

Junk food in its various forms is extremely popular, and an integral part of modern 

popular culture. In the US, annual fast food sales are in the area of $160 billion, compared 

to supermarket sales of $620 billion (a figure which also includes junk food in the form 

of convenience foods, snack foods, and candy). That the poor eat more junk food overall 

than the more affluent is quite well-established, but the reasons for this are not clear. Few 

studies have focused on variations in food perception according to socio-economic status 

(SES); some studies that have differentiated based on SES suggest that the economically 

challenged don't perceive healthy food much differently than any other segment of the 

population. Recent research into scarcity, combining behavioral science and economics, 

suggests that, faced with extreme economic uncertainty, where even the next meal may not 

be a sure thing, judgment is impaired and the drive is to the instant gratification of junk 

food, rather than to making the necessary investment in the longer-term benefits of a 

healthier diet.  

When junk food is consumed very often, the excess fat, carbohydrates, and processed 

sugar found in junk food contributes to an increased risk of cardiovascular disease, 

diabetes, weight gain, and many other chronic health conditions. Also consumers tend to 

eat too much at one sitting and consumers who have satisfied their appetite with junk food 

are less likely to eat healthy foods like fruit, vegetables or dairy products. Studies have 

revealed that at the age of 30's arteries lead to clogging and then heart attack.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nutritional_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Fat
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt
https://en.wikipedia.org/wiki/Calorie
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturated_fat
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Convenience_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Weight_gain
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetables
https://en.wikipedia.org/wiki/Dairy
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Testing on rats has indicated negative effects of junk food that may manifest likewise 

in people. A Scripps Research Institute study in 2008 suggested that junk food 

consumption alters brain activity in a manner similar to addictive drugs 

like cocaine and heroin. After many weeks with unlimited access to junk food, the 

pleasure centers of rat brains became desensitized, requiring more food for pleasure; after 

the junk food was taken away and replaced with a healthy diet, the rats starved for two 

weeks instead of eating nutritious fare. A 2007 study in the British Journal of 

Nutrition found that female rats who eat junk food during pregnancy increased the 

likelihood of unhealthy eating habits in their offspring (Джерело: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Junk_food).  

“Fast Food” - https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food;  

“Fish and Chips” - https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_and_chips;  

Top 10 Unhealthy Health Foods - https://www.youtube.com/watch?v=IZihRNJqyH4; 

Health Hazards of Junk Food – The Doctors 

https://www.youtube.com/watch?v=YXynlliFyC8  

Усі комплекси, які складають систему вправ для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи, подано в нашому 

електронному підручнику. 

Отже, формування АЛСКК здійснюється у три етапи, кожен з яких реалізується 

в групах вправ, що складають систему: інформаційно-пізнавальний етап 

реалізується за допомогою першої групи вправ – інформаційних лексичних вправ; 

операційно-тренувальний етап реалізується за допомогою другої групи вправ – 

орієнтувальних некомунікативних / умовно-комунікативних вправ; етап занурення 

реалізується за допомогою третьої групи вправ – виконавчих рецептивних, 

репродуктивних та продуктивних комунікативних / умовно-комунікативних вправ. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_testing_on_rodents
https://en.wikipedia.org/wiki/Scripps_Research_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocaine
https://en.wikipedia.org/wiki/Heroin
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthy_diet
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Journal_of_Nutrition
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Journal_of_Nutrition
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2.4 Модель формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів 

старшої школи 

 

Теоретичне обґрунтування й розроблення системи вправ для формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої загальноосвітньої 

школи набуває практичного значення за умови побудови конкретної моделі 

навчання, яка забезпечить роботу із започаткованою системою вправ у реальному 

навчальному середовищі. З урахуванням теоретичних засад дослідження було 

розроблено лінгводидактичну модель формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої загальноосвітньої школи. 

Модель процесу навчання, беручи за основу думку  В. Ягупова, розуміємо як 

«еталонне уявлення про навчання учнів, його конструювання в умовах конкретних 

освітньо-виховних закладів. Вона визначає цілі, основи організації та проведення 

навчального процесу» [173, c. 245]. 

Розроблена лінгводидактична модель дає змогу наочно представити 

навчальний процес, спрямований на досягнення поставленої мети – формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої загальноосвітньої 

школи. Побудова моделі ґрунтується на вивченні дидактичної сутності системи 

навчання іноземної мови, особливостей змісту навчання іноземної мови, специфіки 

нашого дослідження.  

Під час розроблення моделі формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи спираємося на низку характеристик моделі, 

запропонованих Л. Курило: послідовність; взаємопов’язаність; цілеспрямованість 

[78, с. 117-118]: 

1) послідовність (модель повинна чітко відображати етапність та підсистему 

вправ, логіку організації навчального процесу); 

2) у моделі має відображатися взаємопов’язаність усіх її компонентів (тому 

слід чітко окреслити ці компоненти);  
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3) цілеспрямованість (модель повинна бути націлена на реалізацію змісту 

навчання, на досягнення поставлених цілей на всіх етапах навчання; також, на нашу 

думку, на кожному етапі слід прогнозувати очікуваний результат). 

Проаналізувавши останні дисертаційні дослідження [92; 93; 119], ми дійшли 

висновку, що модель організації процесу навчання повинна охоплювати такі 

компоненти:  

- цілі навчання;  

- об’єкт навчання;  

- суб’єкти навчання;  

- навчальна дисципліна, в межах якої побудовано модель;  

- елементи навчання — мовні (фонетика, лексика, граматика) та 

мовленнєві (види мовленнєвої діяльності);  

- зміст навчання;  

- методи та способи навчання;  

- форми організації навчання;  

- засоби навчання;  

- форми контролю навчальної діяльності учнів під час класної і 

позакласної роботи;  

- очікуваний результат; 

- норми часу. 

Мету навчання становить формування лінгвосоціокультурної компетенції 

учнів старшої школи. 

Об’єктом навчання у нашому дослідженні є інформація про англійську 

культуру, побут, історію, мистецтво, взаємодію членів соціуму; культурно 

марковане англійське мовлення. 

Суб’єкти навчання – учні загальоосвітньої старшої школи (10-11 класів). 

Модель реалізується в межах навчальної дисципліни «Англійська мова». 

Елементи навчання:  

Мовні: безеквіалентна та фонова лексика, інтонаційні моделі. 

Мовленнєві: аудіювання та читання культурно маркованих текстів, 

монологічне та діалогічне мовлення (продукування текстів релевантно носіям мови). 
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Лінгвосоціокультурний: знання побуту, мистецтва, історії, географії, 

економіки, державного устрою, традицій, звичаїв; соціальних звичаїв (невербальні: 

значення жестів; вербальні: початок і закінчення розмови, способи привернення 

уваги); соціальних ритуалів; норм та етикету вербальної та невербальної поведінки; 

навички оперування культурно маркованими мовними одиницями; уміння розуміти, 

інтерпретувати і продукувати мовлення релевантно носіям мови; дотримуватися 

норм вербальної та невербальної поведінки. 

Зміст навчання: знання, навички та вміння, які складають зміст 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи (10-11 класів). 

Методи навчання: комунікативний, свідомо-практичний, пояснення, 

організація вправляння – вправляння, метод професійно орієнтованої рольової гри. 

Форми організації навчання: урок; самостійна робота. 

Засоби навчання: електронний підручник з англійської мови для учнів 10-11 

класів; інформаційні інтернет-сайти. 

Форми контролю: поточний, усний/письмовий, індивідуальний, контроль з 

боку вчителя, машинний контроль за допомогою ЕП; самоконтроль та самокорекція. 

Очікуваний результат: теоретичні знання про культуру, побут, історію, 

географію, державний устрій, економіку, стиль життя, норми етикету, норми 

вербальної та невербальної поведінки носіїв англійської мови в різних країнах 

(відповідно до Програми дисципліни «Англійська мова» 10-11 клас); навички 

впізнання в рецептивних видах мовленнєвої діяльності культурно маркованих 

лексичних одиниць та інтонаційних конструкцій і надання їм такої ж семантики, що 

й носії мови; навички коректного вживання в продуктивних видах мовленнєвої 

діяльності культурно маркованих лексичних одиниць та інтонаційних конструкцій); 

уміння розуміти (під час аудіювання та читання) комунікативний намір; основний зміст, 

головну думку, тему тексту; деталі тексту так, як їх розуміють носії мови, уміння 

співвідносити з мовними одиницями ту саму інформацію, що й носії мови; адекватно 

носіям мови інтерпретувати вербальну та невербальну поведінку мовців; уміння 

моделювати продуктивне мовлення (монологічне, діалогічне) відповідно до норм, 

які склалися в певному мовному колективі, залежно від ситуації спілкування, 

соціальних ролей комунікантів, дотримуватися етикетних норм вербальної та 

невербальної поведінки під час спілкування.  
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Норми часу: модель навчання реалізується циклічно. Кожен цикл потребує 22 

години (7 годин класної роботи й 15 годин – самостійної роботи). 

Один цикл авторської методики реалізується у три етапи:  

І етап – інформаційно-пізнавальний – триває 3,5 академічні години: 0,5 години 

класної роботи та 3 години самостійної роботи (урок № 1). Інтегрується з навчанням 

нової лексики. Реалізується за допомогою групи вправ 1, підгрупи 1.1 та 1.2.  

ІІ етап – операційно-тренувальний – триває 2,5 академічні години: 0,5 години 

класної роботи та 2 години самостійної роботи (урок № 2). Інтегрується з навчанням 

граматичного матеріалу. Реалізується за допомогою групи вправ 2, підгрупи 2.1 та 2.2. 

ІІІ етап – етап занурення – триває 16 академічних годин: 6 годин класної роботи та 

10 годин самостійної роботи. Реалізується за допомогою групи вправ 3. 

І етап – інформаційно-пізнавальний 

Перший урок: 0,5 години класної роботи та 3 години самостійної роботи. Мета: 

формування країнознавчих знань; усунення лінгвальних та предметних труднощів 

сприйняття та продукування культурно маркованого мовлення (знань про об’єкти та 

поняття побуту, мистецтва, історії, географії, економіки, державного устрою, 

традицій, звичаїв тощо та засобів їх вербалізації в англійській мові; окремих 

компонентів невербальної поведінки (значення жестів); знання концептів культури).  

Група вправ №1. Інформаційні лексичні вправи. 

1.1. Завдання на формування країнознавчих знань (самостійна робота). 

1.2. Рецептивно-репродуктивні вправи на формування лексичних навичок 

(навичок оперування безеквівалентною та фоновою лексикою) (самостійна 

робота/класна робота).  

 ІІ етап – операційно-тренувальний  

Другий урок: 0,5 години класної роботи та 2 години самостійної роботи. Мета: 

формування лексичних і фонетичних навичок (навичок оперування культурно-

маркованими лексичними одиницями; інтонаційними моделями).  

Група вправ 2. Орієнтувальні некомунікативні /умовно-комунікативні вправи. 

ІІІ етап – етап занурення 

Третій урок: 1 година класної роботи та 2 години самостійної роботи. Мета: 

формування рецептивних умінь аудіювання та інтерпретації культурно маркованого 
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англійського мовлення, вербальної та невербальної поведінки носіїв мови. 

Аудіювання інтегрується з говорінням, з граматичними завданнями. 

Група вправ 3. Виконавчі рецептивні, репродуктивні та продуктивні 

комунікативні / умовно-комунікативні вправи. Підгрупа вправ 3.1. Рецептивно-

аналітичні. 3.1.1. Рецептивно-аналітичні вправи на аудіювання та перегляд 

відеосюжетів (1 відеосіюжет учні переглядають та аналізують в класі; 2-3 сюжети – 

самостійно вдома). 

Четвертий урок: 1 година класної роботи та 2 години самостійної роботи. Мета: 

формування рецептивних умінь читання та інтерпретації культурно маркованих 

англійських текстів (концептуальної інформації (ідеї твору); емотивно-оцінної 

інформації, підтекстової інформації), умінь розуміння деталей тексту. 

Група вправ 3. Виконавчі рецептивні, репродуктивні та продуктивні 

комунікативні / умовно-комунікативні вправи. Підгрупа вправ 3.1. Рецептивно-

аналітичні. 3.1.2. Рецептивно-аналітичні вправи на читання (1 текст учні читають, 

аналізують та обговорюють у класі; 2-3 тексти – самостійно вдома). Читання 

інтегрується з говорінням, з писемним мовленням. 

П’ятий-шостий уроки: 2 години класної роботи та 4 години самостійної роботи 

(підготовка та презентація проектів). Мета: формування умінь продукувати 

монологічне культурно марковане англійське мовлення. 

Підгрупа вправ 3.2. Репродуктивні умовно-комунікативні та комунікативні 

вправи в монологічному мовленні (підготовка проектів відбувається самостійно 

вдома; а виголошення та презентація – у класі). 

Сьомий-восьмий  уроки: 2 години класної роботи та 2 години самостійної 

роботи. Мета: формування умінь продукувати культурно марковане діалогічне 

(полілогічне) англійське мовлення. 

Підгрупа вправ 3.3. Продуктивні комунікативні вправи в діалогічному 

мовленні (підготовка до діалогів відбувається самостійно вдома; а виголошення –  у 

класі). 

Подамо графічне зображення моделі організації процесу формування АЛСКК 

учнів старшої школи (рис. 2.4.1). 



   

Етап  Години 
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 Години 

(самостійна/ 
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 Цілі навчання   Вправи 
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0,5 
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 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. 

         

Очікуваний 

результат 

 Знання понять та реалій матеріальної культури, історії, суспільства 

тощо, засобів їх номінації; навички оперування безеквівалентною та 

фоновою лексикою на рівні слова. 
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 Формування навичок 

оперування культурно 

маркованими лексичними 

одиницями; інтонаційними 

моделями. 

 Група вправ 2. 

Орієнтувальні 

некомунікативні/

умовно-

комунікативні 

вправи. 

    

    

 

 

 

 

 

    

Очікуваний 

результат 

 Лексичні навички оперування культурно маркованими лексичними 

одиницями; фонетичні навички оперування інтонаційними моделями 

(в рецептивному та репродуктивному мовленні) на рівні речення, 

надфразової єдності. 

         

Е
т

а
п

 з
а
н

ур
ен

н
я
 

 

 

1 

 

2 

 Формування рецептивних 

умінь аудіювання та 

інтерпретації культурно 

маркованого англійського 

мовлення, вербальної та 

невербальної поведінки 

носіїв мови. 

 Група вправ 3. 

Виконавчі 

рецептивні, 

репродуктивні та 

продуктивні 

комунікативні/ 

умовно-

комунікативні 

вправи 

 

    

    

         

Очікуваний 

результат 

 Уміння розуміти автентичний аудіотекст (вербальну та невербальну 

поведінку носіїв мови). 

 
 

Рис. 2.4.1. Модель процесу формування АЛСКК учнів старшої школи 
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 Формування рецептивних 

умінь читання та 

інтерпретації культурно 

маркованих англійських 

текстів. 

 Підгрупа вправ 3.1. 

Рецептивно-

аналітичні. 3.1.2. 

Рецептивно-

аналітичні вправи 

на читання. 

         

Очікуваний 

результат 

 Уміння розуміти зміст і смисл тексту (фактуальну, концептуальну, 

підтекстову, емотивно-оцінну інформацію). 
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2 

 

4 

 Формування умінь 

продукувати монологічне 

культурно марковане 

англійське мовлення. 

 Підгрупа вправ 3.2. 

Репродуктивні 

умовно-

комунікативні та 

комунікативні 

вправи в 

монологічному 

мовленні 

(підготовка 

проектів). 

         

Очікуваний 

результат 

 Уміння виголошувати усне монологічне культурно марковане 

мовлення, поєднувати країнознавчі знання з комунікативними 

уміннями. 
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2 

 Формування умінь 

продукувати культурно 

марковане діалогічне 

(полілогічне) англійське 

мовлення; умінь імітувати 

вербальну та невербальну 

поведінку носіїв мови. 

 Підгрупа вправ 3.3. 

Продуктивні 

комунікативні 

вправи в 

діалогічному 

(полілогічному) 

мовленні. 

         

Очікуваний 

результат 

 Уміння вступати в комунікативну взаємодію так само, як носії мови, 

використовувати елементи вербальної та невербальної поведінки 

носіїв мови. 

 
 

Рис. 2.4.1 (продовження) 
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Отже, авторська модель навчання реалізується циклічно. Кожен цикл 

потребує 22 години (7 годин класної роботи й 15 годин – самостійної роботи). 

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

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

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

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі розроблено методику формування 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи, а саме: обґрунтовано 

цілі та зміст формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої 

школи, сформульовано основні положення аналізу й добору навчального 

матеріалу, розроблено систему вправ, модель процесу формування АЛСКК учнів 

старшої школи. 

Аналіз теоретичних праць та навчальної програми з англійської мови для 

учнів старших класів дав можливість зробити окремі висновки.  

Формування АЛСКК спрямоване на досягнення освітньої, практичної, 

розвивальної та виховної цілей й інтегрується з формуванням лексичних та 

фонетичних знань і навичок, а також рецептивних та продуктивних мовленнєвих 

умінь в межах тематики ситуативного спілкування, визначеного згідно з 

Програмою.  

Учні повинні оволодіти соціолінгвістичною, соціокультурною та 

соціальною компетенціями (вони складають лінгвосоціокультурну) в межах 

тематики ситуативного спілкування, визначеного Програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів: «Іноземні мови (англійська)» для учнів 

10-11 класів. 

Зміст лінгвосоціокультурної компетенції учнів 10-11 класів 

загальноосвітньої школи складають знання культури, історії, звичаїв, 

державного ладу, умов життя, міжособистісних стосунків, цінностей, ідеалів, 

норм вербальної та невербальної поведінки; соціальних правил поведінки, 



123 

 

 

ритуальної поведінки народів-носіїв мови; навичок оперування культурно 

маркованими мовними одиницями (зокрема лексичними та фонетичними); 

уміння користуватися англійським мовленням (рецептивним і продуктивним) в 

різних ситуаціях спілкування з урахуванням комунікативної мети, наміру, 

соціальних статусів, ролей комунікантів релевантно носіям мови. 

Нами визначено критерії відбору та здійснено відбір навчального 

матеріалу для формування АЛСКК учнів середньої школи, які лягли в основу 

лінгвістичного та екстралінгвістичного наповнення нашого підручника фото-, 

відео- та аудіоматеріалами, друкованими текстами лінгвосоціокультурного 

змісту. 

Нами розроблено систему вправ формування АЛСКК за допомогою ЕП, 

яка реалізується у три етапи: інформаційно-пізнавальний охоплює першу групу 

вправ – інформаційних лексичних вправ (мета – формування країнознавчих 

знань; усунення лінгвальних та предметних труднощів сприйняття та 

продукування культурно маркованого мовлення; знань концептів культури; 

лексичних навичок); операційно-тренувальний етап охоплює другу групу – 

орієнтувальних некомунікативних / умовно-комунікативних (мета – формування 

навичок оперування культурно маркованими лексичними одиницями; 

інтонаційними моделями); етап занурення містить третю групу вправ – 

виконавчих рецептивних, репродуктивних та продуктивних комунікативних / 

умовно-комунікативних (мета – формування рецептивних та продуктивних умінь 

культурно маркованого мовлення (інтерпретувати/продукувати культурно 

марковане англійське мовлення, вербальну та невербальну поведінку носіїв 

мови). 

Авторська модель навчання реалізується циклічно. Кожен цикл потребує 

22 години (7 годин класної роботи й 15 годин – самостійної роботи). Один цикл 

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

(3,5 годин); ІІ етап – операційно-тренувальний (2,5 академічні години); ІІІ етап – 

етап занурення (триває 16 академічних годин).  

Результати розділу 2 висвітлено в публікаціях [26; 27; 29; 30; 31].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА 

 

Метою цього розділу є аналіз та інтерпретація результатів 

експериментальної перевірки ефективності розробленої методики формування 

АЛСКК учнів старшої школи.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки завдань: опису 

процедури організації та проведення експериментальної перевірки ефективності 

розробленої методики формування АЛСКК учнів старшої школи засобами 

електронного підручника, розгляду динаміки змін, що відбулися у ході 

експерименту та розроблення методичних рекомендацій щодо формування 

АЛСКК учнів старшої школи. 

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи 

дослідження: вивчення й аналіз наукових джерел з проблем організації і 

проведення експериментального навчання; анкетування з метою виявлення 

ставлення учнів до АЛСКК, потреби у використанні електронного підручника, 

усвідомлення ними необхідності формування АЛСКК учнів старшої школи, 

думки вчителів щодо її ефективності; тестування з метою дослідження рівнів 

розвитку АЛСКК учнів старшої школи до і після експериментального навчання; 

експериментальне навчання для перевірки ефективності розробленої методики 

формування АЛСКК учнів старшої школи. 

 

3.1. Організація та проведення експерименту 

Під час організації експерименту ми спиралися на основні положення 

теорії та методики проведення експериментальних досліджень П. Гурвича [50], 

М. Ляховицького [86], Е. Штульмана [167,168,169]. Взявши до уваги 

теоретичний і практичний досвід з організації та проведення експерименту, 
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напрацьований методистами і практиками, було визначено характер 

експерименту, його об’єкт і завдання, фази експерименту, неварійовані та 

варійовану величини, експериментальні матеріали. 

Проведений нами експеримент був навчальним, оскільки передбачав 

формування АЛСКК учнів старшої школи та контроль рівня її сформованості в 

учнів; природний, оскільки проводився в звичайних для учнів умовах у процесі 

класної роботи й частково позакласної та індивідуальних заняттях під час 

перевірки поданих вчителем завдань, до того ж без спеціального відбору 

учасників; відкритий, оскільки не заперечував можливість певних змін у ході 

експерименту; вертикально-горизонтальний, де вертикальний характер 

експерименту забезпечувався перевіркою ефективності розробленої методики 

формування АЛСКК учнів старшої школи, а горизонтальний – спрямованістю на 

визначення оптимального варіанту методики для формування АЛСКК учнів 

старшої школи.  

Мета експерименту: перевірити ефективність авторської методики 

формування АЛСКК учнів старших класів засобами ЕП, яка реалізується в три 

етапи й передбачає використання трьох груп спеціально розроблених вправ та 

завдань. 

Завдання експерименту: 1) провести передекспериментальний зріз для 

встановлення вихідного рівня сформованості АЛСКК учнів старших класів в 

читанні, аудіюванні, монологічному та діалогічному мовленні; 2) підготувати 

експериментальні матеріали, спланувати структуру та організацію експерименту; 

3) провести експериментальне навчання, упровадивши в навчальний процес 

авторську методику; 4) провести післяекспериментальний зріз для виявлення 

підсумкового рівня сформованості АЛСКК учнів старших класів в читанні, 

аудіюванні, монологічному та діалогічному мовленні; 5) проаналізувати результати 

післяекспериментального зрізу; порівняти результати учнів контрольних та 

експериментальних груп, передекспериментального та післяекспериментального 

зрізів; використовуючи методи математичної статистики, довести ефективність 

авторської методики. 
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Об’єктом експериментального дослідження були знання, навички та 

вміння учнів старшої школи в читанні, аудіюванні, монологічному та 

діалогічному  /полілогічному мовленні, які складають зміст АЛСКК. 

У процесі експериментальної роботи перевірявся рівень сформованості 

таких знань, навичок та вмінь: 

- країнознавчих, соціолінгвістичних та соціальних знань, що відповідають 

тематиці ситуативного спілкування (відповідно до Програми з англійської мови); 

- лексичні навички оперування безеквівалентною та фоновою лексикою, а 

також інтонаційними структурами; 

- аудитивні уміння сприймати та інтерпретувати культурно марковане 

мовлення, надаючи йому такого ж значення, що й носії мови: розуміти зміст, 

тему, ідею, авторські інтенції, деталі тексту лінгвосоціокультурного характеру; 

розпізнавати та розуміти інформацію, закодовану у фразеологізмах, ідіомах; 

інформацію емотивно-оцінного характеру; адекватно інтерпретувати вербальну 

та невербальну поведінку мовців; 

- уміння читання культурно маркованих текстів: уміння співвідносити з 

мовними одиницями ту саму інформацію, що й носії мови; адекватно зміст та 

смисл тексту (фактуальну, концептуальну, підтекстову та емотивно-оцінну 

інформацію) так само, як носії мови; 

- уміння монологічного мовлення: конструювати тексти різних 

функціональних типів – розповідь, опис, міркування – про реалії, артефакти, 

події тощо англомовних країн; використовувати мовні засоби, співвідносити з 

ними ту саму інформацію, що й носії мови; уміння передавати чітко й зрозуміло 

свої дуки засобами англійської мови; 

- уміння діалогічного / полілогічного мовлення: умінь визначити й 

використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур; 

розпочинати розмову, завершувати, переривати її, використовувати ідіоматичне 

мовлення; уміння формування та обґрунтування власної думки мовними 

засобами щодо досягнення порозуміння з соціолінгвістичних та міжкультурних 

питань; адекватно поводитися в комунікативних ситуаціях, демонструючи 
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мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови; використовувати міміку та 

жести; вільно вести діалог етикетного характеру в нестандартних ситуаціях 

спілкування. 

Експериментальні матеріали: 1) спеціально дібраний мовний матеріал 

(лексичний та фонетичний); аудіо-, відео- та фотоматеріали, друковані тексти, 

які містять лінгвосоціокультурну інформацію і призначені для аудіювання та 

читання; 2) комплекси вправ та завдань для формування знань, навичок та вмінь, 

які складають АЛСКК; 3) вправи, подані в електронному підручнику.  

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, а 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. 

Експериментальне навчання здійснювалося нами з урахуванням основних 

вимог до методичного експерименту та відповідно до виділених у методичній 

літературі етапів його організації: 1) підготовка експерименту; 2) проведення 

експерименту; 3) інтерпретація результатів експерименту [167; 168; 169]. 

Проведення експерименту включало реалізацію таких етапів: 



128 

 

 

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 за рахунок 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, завдання якого було спрямоване на визначення рівня 

сформованості АЛСКК учасників експерименту через післяекспериментальний 

зріз, обробку та інтерпретацію результатів експериментального навчання.  

Така процедура реалізації експерименту відповідає основним положенням 

теорії методичного експерименту, які сформулював Е. Штульман, що дає змогу 

говорити про науковість і теоретичну обґрунтованість нашого дослідження 

[169, с. 48]. 

Перед проведенням експерименту нами було встановлено критерії 

оцінювання АЛСКК учнів старших класів.  

Для оцінювання АЛКСК в читанні визначено критерії точності розуміння, 

повноти розуміння та глибини розуміння лінгвосоціокультурної інформації 

[90; 146].  

За критерієм точності розуміння оцінювався рівень розуміння культурно 

маркованих лексичних одиниць, надання їм такого ж значення, що й носії мови; 

а також лінгвальних та змістових зв’язків між компонентами тексту. За 

критерієм повноти розуміння визначалася якість розуміння культурно 

маркованих змістових одиниць тексту: наскільки повно учні розуміють зміст 

цілого фрагмента тексту, який розкриває мікротему і присвячений репрезентації 

соціокультурних об’єктів. За критерієм глибини розуміння було перевірено 

якість розуміння та інтерпретації смислу тексту (авторських інтенцій, головної 

думки, підтекстової інформації). 
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Для оцінювання АЛКСК в аудіюванні так само визначено критерії 

точності розуміння культурно маркованих лексичних одиниць, надання їм 

такого ж значення, що й носії мови; інтонації повідомлень, мовних засобів 

зв’язку повідомлення, змістової зв’язності; повноти розуміння культурно 

маркованих змістових одиниць тексту: наприклад, деталей опису, послідовності 

подій; глибини розуміння мовлення, яка полягала в правильній інтерпретації 

смислу повідомлення, авторських інтенцій, у правильній інтерпретації 

вербальної та невербальної поведінки мовців.  

Для оцінювання АЛКСК в монологічному мовленні визначено критерії 

тематичності, змістовності, відносної правильності мовлення; насиченість 

повідомлення соціокультурною інформацією та засобами її вербалізації 

[4; 19; 54; 175]. За критерієм тематичності перевірялося те, наскільки глибоко 

учні розкривають смислові компоненти повідомлення текстового рівня. За 

критерієм змістовності перевірялася наявність у повідомленні всіх структурно-

композиційних елементів повідомлення (відповідно до функціонального типу 

мовлення). За критерієм відносної правильності мовлення було перевірено, 

наскільки адекватно учні використовують культурно марковані лексичні 

одиниці, інтонаційні структури, співвідносять з лексичними засобами ту саму 

інформацію, що й носії мови. За критерієм насиченості повідомлення 

соціокультурною інформацією та засобами її вербалізації було перевірено, 

наскільки повно учні використовують культурно марковані лексичні одиниці з 

теми ситуативного спілкування, представляють повно й вичерпно країнознавчу 

інформацію. 

Для оцінювання АЛКСК в діалогічному/полілогічному мовленні обрано 

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

мовлення; ініціативність; відповідність нормам вербальної та невербальної 

поведінки носіїв мови [4; 19; 54; 175]. 

Згідно з критерієм клішованості мовлення було встановлено, наскільки 

часто й доречно учні використовують культурно марковані мовні кліше 

спрямовані на досягнення комунікативних намірів: висловлення власної думки, 
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наведення доказів, погодження чи непогодження з позицією співрозмовника, 

перехоплення ініціативи в полілозі, підтримання розмови [10]. За критерієм 

інтерактивності перевірявся рівень частотності вживання реплік кожним з 

учасників діалогу/полілогу. За критерієм «відносна правильність мовлення» було 

визначено рівень правильного вживання культурно маркованих лексичних, 

граматичних засобів мовлення, інтонаційних структур адекватно носіям мови. За 

критерієм ініціативності ми встановлювали рівень сформованості умінь вступати 

у спілкування, продовжувати, завершувати розмову. За критерієм «відповідність 

нормам вербальної та невербальної поведінки носіїв мови» було встановлено, 

наскільки комуніканти здатні дотримуватись норм вербальної, невербальної, 

етикетної, ритуальної поведінки відповідно до ситуації спілкування та 

соціальних ролей. 

На основі цих критеріїв було виділено рівні сформованості АЛСКК в 

читанні, аудіюванні, монологічному, діалогічному/полілогічному мовленні: 

високий, достатній, середній, низький.  

Високий рівень відповідав оцінці відмінно (10-12 балів); достатній – добре 

(7-9 балів); середній – задовільно (4-6 балів); низький – незадовільно (0-3 бали). 

На основі програмних вимог до оцінювання успішності учнів 

загальноосвітніх шкіл нами було встановлено такі характеристики кожного 

рівня. 

Високий рівень: 1) у читанні: учні розуміють понад 90% культурно 

маркованих лексичних одиниць, надаючи їм такого ж значення, як і носії мови; 

учні повно розуміють зміст цілого фрагмента тексту, який розкриває мікротему і 

присвячений репрезентації соціокультурних об’єктів; учні інтерпретують 

правильно авторські інтенції, головну думку, підтекстову інформацію; можуть 

не розуміти змісту кількох слів, що суттєво не вливає на повноту та глибину 

розуміння всього тексту; 

2) в аудіюванні: точність розуміння культурно маркованих лексичних 

одиниць складає понад 90%, учні надають цим словам такого ж значення, що й 

носії мови; розуміння 90% інтонаційних структур, мовних засобів зв’язку 
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повідомлення, змістової зв’язності; повно розуміють культурно марковані 

змістові одиниці тексту; правильно інтерпретують смисл повідомлення, 

авторські інтенції, вербальну та невербальну поведінку мовців; 

3) у монологічному мовленні: учні використовують усі структурно-

композиційні елементи повідомлення відповідно до функціонального типу 

мовлення; учні на 90% правильно використовують культурно марковані лексичні 

одиниці, інтонаційні структури, співвідносять з лексичними засобами ту саму 

інформацію, що й носії мови; на 90% використовують культурно марковані 

лексичні одиниці з теми ситуативного спілкування, представляють повно й 

вичерпно країнознавчу інформацію; 

4) у діалогічному/полілогічному мовленні: учні вільно й правильно у 90% 

випадків використовують культурно марковані мовні кліше, спрямовані на 

досягнення комунікативних намірів; учні беруть активну участь у спілкуванні; 

правильність вживання культурно маркованих лексичних, граматичних засобів 

мовлення, інтонаційних структур складає 90%; учні правильно використовують 

мовленнєві засоби для того, щоб вступити у розмову, продовжити, завершувати 

її; мовлення на 90% відповідає нормам вербальної, невербальної, етикетної, 

ритуальної поведінки відповідно до ситуації спілкування та соціальних ролей. 

 Достатній рівень: 1) у читанні: учні розуміють від 75 до 90% культурно 

маркованих лексичних одиниць; учні розуміють не всі деталі змісту цілого 

фрагмента тексту, який розкриває мікротему і присвячений репрезентації 

соціокультурних об’єктів; учні допускають одну неточність в інтерпретації 

авторських інтенцій, головної думки, підтекстової інформації; можуть не 

розуміти змісту кількох слів, що суттєво не вливає на повноту та глибину 

розуміння всього тексту; 

2) в аудіюванні: точність розуміння культурно маркованих лексичних 

одиниць складає від 75 до 90%; розуміння від 75 до 90% інтонаційних структур, 

мовних засобів зв’язку повідомлення, змістової зв’язності; допускають помилки 

під час розуміння культурно маркованих змістових одиниць тексту, однак у 

цілому зміст розуміють правильно; допускають окремі помилки в інтерпретації 
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смислу повідомлення, авторських інтенцій, вербальної та невербальної 

поведінки мовців; 

3) у монологічному мовленні: учні не дотримуються одного структурно-

композиційного елементу повідомлення відповідно до функціонального типу 

мовлення; учні на 75 – 90% правильно використовують культурно марковані 

лексичні одиниці, інтонаційні структури, співвідносять з переважною більшістю 

лексичних засобів ту саму інформацію, що й носії мови; на 75 – 90% 

використовують культурно марковані лексичні одиниці з теми ситуативного 

спілкування, представляють повно й вичерпно країнознавчу інформацію; 

більшість помилок учні виправляють самостійно; 

4) у діалогічному/полілогічному мовленні: учні правильно у 75 – 90% 

випадків використовують культурно марковані мовні кліше, спрямовані на 

досягнення комунікативних намірів; в ситуаціях діалогічного спілкування 

мовець поступається за кількістю використання реплік своєму партнеру; 

правильність вживання культурно маркованих лексичних, граматичних засобів 

мовлення, інтонаційних структур складає від 75 до 90%; учні допускають окремі 

помилки під час використання мовленнєвих засобів для того, щоб почати 

розмову, продовжити, завершувати розмову; мовлення на 75 – 90% % відповідає 

нормам вербальної, невербальної, етикетної, ритуальної поведінки відповідно до 

ситуації спілкування та соціальних ролей. Більшість помилок учень виправляє 

сам. 

 Середній рівень: 1) у читанні: учні розуміють від 50 до 75% культурно 

маркованих лексичних одиниць; розуміють частково деталі змісту цілого 

фрагмента тексту, проте можуть збагнути у цілому, про що йдеться в ньому; учні 

розуміють лише спорадично авторські інтенції, за допомогою вчителя 

визначають головну думку, підтекстову інформацію; лінгвосоціокультурну 

інформацію розуміють загалом, проте деталі – частково; 

2) в аудіюванні: точність розуміння культурно маркованих лексичних 

одиниць складає від 50 до 75%; розуміння від 50 до 75% інтонаційних структур, 

мовних засобів зв’язку повідомлення, змістової зв’язності; допускають помилки 



133 

 

 

під час розуміння культурно маркованих змістових одиниць тексту, розуміють 

зміст у цілому, проте не можуть збагнути половини деталей; роблять часті 

помилки в інтерпретації смислу повідомлення, авторських інтенцій, вербальної 

та невербальної поведінки мовців (виправляють це за допомогою вчителя); 

3) у монологічному мовленні: учні не дотримуються кількох структурно-

композиційних елементів повідомлення відповідно до функціонального типу 

мовлення; учні на 50 – 75% правильно використовують культурно марковані 

лексичні одиниці, інтонаційні структури, співвідносять з переважною більшістю 

лексичних засобів ту саму інформацію, що й носії мови; на 50 – 75% 

використовують культурно марковані лексичні одиниці з теми ситуативного 

спілкування, країнознавчу інформацію використовують на 50 – 75%; більшість 

помилок учні виправляють за допомогою вчителя; 

4) у діалогічному/полілогічному мовленні: учні правильно у 50 – 75% 

випадків використовують культурно марковані мовні кліше, спрямовані на 

досягнення комунікативних намірів; в ситуаціях діалогічного спілкування 

мовець поступається за кількістю використання реплік своєму партнеру; 

правильність вживання культурно маркованих лексичних, граматичних засобів 

мовлення, інтонаційних структур складає від 50 до 75%; учні допускають 

систематичні помилки, відчувають значні труднощі під час використання 

мовленнєвих засобів для того, щоб вступити у розмову, продовжити, 

завершувати розмову; мовлення на 50 – 75% відповідає нормам вербальної, 

невербальної, етикетної, ритуальної поведінки відповідно до ситуації 

спілкування та соціальних ролей; більшість помилок учні виправляють за 

допомогою вчителя. 

 Низький рівень: 1) у читанні: учні розуміють менше 50% інформації 

лінгвосоціокультурного характеру;  

2) в аудіюванні: точність розуміння складає менше 50% інформації 

лінгвосоціокультурного характеру;  
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3) у монологічному мовленні: учні використовують менше 50% культурно 

маркованих лексичних одиниць, інтонаційних структур з теми ситуативного 

спілкування, а також країнознавчу інформацію; 

4) у діалогічному / полілогічному мовленні: учні використовують 

культурно марковані мовні кліше менше 50%, правильність вживання культурно 

маркованих лексичних, граматичних засобів мовлення, інтонаційних структур 

складає менше 50%; мовлення менше ніж на 50% відповідає нормам вербальної, 

невербальної, етикетної, ритуальної поведінки відповідно до ситуації 

спілкування та соціальних ролей. 

Розглянемо зміст кожного етапу. 

На першому етапі здійснювалася підготовка необхідних 

експериментальних матеріалів, завдань передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів.  

Перед початком експериментального навчання нами було організовано 

анкетування учителів та учнів Приморської ЗОШ 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».  

Метою анкетування було виявлення обсягу і якості володіння 

лінгвосоціокультурними знаннями, мовленнєвими навичками та вміннями, 

готовності до роботи з ЕП, рівня сформованості комунікативних умінь; 

визначення мотивів оволодіння учнями англійською мовою; виявлення 

труднощів у процесі засвоєння мовного матеріалу. Для дослідження ми обрали 

анкетування як найбільш доступний спосіб збору інформації, що охопив значну 

кількість учнів – усього 307 осіб. 

Опитування вчителів щодо формування АЛСКК учнів (Додаток Б), 

виявило таке: на перше запитання анкети «Що ви розумієте під англомовною 
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лінгвосоціокультурною компетенцією?» 45 % учителів обрали відповідь 

«культура та традиції країни, мова якої вивчається», 43 % – «мовленнєва 

поведінка носіїв мови» та 12 % – «комунікація з носіями іноземної мови».  

Відповіді на друге запитання «Якими засобами та методами можна досягти 

сформованості англомовної лінгвосоціокультурної компетенції?» засвідчили, що 

44% вчителів вважають «порівнянням рідної та іноземної культур»; 39 % – 

«вивченням традицій та поведінки іноземців»; 17 % – «спілкуванням з носіями 

іноземної мови».  

На запитання «Як визначити сформованість англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції у вчителів?» 73 % учителів відповіли: 

«Вільно володіє мовою та розділяє і розуміє традиції носіїв мови»; а 27 % 

віддали перевагу «спілкується з іноземцями, добре знає культуру іншої країни». 

Відповідаючи на наступне запитання «Які типи текстів слід пропонувати 

учням для формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції?», 83 % 

обрали відповідь «що відображають особливості побуту, життя, культури носіїв 

мови»; та 17 % – «що дають загальну інформацію про світ». 

Аналіз відповідей на п’яте запитання «Якою є мета формування 

іншомовної лінгвосоціокультурної компетенції?» виявив таке: 57 % обрали 

«полегшення спілкування іноземною мовою»; 37 % «розпізнання мовного 

регістру»; 6 % – «досконале оволодіння мовними одиницями». 

Наступне запитання «На що впливає формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції?» засвідчило, що 60 % вважають «на 

формування іншомовної комунікативної компетенції»; 32 % – «на глибше 

розуміння іноземної мови»; 8 % – «на комунікативно-прагматичні норми 

суспільства». 

Обираючи відповідь на сьоме запитання «Синонімами до поняття 

«лінгвосоціокультурна компетенція» є поняття», 100 % вчителів відповіли, що 

це «діалог культур». 
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Запитання анкети «До компонентів поняття «лінгвосоціокультурна 

компетенція» входить»: виявило, що 100% учителів обрали відповідь «традиції, 

звичаї, обряди народу, мова якого вивчається». 

Дев’яте запитання «Можливо опанувати мову без знання особливостей 

культури, менталітету?» виявило, що 73% учителів вважають «для досягнення 

гармонійного і найвищого рівня знання культури – це одна з основ» та 27 % 

зауважили «не слід зосереджувати свою увагу на цьому, лише граматичні, 

фонетичні, лексичні знання». 

Останнє запитання «Які ситуації мовлення вимагають застосування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції?» 100% вчителів обрали 

відповідь «будь-яка ситуація неможлива без її застосування». 

Перед тим, як перевірити реальний рівень сформованості 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів середніх класів, було з’ясовано рівень 

їхньої готовності до вивчення мови засобами комп’ютера, зокрема ЕП (див. 

додаток В). Як показало анкетування, більшість учнів бажають навчатися 

шляхом використання комп’ютера, де можна виявити власні навчальні й творчі 

здібності. 

Аналіз відповідей учнів на перше запитання анкети «Хотіли б ви, щоб 

англійську мову можна було вивчати засобами комп’ютера, зокрема ЕП?» 

показав, що 100% учнів бажають навчатися засобами комп’ютерного 

обладнання.  

Одностайну позитивну відповідь дали учні й на запитання «Чи 

допоможуть вам під час вивчення інших дисциплін засоби мережі Інтернет?». 

Такі відповіді свідчать про те, що 100% учнів мають високу технічну готовність 

до використання засобів комп’ютера, передусім ЕП, і мережі Інтернет під час 

вивчення різних дисциплін, зокрема англійської мови. Відповіді на пропоновані 

запитання засвідчили, що учні на високому рівні володіють комп’ютерною 

технікою, навичками пошукової діяльності в мережі Інтернет, уміють 

користуватися засобами електронної пошти, обміну миттєвими повідомленнями 
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(ICQ). Таким чином, необхідність впровадження ЕП у навчальний процес, 

зокрема під час навчання англійської мови, не викликає ніяких сумнівів. 

Відповідаючи на третє запитання «У чому, на вашу думку, переваги ЕП від 

друкованого?», учні виявили такі переваги: 47% – більш детальні та зрозумілі 

завдання, які дозволяють використовувати його самостійно, без допомоги 

вчителя; 33% – зручний у використанні, разом із текстом доступні 

аудіоматеріали; 20% – більш компактний та не псується так швидко, як 

підручник. 

Відповіді на четверте запитання «Чи допоможуть вам під час вивчення 

інших дисциплін засоби мережі Інтернет?» засвідчили, що 83% респондентів 

уважають «так», а 17% ще не визначилися, тому обрали відповідь «не знаю».  

Пропонуючи п’яте запитання анкети «Як вам легше сприймати 

інформацію (за допомогою аудіо-, візуального або аудіовізуального 

сприйняття)?», ми прагнули з’ясувати, якими засобами комп’ютера, зокрема ЕП, 

легше й зрозуміліше учням сприймати навчальну інформацію. У процесі аналізу 

цих відповідей з’ясувалося, що більшість учнів (67%) прагне засвоювати 

навчальну інформацію засобами аудіовізуального сприйняття, 22% – візуально, 

11% учнів прагнуть навчатися засобами аудіосприйняття інформації. Отже, 

беззаперечним фактом є те, що інформація сприймається краще із залученням 

усіх трьох систем сприйняття інформації, тому для посилення сприйняття 

учнями інформації актуальним буде використання технології мультимедіа, що 

характеризуються можливістю реалізації різноманітних форм і методів навчання, 

прийомів, збільшенням мотивації навчання за рахунок засобів різноманітної 

обробки інформації, підвищенням рівня пізнавального інтересу до сприйняття 

навчального матеріалу, формування вмінь і навичок реалізації різних форм 

самостійної роботи під час отримання навчального матеріалу. 

Аналіз відповідей на шосте запитання «Які завдання вам зручніше 

виконувати, користуючись ЕП?» виявив таке: 35% – завдання за змістом текстів, 

30% – фонетичні завдання, 18% – лексичні завдання, 10% – тестові завдання, 7% 

– завдання на аудіювання.  
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Пропонуючи учням відповісти на сьоме запитання «Де ви використовуєте 

ЕП при навчанні англійської мови?», ми з’ясували, що 27% учнів 

використовують ЕП вдома, 73% – в класі. 

Восьме запитання анкети «Чи допомагає вам усне контактне спілкування з 

вчителем і між собою під час роботи з ЕП?» мало на меті з’ясувати важливість 

спілкування учнів з вчителем і між собою в процесі навчання засобами ЕП. 

Аналіз відповідей показав, що тільки 11% респондентів прагнуть повного 

відсторонення від усіх. Шляхом бесіди з’ясувалося, що під повним 

відстороненням вони мають на увазі незалежність дій для визначення своїх 

здібностей і можливості самостійно вирішувати будь-які проблеми. Це 

послужило нагодою для роз’яснення учням того, що їхня подальша професійна 

діяльність передбачає активне спілкування з колегами, повне відсторонення від 

яких призведе до безробіття. Натомість 89 % учнів потрібне постійне живе 

спілкування. Наведемо приклади відповідей: «Я активна людина, і мені потрібне 

живе спілкування, а спілкування з вчителем – це завжди якісь новини, натомість 

спілкування з однокласниками – це суперечка, змагання». Інші наголошували на 

тому, що живе спілкування потрібне їм для вдосконалення власного мовлення 

задля просування в майбутньому. Про це свідчать такі відповіді: «Мені вкрай 

необхідне живе спілкування, бо хочеться з усіма поділитися своїми враженнями, 

думками, запропонувати свої ідеї», «Я обов’язково потребую живого 

спілкування, без цього важко опанувати навчальну дисципліну», «Контактне 

спілкування потрібне, бо ти обов’язково бачиш реакцію своїх співрозмовників 

на свої слова й маєш змогу відразу оцінити себе» тощо. 

Запитання: «Яких знань вам бракує для організації ефективного 

спілкування?» дало підстави окреслити когнітивно-комунікативні потреби учнів. 

Відповідаючи на нього, респонденти зазначали: «Не вистачає словникового 

запасу» – 10%, «Соромлюся писати, бо можу припуститися помилок» – 32%, 

«Важко відшукати український відповідник англійському слову, бракує знань 

для здійснення правильного перекладу» – 28%, «Хотілось би навчитися гарно 

виступати перед аудиторією» – 30% тощо. 
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Серед шляхів підвищення рівня володіння знаннями з мови, уміннями 

усної та писемної комунікації з урахуванням соціокультурного компонента учні 

вказали такі: 45 % – розроблення вправ діалогічного мовлення, які сприятимуть 

виробленню вміння висловлювати власні думки; з’ясовувати думки 

співрозмовника; виражати згоду, незгоду; виявляти головне; доповнювати; 

узагальнювати розмову; 20 % – написання резюме та есе; 35 % – заповнення 

анкет іноземною мовою. 

З метою визначення мотивації у навчанні учнів англійської мови, 

необхідністю підвищення рівня знань з предмета було проведено ще одне 

анкетування учнів (див. Додаток Г). 

Відповідаючи на перше запитання анкети «Якою, на вашу думку, є головна 

мета навчання англійської мови?», 17 % респондентів обрали відповідь «доступ 

до інформації в оригіналі», 44 % учнів відповіли «відчуття впевненості у 

спілкуванні з іноземцями», 28 % відзначили «задоволення своїх пізнавальних 

потреб», а 11 % – «отримання атестата про освіту». 

На друге запитання «Наскільки важливим для вашої майбутньої діяльності 

є володіння англійською мовою?» більшість (40 %) учнів погодилася з 

«важливістю володіння англійською мовою», 38 % респондентів відповіли, що 

для них це «дуже важливо», 17 % відповіли – «неважливо», а 5 % ще «не 

визначилися з майбутньою професією». 

На запитання «Яке Ваше ставлення до занять з англійської мови?» 39 % 

учнів відзначили «цей предмет одним із найулюбленіших», 39 % підтвердили 

«прихильність до цього предмета, його цікавість», 17 % учнів відмітили 

«важкість засвоєння матеріалу англійською мовою», 5 % опитаних – цей 

«предмет не подобається взагалі». 

Аналіз відповідей на четверте запитання «Які на ваш погляд імовірні 

сфери використання знань з англійської мови?» засвідчив, що 45 % респондентів 

обрали «роботу за кордоном», 22 % – «роботу у фірмах з діловими паперами на 

англійській мові», 22 % – віддали перевагу «подорожі та відпочинку», незначний 
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відсоток учнів (11 %) – ще «не уявляють своє майбутнє», тому не можуть 

відповісти на це запитання.  

Відповідаючи на п’яте запитання «Яким видам діяльності Ви віддаєте 

перевагу на заняттях з англійської мови?», учні віддавали перевагу 

«використанню відеофільмів англійською мовою» (39 %), «інсценуванням та 

драматизації діалогів і монологів» (17 %), «підготовці проектів і доповідей» 

(27%), «дискусії» (17 %). 

Аналіз відповідей на запитання «Які труднощі виникають у вас на уроці з 

англійської мови?» показав, що найбільш важкими є завдання на «сприйняття 

інформації на слух» (44 %), «переклад речень з рідної на англійську» (22 %), 

«непідготовлений заздалегідь переказ текстів або почутого» (17 %), «написання 

твору в класі» (17 %). 

Відповіді на останнє запитання «Як Ви оцінюєте свій рівень знань з 

англійської мови?» виявили: «низький рівень знань учнів» (44 %) та «середній» 

(56 %). 

Узагальнені результати анкетування показали, що більшість учнів (67 %) 

відчувають навчальну й особистісну необхідність у вивченні англійської мови, у 

постійному й доступному використанні словників, у швидкому контролі 

відповідей з метою опрацювання власних помилок та їх виправлення, у 

постійному оновленні інформації зі змінами, які відбуваються в англійському 

суспільстві і мові, поповненні автентичними матеріалами, що відображають 

побут, реалії та мовленнєву поведінку її носіїв. 

Власне експеримент складався з констатувального, формувального і 

прикінцевого етапів.  

На констатувальному етапі було проведено передекспериментальний зріз 

та ознайомлено учнів з особливостями роботи з ЕП. 

Експериментальне навчання проводилося в природних умовах на 

аудиторних заняттях згідно з розкладом та під час виконання завдань у 

позакласній роботі.  
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Експериментальне навчання здійснювалося за розробленою моделлю і 

системою вправ, які подано в підрозділах 2.3 та 2.4. Засобом навчання в ЕГ 

слугував електронний підручник «Cultural Identity of the Britons» [28], 

побудований з урахуванням основних положень розробленої методики. Розділи 

підручника розташовані у логічній послідовності, кожен акцентує увагу на одній 

з тем навчальної програми. Усі розділи побудовано за принципом структурної 

цілісності, що передбачає систему вправ до кожної теми ситуативного мовлення, 

розроблену в підрозділі 2.3. 

Підручник складається з 20 розділів, кожний із яких має свою тематику та 

включає автентичні країнознавчі, соціокультурні тексти, присвячені шкільному 

життю (Unit I, Unit IІ), молоді та молодіжним організаціям Британії (Unit ІII), 

традиціям сім’ї (Unit ІV), науці та технічному прогресу (Unit V), подорожуванню 

(Units VI, VІI, VIІІ), професіям (Unit IX), культурі та традиціям харчування (Unit 

Х, ХI, ХIІ, XIII), сучасному англомовному світу (Unit ХІV, ХV, ХVI, ХVII, 

ХVIIІ) та дозвіллю (Unit XIX, XX); в кожному розділі 4 уроки, до яких 

розроблено вправи. 

У зв’язку зі специфікою нашого – дослідження формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного 

підручника – виникла потреба у визначенні таких додаткових умов проведення 

дослідно-експериментального навчання: 

 систематичного використання ЕП в якості альтернативного засобу 

навчання з урахуванням загальнодидактичних та методичних принципів;  

 оптимального використання розробленої системи вправ і завдань; 

 використання елементів програмованого навчання з 

диференційованою реакцією програми на відповіді учнів та регулярним 

тестовим контролем рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Перед формуванням експериментальних і контрольних груп ми 

ознайомилися з навчальною програмою дисципліни „Англійська мова”, 

створеною відповідно до Державних стандартів гуманітарної освіти в Україні; 

провели діагностику рівнів успішності з англійської мови, визначилися з 
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думками й пропозиціями вчителів, які працюють з учнями загальноосвітніх 

шкіл; виокремили групи з приблизно однаковим рівнем підготовки й 

сформували приблизно однакові експериментальні й контрольні групи. В 

експерименті взяло 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, учні 

контрольних груп (далі КГ) – засобами традиційної методики. 

У процесі дослідного навчання мета й завдання вчителя полягали в тому, 

щоб ознайомити учнів із завданнями дисципліни, з її структурою; виявити 

початковий рівень сформованості англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції; надати рекомендації стосовно роботи з ЕП; підвищити рівень 

пізнавального інтересу учнів до дисципліни; забезпечити оволодіння 

лінгвосоціокультурною компетенцією учнями старшої школи; розвивати 

самостійність у процесі навчальної діяльності. 

Передексприментальні зрізи знань, навичок та вмінь проводилися в ЕГ і 

КГ з дотриманням однакових критеріїв оцінювання й з урахуванням попередньої 

підготовки обох груп, але за допомогою різних засобів навчання; навантаження 

учнів ЕГ і КГ було однаковим. 

Навчання в експериментальних групах відбувалося засобами ЕП, зміст 

якого відповідає навчальній програмі для загальноосвітніх шкіл «Іноземні мови 

(англійська)». 

Дослідне навчання проводилося в кілька етапів: констатувальний, 

формувальний, прикінцевий. Перший – констатувальний – мав на меті виявлення 

початкового рівня лінгвосоціокультурних знань, навичок та вмінь учнів з 

предмета «Англійська мова», мотивації до роботи з ЕП. Цей етап складався зі 

вступного заняття, протягом якого учні знайомилися з метою й завданням курсу, 

методичними рекомендаціями до роботи з ЕП, двох консультацій, вхідного 

тестування з предмета «Англійська мова», за результатами якого з’ясувався 

рівень знань учнів, володіння всіма видами мовленнєвої діяльності. 
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Етапи дослідного навчання взаємопов’язані й взаємозалежні. Кожен з них 

мав свою мету й завдання, вимагав специфічних форм, методів, прийомів і 

засобів навчання учнів лінгвосоціокультурної компетенції. Основними методами 

отримання вихідних відомостей був аналіз продуктів мовленнєвої діяльності 

учнів, спостереження, бесіда, тестування, анкетування. 

Оскільки формування лінгвосоціокультурної компетенції в КГ відбувалося 

без використання ЕП та розробленої системи вправ, а ЕГ – засобами ЕП, 

уважаємо за необхідне розмежувати основні положення експериментального 

навчання за групами. 

Метою констатувального етапу було: 

в експериментальних групах: 

• проведення першого, вступного, заняття, на якому відбулося вхідне 

тестування для виявлення рівня сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів; 

• ознайомлення з правилами роботи з ЕП; 

• проведення консультацій для з’ясування важких для учнів питань 

курсу. 

У КГ визначено мету таким чином: 

•  проведення вступного тестування з метою виявлення рівня 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції учнів, як і в ЕГ. 

Мета формувального етапу – перевірити гіпотезу про те, що використання 

ЕП з англійської мови для формування АЛСКК учнів старшої школи може 

підвищити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, ефективно вплинути 

на їх пізнавальний інтерес. 

Прикінцевий етап передбачав порівняння рівня знань учнів ЕГ і КГ у 

процесі проходження підсумкового тесту за матеріалом усього курсу та 

перевірку набутих знань, рівня сформованості АЛСКК учнів старшої школи, 

пізнавального інтересу до дисципліни.  
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Використання ЕП з англійської мови під час заключного етапу 

експерименту дозволило з’ясувати роль і необхідність використання ЕП на 

заняттях шляхом анкетування вчителів і учнів.  

Застосування методу анкетування передбачало такі етапи: 

• розроблення анкети задля отримання інформації для коригування 

подальших дій щодо впровадження ЕП у навчальний процес; 

• проведення анкетування серед учителів і учнів після роботи з 

програмним продуктом; 

• аналіз результатів отриманих відомостей, виражений у відсотковому 

еквіваленті. 

Формувальний етап розпочався з проведення вчителем вступного заняття, 

у процесі якого він ознайомив учнів з метою й завданням дисципліни, 

структурними особливостями ЕП.  

На початку першого заняття учням було запропоновано зареєструватися в 

ЕП для подальшої ідентифікації, що дасть змогу надалі здійснювати аналіз 

виконаних вправ, контроль за регулярністю відвідування, а також захист від 

спамерів (рис. 3.1.1). 

 

Рис. 3.1.1. Гіпертекстова сторінка реєстрації та входу в ЕП 

Після реєстрації учням було представлено першу сторінку ЕП, що містить 

структурний зміст ЕП у боковій панелі й у центрі гіпертекстової сторінки. Зміст 
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ЕП, розташований у центрі гіпертекстової сторінки, призначений для 

початкового ознайомлення зі змістом дисципліни, для цілісного її сприйняття, а 

зміст у боковій панелі слугуватиме постійним провідником учнів під час 

вивчення будь-якої теми, що дозволить легко орієнтуватися в змісті ЕП і швидко 

переходити на іншу гіпертекстову сторінку (рис. 3.1.2). 

 

Рис. 3.1.2. Гіпертекстова сторінка змісту 

Після ознайомлення з передмовою до ЕП учням пропонувалося прочитати 

інструкцію для користувачів програмним продуктом, у якій подано методичні 

рекомендації стосовно правил роботи зі змістом ЕП, основні функції, 

мультимедійні можливості. Докладне ознайомлення з усіма правилами роботи з 

ЕП допомогло учням самостійно ознайомитися зі структурою і змістом ЕП. 

Наголосимо, що в КГ і ЕГ учителями під час вступної бесіди було 

акцентовано увагу на своєчасному виконанні учнями пропонованих практичних і 

тестових завдань. Схвалення учнів викликало те, що засобами ЕП зазначені 

вимоги можуть бути реалізовані навіть за їхньої відсутності на заняттях: якщо це 

не хвороба, яка не дозволяє фізично працювати, то учень може знаходитися в 

постійному інтерактивному режимі. Наприклад, знаючи день і час проведення 

поточного тестування, учень, відсутній на занятті, може через електронну пошту 

попередити вчителя про свою присутність на занятті й готовність виконувати 
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поставлені перед ним завдання. Присутність учня вчитель може побачити без 

додаткового повідомлення за допомогою технічних можливостей ЕП (рис. 3.1.3) 

 

Рис. 3.1.3. Частина контролюючої гіпертекстової сторінки 

Після наведення миші на посилання «Користувачі» вчитель зможе 

побачити гіпертекстову сторінку, на якій зазначено число й час відвідування 

учнем ЕП (рис. 3.1.4). 

 

Рис. 3.1.4. Таблиця обліку відвідувань у ЕП 

ЕП передбачає ще один варіант з’ясувати присутність учня дистанційно на 

занятті, що полягає у перевірці вчителем посилання «Робота учнів» (рис. 3.1.5).  



147 

 

 

 

Рис. 3.1.5. Таблиця обліку відвідувань учнями занять дистанційно 

На запропонованій гіпертекстовій сторінці, доступній тільки для вчителя, 

можна побачити, хто й коли «заходив» в ЕП, яке завдання виконував, відстежити 

результати роботи кожного учня. 

Важливим завданням цього етапу було ознайомлення учнів з додатковою 

частиною ЕП, що містить методичні рекомендації до виконання самостійних 

робіт, список рекомендованої літератури, словники, короткий граматичний 

довідник. Учитель наголосив на тому, що в процесі роботи з ЕП в учнів є змога 

постійно звертатися до додаткової частини ЕП засобами гіперпосилань. Також 

учні отримали інформацію про те, що ЕП можна користуватися як у мережі 

Інтернет, так і локально, адже обмежена версія ЕП не позбавляє їх інтерактивної 

взаємодії з одногрупниками на заняттях і дає змогу використовувати засоби 

електронної пошти в межах аудиторії. 

Після самостійного ознайомлення зі структурою ЕП учням пропонувалося 

пройти вхідне тестування, метою якого стало визначення початкового рівня 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції. Тест містив 30 запитань. В ЕГ 

проходило тестування в комп’ютерній аудиторії, у КГ – у звичайній аудиторії з 

паперовими бланками тестів. Протягом 40 хвилин учні виконували тестове 

завдання закритого типу, яке передбачало вибір однієї правильної відповіді з 

готового списку запропонованих варіантів відповідей, наприклад:  
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Underline the correct word: 

- The king/president is prepared since his birth to lead the country and carry out 

a successful job. 

- Hereditary right/ability. 

- Citizens interests/opinion may not be represented. 

- One person makes decision/mission for many. 

- The monarch can not steal as in theory everything belongs/depends to him or 

her. 

- It saves money/time for the election.  

- Succession is not based on a person’s qualities/demerits. 

- It is cheaper to have a monarch: he/she doesn’t have to be paid, he has his own 

income/salary. 

- He represents centuries/families of history and tradition. 

- It brings a lot of money/popularity as tourists are interested to see working 

palaces. 

II рівень: Choose the correct answer to the following questions: 

1). Piccadilly Circus is the meeting point of … 

a) four streets, b) six streets, c) five streets, d) seven streets. 

2). The oldest part of London is … 

a) The City, b) Westminster, c) East End, d) West End. 

3). The name of the Palace where the Queen lives is … 

a) The Tower of London, b) the White House, c) The Windsor palace, d) the 

Buckingham Palace. 

4). Where is the most famous London’s zoo situated? 

a) Regent’s Park, b) Hyde Park, c) St. James’ Park, d) Central park. 

5). Sir Christopher Wren built… 

a) St. Paul’s Cathedral, b) The Tower of London, c) Westmister Abbey, d) The 

Parliament. 

6). London is more than … 
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a) one thousand years old, b) two thousand years old, c) three thousand years 

old, d) four thousand years old. 

7). Where are the tombs of many British kings, queens and other famous 

people? 

a) In the Tower of London, b) On the ancient cemetery, c) In Regent’s Park, d) 

In Westminster Abbey. 

8). England’s national poet and “Bard of Avon” is… 

a) Lord Byron, b) Robert Burns, c) William Shakespeare, d) Oscar Wilde. 

9). The famous English woman who was called “The iron lady.” 

a) Elizabeth I, b) Queen Victoria, c) Elizabeth II, d) Margaret Thacher. 

10). The name of the association of former members of the British Empire. 

a) The UK, b) Commonwealth, c) Great Britain, d) Kingdom….) 

ІІІ. рівень: Choose the right variant 

1. He___for some time before a servant___and___what he___. 

a) knocked, opened, asked, wanted c) had been knocking, opened, asked, wanted 

b) was knocking, opened, asked, was wanting d) had knocked, had opened, had 

asked, had wanted 

2. The doctor___there___nothing to worry about if the fever___above 38,5°. 

a) said, was, would not go c) says, had been, went 

b) tells, is, will go d) said, was, did not go 

3. І___a wash and a brush-up before starting to go to the luncheon Tom___me 

to, when they___me from the desk to say that he___below. 

a) had, was invited, were ringing, had been c) was having, had invited, rang, was 

b) was having, invited, had rung, was d) had been having, had invited, had rung, 

had been 

4. While we___at___lunch, a letter___to me from my sister. 

a) were,___, was delivered c) were, the, had been delivered 

b) had been, a, was being delivered d) have been,___, has been delivered 

5. Some day I___to Paris to revisit all the places where I___in the time of my 

youth. I___them for a quarter of a century or so. 
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a) will have gone, have lived, haven't seen c) will go, lived, haven't seen  

b) am going, had lived, did not see d) will be going, had lived, hadn't seen 

6. Hardly___asleep___an alarm clock___. 

a) have I gone, than, will ring c) I had gone, then, had rung 

b) had I gone, when, rang d) was I going, as, was ringing. 

7. We___continue our research unless he___us. 

a) can't, won't help c) can, will help 

b) will not be able to, does not help d) won't be able to, helps 

8. We___him in many moods, but none of us___him to do a cruel thing. 

a) see, ever know c) have seen, have ever known 

b) see, don't ever know d) have seen, haven't ever known 

9. He needed to feel that he___, that he___here, and that his word___. 

a) was being listened to, was commanding, was always obeyed 

b) is being listened to, is commanding, is always obeyed 

c) was listened to, was being commanding, was always being obeyed 

d) is listened to, is being commanding, was always being obeyed 

10. Look! What___beautiful view! The sun___yet, but the grey sky___near the 

horizon. 

a) ___, was not appeared, is parted c) the, has not been appeared, has parted 

b) ___, did not appear, parted d) a, has not appeared, is parted 

Під час виконання завдань учні припускалися помилок, некоректно 

використовували видо-часові форми дієслів, показали невисокий рівень 

словникового запасу, у відповідях виявлявся низький рівень знань 

соціокультурних реалій. Упродовж проведення зрізу вчитель надавав учням 

рекомендації щодо виконання завдань.  

У результаті проведеного зрізу нами було виявлено, що рівень 

сформованості АЛСКК учнів старшої школи може бути схарактеризований як 

середній та низький. Лише 11 учнів з ЕГ досягли високого рівня. Отже, АЛСКК 

учнів недостатньо сформована.  
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За результатами вхідного тестування учні ЕГ і КГ мають приблизно 

однаковий початковий рівень знань – середній (відповідно 52,4 % і 54,8 %). 

Саме тому нами була розроблена та впроваджена методика формування 

АЛСКК учнів старших класів засобами електронного підручника. Учнів ЕГ 

зацікавила організація навчальної діяльності з можливістю моментального 

зворотного зв’язку (отримання результатів засобами автоматизованого 

контролю), до того ж мотивувала їх до подальших активних дій навчання. Бесіда 

з учнями переконала нас у тому, що використання ЕП як альтернативного засобу 

навчання стимулюватиме їх прагнення опановувати навчальний матеріал 

дисципліни, що ефективно позначиться не тільки на їхніх результатах, а й на 

вдосконаленні таких умінь і навичок, як-от: робота з комп’ютерною технікою, 

пошукова діяльність, технічні пропозиції. 

Після виконання тестових завдань учитель повідомив учням тему 

вступного заняття, запропонував відкрити потрібну гіпертекстову сторінку й 

продемонстрував зручну розбивку теми на окремі компоненти (гіпертекстові 

сторінки), різні системи сприйняття інформації, ознайомив з гіпертекстовими 

посиланнями як додатковим джерелом основної навчальної інформації; 

повідомив і показав на конкретних прикладах різні види практичних завдань та 

ознайомив з формами й засобами їх контролю (рис. 3.1.6). 

 

Рис. 3.1.6. Гіпертекстова сторінка частини практичного завдання №1 
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Натомість на рис. 3.1.7 пропонуємо ознайомитися з повним текстовим 

матеріалом практичного завдання №1. 

 

 

Рис. 3.1.7. Гіпертекстова сторінка всього практичного завдання №1 

Зазначимо, що подібні тренувальні завдання передбачали дослідницько-

пошукову роботу кожного учня (знайти тлумачення термінів у словниках ЕП), 

закріплення отриманих знань і формування АЛСКК, удосконалення власного 

мовлення. Такі вправи сприяли наявності особистісно-діяльнісного підходу до 

навчання. 

Завдання, розраховані на перевірку знань, умінь і навичок учнів, можуть 

містити необмежену кількість слів, словосполучень, речень. Для їх виконання 

конкретним учнем учитель обирає певну кількість мовних одиниць (рис. 3.1.8, 

3.1.9). 
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Рис. 3.1.8. Гіпертекстова сторінка, призначена для вчителя під час 

визначення кількості питань завдання 

 

Рис. 3.1.9. Гіпертекстова сторінка з визначеною вчителем кількістю 

завдань 

Така організація навчальної діяльності залежить від рівня підготовленості 

учнів, мети проведення завдань, етапу заняття. 

Так, наприклад, учні мали такі завдання:  
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- Користуючись електронними системами навчання (бази даних та бази 

знань (мультимедіа, гіпермедіа, мережеві технології тощо), складіть 

повідомлення на тему «Історія в кіно: правда чи вигадка». 

- Скориставшись мережею комунікації (напр., Інтернет), в режимі онлайн 

обміняйтесь думками з носієм мови про різні варіанти мови у північному 

(південному, західному, східному) регіонах країни. 

Use the Internet to find a biography of a famous fashion designer. Make notes 

for a short presentation. Bring some pictures of his/her designs you feel strongly about. 

Then say your ideas about the best school uniform draw some pictures or cut from 

magazines. 

Запропоновані завдання поглиблювали знання старшокласників не тільки з 

англійської мови, а й з історії, географії та ін. предметів, стимулювали їхні 

творчі здібності (наприклад необхідно було відібрати інформацію, яка б 

зацікавила весь клас, оформляти її у вигляді діалогу, доповіді, реферату тощо). 

Таким чином, ЕП став органічною складовою занять, оскільки 

забезпечував оптимальне використання різних завдань, стимулював 

комунікативну діяльність учнів, які під час формувального етапу залучалися до 

різних видів мовленнєвої діяльності. 

Під час першої консультації, що відбулася після того, як учні засвоїли 

навчальний матеріал, ми спробували його проаналізувати. Було виявлено 

недостатність функції зберігання й обробки матеріалу ЕП, тобто після виконання 

практичних завдань, що передбачали автоматичне оцінювання, була відсутня 

гіперсторінка, на якій фіксувалися відповіді учнів з подальшим їх аналізом. 

Розробником програмного продукту було виправлено цей недолік. 

Друга консультація була присвячена аналізу результатів виконаних 

практичних завдань. Це дало змогу вчителеві акцентувати увагу учнів на тих 

питаннях, що виявилися складними. До того ж учні мали змогу відразу 

уточнити, конкретизувати незрозумілі для них відомості. 

Післяекспериментальний зріз проводився в контрольних та 

експериментальних групах. Метою післяекспериментального зрізу було 
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перевірити рівень сформованості АЛСКК в читанні, аудіюванні, монологічному 

мовленні та діалогічному/полілогічному мовленні. 

Для перевірки умінь читання учням було запропоновано прочитати текст і 

дати відповіді на запитання: 

  Hogmanay 

Hogmanay is the Scots word for the last day of the year and is synonymous with 

the celebration of the New Year (Gregorian calendar) in the Scottish manner. 

However, it is normally only the start of a celebration that lasts through the night until 

the morning of New Year's Day (1 January) or, in some cases, 2 January—a Scottish 

Bank Holiday. 

There are many customs, both national and local, associated with Hogmanay. 

The most widespread national custom is the practice of first-footing, which starts 

immediately after midnight. This involves being the first person to cross the threshold 

of a friend or neighbour and often involves the giving of symbolic gifts such 

as salt (less common today), coal, shortbread and black bun (a rich fruit cake) intended 

to bring different kinds of luck to the householder. Food and drink (as the gifts) are 

then given to the guests. This may go on throughout the early hours of the morning and 

well into the next day (although modern days see people visiting houses well into the 

middle of January). The first-foot is supposed to set the luck for the rest of the year. 

Traditionally, tall dark men are preferred as the first-foot. Although it is acceptable in 

many places for the first-footer to be a resident of the house, they must not be in the 

house at the stroke of midnight in order to first-foot (thus going out of the house after 

midnight and then coming back in to the same house is not considered to be first-

footing). An example of a local Hogmanay custom is the fireball swinging that takes 

place in Stonehaven, Aberdeenshire in north-east Scotland. This involves local people 

making up 'balls' of chicken wire filled with old newspaper, sticks, rags, and other dry 

flammable material up to a diameter of 2 feet (0.61 m), each attached to about 3 feet 

(0.91 m) of wire, chain or nonflammable rope. As the Old Town House bell sounds to 

mark the New Year, the balls are set alight and the swingers set off up the High Street 

from the Mercat Cross to the Cannon and back, swinging the burning balls around 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scots_language
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year
http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_holidays_in_Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_holidays_in_Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/First-Foot
http://en.wikipedia.org/wiki/Salt
http://en.wikipedia.org/wiki/Coal
http://en.wikipedia.org/wiki/Shortbread
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_bun
http://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_cake
http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehaven,_Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/Aberdeenshire
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their heads as they go. At the end of the ceremony, any fireballs that are still burning 

are cast into the harbour. Many people enjoy this display, and large crowds flock to see 

it. In recent years, additional attractions have been added to entertain the crowds as 

they wait for midnight, such as fire poi, a pipe band, street drumming and a firework 

display after the last fireball is cast into the sea. The festivities are now streamed live 

over the Internet. Another example of a pagan fire festival is the burning the clavie in 

the town of Burghead in Moray. 

In the east coast fishing communities and Dundee, first-footers once carried a 

decorated herring while in Falkland in Fife, local men marched in torchlight 

procession to the top of the Lomond Hills as midnight approached. Bakers in St 

Andrews baked special cakes for their Hogmanay celebration (known as 'Cake Day') 

and distributed them to local children. 

In Glasgow and the central areas of Scotland, the tradition is to hold Hogmanay 

parties that involve singing, dancing, eating of steak pie or stew, storytelling and drink. 

These usually extend into the daylight hours of 1 January. 

People often eat special food at this time. The traditional Scottish food for 

festivals is haggis, which is like a large round sausage, usually made from sheep meat 

(Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Hogmanay).  

Give a description of these socio-cultural concepts and realities. 

Hogmanay, haggis, fireball, 'Cake Day', first-footing, Bank Holiday, black bun, 

first-footer. 

Disprove or confirm the statement. 

1. Hogmanay is the second name of Thanksgiving Day. 

2. There are no any local customs associated with Hogmanay. 

3. The most famous national custom is the practice of first-footing. 

4. The custom of first-footing starts immediately after midnight. 

5. The first-footer brings a black bun. 

6. Food and drink are never given to the guests. 

7. The first-foot brings bad luck for the whole family. 

8. Britains have a special menu for this day. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_dancing
http://en.wikipedia.org/wiki/Pipe_band
http://en.wikipedia.org/wiki/Burning_the_clavie
http://en.wikipedia.org/wiki/Burghead
http://en.wikipedia.org/wiki/Moray
http://en.wikipedia.org/wiki/Dundee
http://en.wikipedia.org/wiki/Herring
http://en.wikipedia.org/wiki/Falkland,_Fife
http://en.wikipedia.org/wiki/Fife
http://en.wikipedia.org/wiki/Lomond_Hills
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Andrews
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Andrews
http://en.wikipedia.org/wiki/First-Foot
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_holidays_in_Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_bun
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9. The traditional food is turkey with cranberry sauce. 

10.  There are a lot of festivals on this day.  

Identify the main idea of the text. 

Для перевірки умінь аудіювання учням було запропоновано подивитися й 

прослухати сюжет і дати відповіді на запитання: 

English lesson: A trip to London 

                    https://www.youtube.com/watch?v=ixzCN1kP24E 

Give a description of these socio-cultural concepts and realities. 

Heathrow, Westminster, Victoria Station, London Eye, continental breakfast, 

tea/coffee making facilities, St. James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Hyde Park 

Disprove or confirm the statement. 

1. For a good travelling you needn’t any preparations. 

2. You should use only Heathrow Airport. 

3. The return flight cost 120 pounds. 

4. London City Airport is a new and easy way to fly. 

5. Airport is unfriendly and large. 

6. Victoria Station was their destination because there are a lot of small 

hotels. 

7. The hotel cost 68 pounds per a week. 

8. Walking distance are Buckingham Palace, the House of Parliament, Big 

Ben, the London Eye. 

9. You can’t have continental breakfast in the hotel. 

10. It’s impossible to watch TV and have tea or coffee in the hotel. 

Identify the main idea of the text. 

Determine which gestures, phrases, pronunciations features express the 

emotional state of speakers. 

Для перевірки умінь монологічного мовлення учням було запрoпоновано 

скласти монолог-розповідь про Букінгемський Палац (Buckingham Palace) 

використавши якомога більше культурно маркованої лексики, кліше, а також 

репрезентувавши якомога більше фактуальної інформації. 
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Для перевірки умінь діалогічного/полілогічного мовлення учням було 

запрпоновано скласти полілог, інсценізувавши ситуацію «вибір визначених 

місць Лондона для екскурсії». 

Two people are arguing what places in London to visit: everyone wants to 

convince his partner. The third speaker (representative of the travel agency) interferes 

in their conversation and offers them to visit places they have not speaking about. In 

the end, all speakers come to an agreement. 

Цей підрозділ був присвячений висвітленню питань підготовки, організації 

та проведення експериментального навчання. Аналіз та інтерпретація 

результатів експерименту й оцінка ефективності розробленої нами методики 

формування АЛСКК учнів старшої школи стане предметом розгляду в 

наступному підрозділі нашого дослідження. 

 

3.2. Інтерпретація результатів експерименту 

 

У ході педагогічного експерименту ми отримали певні результати, які 

потребують аналізу й інтерпретації, а також доведення їх ефективності. 

Кількість учнів, які брали участь в експерименті – 307, зокрема в 

експериментальній групі – 149 та 158 у контрольній групі. Рівень сформованості 

лінгвосоціокультурної компетенції визначався інтегровано з рівнем 

сформованості умінь аудіювання, читання, монологічного та 

діалогічного/полілогічного мовлення. Кількість значень ознак критерію – 4: 

низький, середній, достатній і високий рівні сформованості. Оцінювались 

відповіді 149 учнів з експериментальної групи (ЕГ) та 158 учнів контрольної 

групи (КГ) на констатувальному та в кінці формувального етапів експерименту.  

На констатувальному етапі експерименту потрібно було переконатися у 

статистичній нерозрізнюваності експериментальної і контрольної груп. Розподіл 

учнів за рівнями успішності з англійської мови на констатувальному етапі 

експерименту відображено у табл. 3.2.1 і гістограмою на рис. 3.2.1. При цьому 

низькому рівню за 12-бальною шкалою відповідають оцінки 4 бали і нижче, 
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середньому рівню – оцінки 5, 6, достатньому рівню – 7, 8, 9 балів і високому 

рівню – 10, 11 і 12 балів. Розподіл учнів за рівнями успішності з англійської мови на 

констатувальному етапі експерименту (табл. 3.2.1).  

 

 

Таблиця 3.2.1 

Розподіл учнів за рівнями успішності з англійської мови на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Порівняння розподілів учнів контрольної й експериментальної груп за 

рівнями успішності на констатувальному етапі експерименту дає підстави для 

висновку, що їх розподіли приблизно однаковo. Це наочно ілюструє гістограма 

на рис. 3.2.1. 

 

 

 

Рис. 3.2.1. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями успішності на 

констатувальному етапі експерименту згідно з табл. 3.2.1. 

 

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% 
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Для статистичного підтвердження відсутності відмінностей між 

контрольною й експериментальною вибірками скористаємось критерієм Пірсона 

(ч
2
). Цей критерій є ефективним для виявлення відмінностей у двох вибірках 

навіть різного об’єму, не потребує знання закону розподілу випадкової 

величини, параметрів розподілу, достатньо простий і наочний у розрахунках. 

Єдине, за чим потрібно стежити, так це за тим, щоб кількість об’єктів, що 

потрапляють у певну групу, не була дуже малою (зазвичай, не менше 7 

[46, с.104; 144 с.124]). 

Розрахуємо значення 2
екс  за формулою [46, с.101], яка застосовується у 

разі вибірок різного об’єму: 
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 (3.2.1) 

де n1 і n2 – об’єми контрольної й експериментальної груп, Q1i та Q2i – 

кількість об’єктів контрольної та експериментальної груп, які потрапили до 

категорії відповідного стану досліджуваної властивості (i = 1, 2, 3, 4, що 

відповідає низькому, середньому, достатньому та високому рівням). 

Для зручності обчислень 2
екс  створимо допоміжну таблицю (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2 

Допоміжна таблиця для обчислення значення 2
екс  

 

Група 
Кількість 

учнів 

усього 

Кількість 

учнів з 

низьким 

рівнем 

Кількість 

учнів з 

середнім 

рівнем 

Кількість 

учнів з 

достатнім 

рівнем 

Кількість 

учнів з 

високим 

рівнем 

КГ n1=158 Q11 = 36 Q12 = 51 Q13 = 58 Q14 = 13 
ЕГ n2=149 Q21 = 30 Q22 = 56 Q23 = 52 Q24 = 11 
Разом N=307 Q11+Q21=66 Q12+Q22=107 Q13+Q23=110 Q14+Q24=24 

Підставляючи значення відповідних змінних із табл. 3.2.1 у формулу 

(3.2.1), отримуємо 2
екс = 1,01. Критичне значення критерію для рівня значущості 

б = 0,05 і числа ступенів вільності, яке у нашому випадку дорівнює н = 4 – 1 = 3, 

становить 2
кр  = 7,81 [46, с.102]. Оскільки 2

екс  набагато менше 2
кр , це означає, 

що відмінності у розподілах учнів контрольної й експериментальної груп до 
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проведення формувального етапу експерименту статистично не достовірні, що 

вказує на однорідність вибірок. 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в читанні після формувального експерименту представлений 

таблицею 3.2.3 і гістограмою на рис. 3.2.2. 

Таблиця 3.2.3 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в читанні після формувального етапу експерименту 

Дані гістограми свідчать, що в результаті формувального експерименту 

відбулася певна міграція учнів з низького рівня на середній, з середнього на 

достатній і з достатнього на високий в обох групах. Проте ці зміни виглядають 

набагато істотніше в експериментальній групі порівняно з контрольною групою. 

З’ясуємо, наскільки ці зміни є статистично значущими. 

 

Рис. 3.2.2. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в читанні після формувального 

етапу експерименту згідно з табл. 3.2.3. 

Здійснивши обчислення за формулою (3.2.1), знаходимо 2

екс = 8,54. Як і 

раніше, для рівня значущості б = 0,05 і трьох ступенів вільності 2

кр = 7,81. 

Група 
Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

КГ 22 – 13,92% 59 – 37,34% 57 – 36,08% 20 – 12,66% 158 – 100% 

ЕГ 14 – 9,40% 38 – 25,50% 69 – 46,31% 28 – 18,79 %  149 – 100% 
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Оскільки 2

екс  > 2

кр , то маємо зробити висновок про статистичну значущість 

відмінності ЕГ від КГ після формувального експерименту.  

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в аудіюванні у кінці формувального етапу експерименту, 

відображено у табл. 3.2.4 і гістограмою на рис. 3.2.3. 

Таблиця 3.2.4 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в аудіюванні після формувального етапу експерименту 
 

Група 
Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

КГ 23 – 14,56% 61 – 38,61% 56 – 35,44% 18 – 11,39% 158 – 100% 

ЕГ 15 – 10,07% 40 – 26,84% 68 – 45,64% 26 – 17,45 %  149 – 100% 

 

 
 

Рис. 3.2.3. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в аудіюванні в кінці 

формувального етапу експерименту згідно з табл. 3.2.4. 

 

Зробивши обчислення за формулою (3.2.1), отримуємо 2

екс = 8,41. 

Оскільки, як і раніше, 2

екс  > 2

кр , то маємо зробити висновок про статистичну 

значущість відмінності ЕГ від КГ після формувального експерименту за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в аудіюванні. 
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Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в монологічному мовленні у результаті формувального експерименту 

представлений таблицею 3.2.5 і гістограмою на рис. 3.2.4. 

 

Таблиця 3.2.5 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в монологічному мовленні після формувального етапу 

експерименту 
 

Група 

Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

КГ 22 – 13,92% 58 – 36,71% 59 – 37,34% 19 – 12,03% 158 – 100% 

ЕГ 11 – 7,38% 39 – 26,18% 70 – 46,98% 29 – 19,46 %  149 – 100% 
 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в монологічному мовленні після 

формувального етапу експерименту згідно з табл. 3.2.5. 

 

Зробивши обчислення за формулою (3.2.1), отримуємо 2

екс = 10,15. Маємо 

переконливу нерівність 2

екс  > 2

кр , що свідчить про статистичну значущість 

відмінності ЕГ від КГ після формувального експерименту за рівнями 
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сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в монологічному мовленні. Ці 

зміни є статистично значущими навіть на рівні б = 0,025, де 2

кр = 9,35 [46, с.102]. 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в діалогічному / полілогічному мовленні після формувального етапу 

експерименту представлений таблицею 3.2.6 і гістограмою на рис. 3.2.5. 

Таблиця 3.2.6 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в діалогічному / полілогічному мовленні після формувального етапу 

експерименту 
 

Група 
Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

КГ 22 – 13,93% 59 – 37,34% 59 – 37,34% 18 – 11,39% 158 – 100% 

ЕГ 10 – 6,72% 38 – 25,50% 72 – 48,32% 29 – 19,46 %  149 – 100% 

 

 

Рис. 3.2.5. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в діалогічному/полілогічному 

мовленні після формувального етапу експерименту згідно з табл. 3.2.6. 
 

Виконуючи обчислення за формулою (3.2.1), знаходимо 2

екс = 12,66. 

Оскільки, як і раніше, 2

екс  > 2

кр , то маємо зробити висновок про статистичну 

значущість відмінності ЕГ від КГ після формувального експерименту в 
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діалогічному / полілогічному мовленні. Причому ці зміни є статистично 

значущими навіть на рівні б = 0,01, де 2

кр  = 11,34 [46, с.101]. 

Порівняльний аналіз результатів у контрольній та експериментальній 

групах засвідчує позитивну динаміку зміни показників у більшій або меншій мірі 

на всіх рівнях. Отримані результати є підтвердженням ефективності розробленої 

моделі та методики формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів 

старшої школи за визначеними видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, монологічне мовлення, діалогічне / полілогічне мовлення). При цьому 

найбільшу ефективність запропонована методика виявила щодо навчання 

діалогічного / полілогічного мовлення: кількість учнів з низьким рівнем 

сформованості зменшилася порівняно з контрольною групою у 2,2 рази, 

водночас як кількість учнів з достатнім рівнем сформованості порівняно з КГ 

підвищилась на 11%, з високим рівнем – більш ніж на 8%.  

Стійка динаміка підвищення рівня сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи є наслідком спеціально організованої 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, а теоретично обґрунтована та 

практично реалізована у ЕГ методика підготовки є необхідною і достатньою для 

досягнення поставлених у дисертаційному дослідженні цілей (табл. 3.2.7; рис. 

3.2.6). 

Таблиця 3.2.7 

Розподіл учнів у ЕГ-1 та ЕГ-2 за рівнями сформованості 

лінгвосоціокультурної компетенції в читанні після формувального етапу 

експерименту 

 

Група 

Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

ЕГ1 9 – 11,54% 26 – 33,33% 32 – 41,03% 11 – 14,10% 78 – 100% 

ЕГ2 5 – 7,04% 12 – 16,90% 37 – 52,11% 17 – 23,95 % 71 – 100% 
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Рис.3.2.6. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в читанні після варійованого 

етапу формувального експерименту згідно з табл. 3.2.7. 

 

Зробивши обчислення за формулою (3.2.1), знаходимо 2

екс = 7,64. Як і 

раніше, для рівня значущості б = 0,05 і трьох ступенів вільності 2

кр = 7,81. 

Формально 2

екс  < 2

кр , і маємо зробити висновок про статистичну незначущість 

відмінності ЕГ-2 від ЕГ-1 в результаті реалізації варійованої частини 

формувального експерименту, хоча у відсотковому відношенні позитивні зміни в 

ЕГ-2 істотно більші, ніж в ЕГ-1 (табл. 3.2.8; рис. 3.2.7). 

Таблиця 3.2.8 

Розподіл учнів у ЕГ-1 та ЕГ-2 за рівнями сформованості 

лінгвосоціокультурної компетенції в аудіюванні після формувального етапу 

експерименту 
 

Група 

Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

ЕГ1 8 – 10,26% 22 – 28,21% 36 – 46,15% 12 – 15,38% 78 – 100% 

ЕГ2 7 – 9,86% 18 – 25,35% 32 – 45,07% 14 – 19,72% 71 – 100% 
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Рис. 3.2.7. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в аудіюванні після 

варійованого етапу в кінці формувального експерименту згідно з табл. 3.2.8. 

 

Зробивши обчислення за формулою (3.2.1), отримуємо 2

екс = 0,53. Оскільки 

2

екс  << 2

кр , то маємо зробити висновок про абсолютну статистичну незначущість 

відмінності ЕГ-2 від ЕГ-1 в результаті реалізації варійованої частини 

формувального експерименту за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в аудіюванні (табл. 3.2.9; рис. 3.2.8). 

Таблиця 3.2.9 

Розподіл учнів у ЕГ-1 та ЕГ-2 за рівнями сформованості 

лінгвосоціокультурної компетенції в монологічному мовленні після 

формувального етапу експерименту 
 

Група 

Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

ЕГ1 7 – 8,97% 26 – 33,33% 32 – 41,03% 13 – 16,67% 78 – 100% 

ЕГ2 4 – 5,63% 13 – 18,31% 38– 53,52% 16 – 22,54 % 71 – 100% 
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Рис. 3.2.8. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в монологічному мовленні після 

варійованого етапу в кінці формувального експерименту згідно з табл. 3.2.9. 

 

Оскільки на низькому рівні виявилося надто мало учнів в обох групах, то 

за стандартною у таких випадках процедурою перевірки статистичних гіпотез за 

критерієм ч
2
 об’єднаємо учнів з низьким і середнім рівнями готовності. Тоді 

кількість ступенів вільності зменшується до двох. Критичне значення критерію 

для рівня значущості б = 0,05 і двох ступенів вільності становить 2
кр  = 5,99 

[46, с. 103]. 

Виконуючи обчислення за формулою (3.2.1), знаходимо 2

екс = 5,63. Маємо, 

як і раніше, 2

екс  < 2

кр , отже, робимо висновок про статистичну незначущість 

відмінності ЕГ-2 від ЕГ-1 в результаті реалізації варійованої частини 

формувального експерименту за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в монологічному мовленні, хоча у відсотковому відношенні позитивні 

зміни в ЕГ-2 істотно більші, ніж в ЕГ-1 (табл. 3.2.10; рис. 3.2.9). 
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Таблиця 3.2.10 

Розподіл учнів за рівнями сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції в діалогчному/полілогічному мовленні після формувального етапу 

експерименту 
 

Група 
Кількість учнів на відповідному рівні 

Низький Середній Достатній Високий Всього 

ЕГ1 7 – 8,97% 27 – 34,62% 33 – 42,31% 11 – 14,10% 78 – 100% 

ЕГ2 3 – 4,23% 11 – 15,49% 39 – 54,93% 18 – 25,35 % 71 – 100% 

 

 

Рис. 3.2.9. Гістограма розподілу учнів (у відсотках) за рівнями 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в діалогічному/полілогічному 

мовленні після варійованого етапу в кінці формувального експерименту згідно з 

табл. 3.2.10. 

 

Об’єднуючи учнів з низьким і середнім рівнями готовності і виконуючи 

обчислення за формулою (3.2.1), знаходимо 2

екс = 10,22. Оскільки 2

екс  > 2

кр , то 

робимо висновок про статистичну значущість відмінності ЕГ-2 від ЕГ-1 в 

результаті реалізації варійованої частини формувального експерименту за 

рівнями сформованості лінгвосоціокультурної компетенції в 

діалогічному/полілогічному мовленні.  

Стійка динаміка підвищення рівня сформованості лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи є наслідком спеціально організованої 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, а теоретично обґрунтована та 
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практично реалізована у Е-Г методика підготовки є необхідною і достатньою для 

досягнення поставлених у дисертаційному дослідженні цілей. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами 

електронного підручника 

 

Результати проведеного теоретичного й експериментального дослідження 

дали змогу нам укласти методичні рекомендації щодо формування АЛСКК 

учнів старшої школи. 

З метою забезпечення ефективного формування АЛСКК учнів старшої 

школи слід будувати навчальний процес з урахуванням дидактичних 

(свідомості, послідовності й систематичності, активності, індивідуалізації, 

наочності, автентичності) та методичних (принцип комунікативності, 

домінувальної ролі вправ, поліфункціональності вправ, діалогу культур, 

співвивчення іноземної мови та іноземної культури) принципів навчання.  

Формування АЛСКК рекомендуємо організувати тематичними блоками в 

межах теми ситуативного спілкування. 

Формування АЛСКК необхідно розпочинати з чіткого визначення обсягу 

країнознавчих знань, мовленнєвих навичок та вмінь (лінгвосоціокультурних), 

якими повинні оволодіти учні в межах теми ситуативного спілкування. 

Добір навчальних матеріалів повинен відповідати визначеним нами 

критеріям, при чому ці матеріали варто час від часу оновлювати з урахуванням 

інтересів, індивідуальних особливостей учнів, актуальності й новизни 

інформації, можливості технічної оптимізації (наприклад, кращий звукозапис, 

зображення тощо), дидактичної доцільності (наприклад, тексти чи відеосюжет 

має більшу наповнюваність культурно маркованою лексикою), готовності учнів 

до їх сприйняття, відповідності їхнім психічним особливостям та рівнем 

соціальної адаптованості (мовний бік текстів повинен відповідати тезаурусу 

учнів, тривалість аудіо-, відеороликів має не перевершувати 5-7 хвилин, щоб в 
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учнів не викликати втому; матеріали повинні містити інформацію, цікаву 

школярам у юнацькому віці – 10-11 класи). 

Формування АЛСКК учнів 11 класів повинне здійснюватися інтегровано 

з формуванням мовленнєвих компетенцій в аудіюванні, читанні, говорінні та 

письмі, а також з навчанням лексики, граматики та фонетики. Рекомендуємо 

використовувати на 80% культурно марковані одиниці (на рівні слова, речення, 

надфразової єдності, тексту) у формуванні мовних та мовленнєвих 

компетенцій.  

Учнів старшої школи необхідно навчати не лише культури англомовних 

країн, але і своєї власної: проводити паралелі між культурою (історією, 

побутом, нормами вербальної та невербальної поведінки) України та 

англомовних країн; встановлювати спільні та відмінні риси. Навчати на уроках 

англійської мови в старших класах іноземну й рідну лінгвокультуру 

рекомендуємо у співвідношенні 3:1 – учні повинні більшою мірою знайомитися 

з іноземною лінгвокультурою, а рідну варто використовувати як основу для 

порівняння, для визначення специфіки іноземної лінгвокультури. 

Формувати АЛСКК необхідно в її трьох складових-компетенціях – 

соціолінгвістичній, соціокультурній, соціальній. 

У межах соціолінгвістичної компетенції учні старших класів (відповідно 

до вимог Програми) повинні навчитися користуватися мовою у певному 

соціумі, визначати вербальну та невербальну поведінку учасників спілкування 

залежно від етикету, соціальних та комунікативних ролей; навчитися 

користуватися лексикою залежно від стилю, характеру спілкування, того 

ефекту, який вона може справити на співбесідника; залежно від основних 

аспектів контексту, в якому протікає спілкування, від загальноприйнятих 

правил використання мови; навчитися розпізнавати мовні особливості людини 

з погляду її соціальної приналежності, місця проживання, походження, роду 

занять. 

У межах соціолінгвістичної компетенції учні старших класів (відповідно 

до вимог Програми) повинні оволодіти знаннями побуту, мистецтва, історії, 
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географії, економіки, державного устрою, традицій, звичаїв, громадських 

організацій, торговельних марок, назв фірм, крамниць, транспорту, одягу; 

знанням невербальних комунікативних засобів; концептів культури; знаннями 

культурних маркерів семантики лексичних одиниць (безеквівалентна, фонова 

лексика); знаннями відношення еквівалентності–безеквівалентності між 

мовними одиницями іноземної та рідної мов; навичками впізнання в 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності культурно маркованих мовних 

одиниць; навичками коректного вживання в продуктивних видах мовленнєвої 

діяльності культурно маркованих мовних одиниць; уміннями створювати 

соціокультурні портрети учасників міжкультурної комунікації; уміннями 

розуміти мовлення так, як його розуміють носії мови, уміння співвідносити з 

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

розуміти інтеркультурні відмінності; уміння моделювати продуктивне 

мовлення (монологічне, діалогічне) відповідно до норм, які склалися в певному 

мовному колективі. 

У межах соціальної компетенції учні старших класів повинні оволодіти 

комунікативною культурою, уміннями прогнозувати і програмувати 

комунікативні ситуації, управляти комунікативною ситуацією; здійснювати 

самоаналіз своєї мовленнєвої діяльності. 

Для формування АЛСКК рекомендуємо застосовувати розроблену нами 

систему вправ і завдань, що реалізується у три етапи. 

На першому, інформаційно-пізнавальному, етапі необхідно формувати 

фактуальні знання про побут, мистецтво, історію, географію, економіку, 

державний устрій, традиції, звичаї, громадські організації, торговельні марки, 

фірми, крамниці, транспорт, одяг, з окремими особливостями невербальної 

поведінки (відповідно до тематики ситуативного спілкування, визначеного 

Програмою) тощо. Учні повинні засвоїти, поряд із фактуальною інформцією, 

особливості вербалізації означених об’єктів, понять, явищ тощо.  

На першому етапі рекомендовано використовувати 1-шу групу вправ та 

завдань – інформаційні лексичні вправи: підгрупа 1.1 – некомунікативні 



173 

 

 

завдання на формування країнознавчих знань; 1.2 – рецептивно-репродуктвині 

лексичні інформаційні некомунікативні вправи на формування лексичних 

навичок. Підгрупу вправ 1.1 учні можуть виконувати самостійно (як домашні 

завдання), оскільки сама робота є об’ємною, проте не складною і не потребує 

додаткового контролю з боку вчителя. Виконання підгрупи вправ 1.2 

рекомендуємо здійснювати в такому форматі: учні виконують завдання 

самостійно за допомогою ЕП (встановлюють відповідності між об’єктами 

культури та їхніми назвами (англійською мовою); визначають, яка частина 

об’єкта названа неправильно; встановлюють відповідності між об’єктами 

культури та їхніми назвами англійською мовою та назвами українською мовою; 

відповідності між назвами об’єктів культури та їхніми описами). ЕП здійснює 

функцію контролю; роль вчителя полягає в коригуванні прогалин у знаннях 

учнів. Виконання підгрупи 1.1 має охоплювати 0,5 академічної години (0,25 

год. класної роботи, 0,25 год. домашньої).  

На другому етапі, операційно-тренувальному, рекомендовано 

упроваджувати 2-гу групу вправ – орієнтувальні некомунікативні/умовно-

комунікативні вправи: 2.1 – репродуктивні лексичні орієнтувальні вправи 

(замість пропусків вставте слова, які відповідають змісту висловлювань; з рядів 

слів, поданих у лівій колонці, доберіть синоніми з правої колонки (синоніми 

мають культурно специфічне значення); дайте відповіді на поставлені питання 

(вони спонукають до вживання культурно маркованої лексики, питання 

пропонує вчитель); розкажіть своїм друзям, які місця Австралії Ви б радили 

відвідати (переглянути відео); випишіть подані слова у дві колонки: британізми 

та американізми; під час виконання завдання скористайтеся поданими 

посиланнями на інтернет-джерела); 2.2 – рецептивні, рецептивно-

репродуктивні та репродуктивні фонетичні орієнтувальні вправи (слухайте й 

повторюйте за диктором інтонацію (наприклад, інтонацію розділових 

запитань); прослухайте кілька речень і встановіть, під якими номерами 

перебувають речення, які містять інтонацію розділових запитань; змоделюйте і 

виголосіть п’ять речень, які містять інтонацію розділових запитань). На 
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виконання вправ другого етапу має відводитися 0,5 академічної години (13-15 

хв. на вправи 2.1, 8-10 хв. на вправи 2.2). З наведеного переліку видів вправ для 

одного заняття вибираємо 1-2 види. Учні роблять ці вправи з допомогою ЕП, 

який виконує функцію контролю. Роль учителя полягає в тому, щоб коригувати 

знання та навички учнів. 

Третій етап, занурення, передбачає виконання вправ, спрямованих на 

«занурення» в лінгвокультурне середовище шляхом перегляду відеосюжетів, 

аудіотекстів, читання текстів, моделювання монологічного й діалогічного 

мовлення, шляхом імітування вербальної та невербальної поведінки носіїв 

мови. 

Для формування рецептивних умінь аудіювання та інтерпретації 

культурно маркованого англійського мовлення, вербальної та невербальної 

поведінки носіїв мови рекомендуємо застосовувати підгрупу вправ 3.1.1. –

рецептивно-аналітичні вправи на аудіювання та перегляд відеосюжетів 

(перегляньте відеосюжет (з аудіосупроводом), проаналізуйте етикетну, 

ритуальну поведінку; прослухайте текст і дайте відповіді на питання (щодо 

змісту, ідей авторських інтенцій, окремих частин тексту); перегляньте 

відеосюжет та прослухайте аудіотекст: визначте особливості вербальної та 

невербальної поведінки комунікантів залежно від їхніх соціальних ролей; 

перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст: визначте за вербальною й 

невербальною поведінкою соціальну приналежність людини, її місця 

проживання, походження, етнічної приналежності, роду занять тощо; 

перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст: визначте комунікативну 

культуру мовця (під час початку розмови, втручання в розмову двох людей, 

призупинення розмови, небажання відповідати на питання, небажання 

спілкуватися); перегляньте відеосюжет та прослухайте аудіотекст: поміркуйте, 

до якого подальшого розвитку подій можуть призвести останні висловлення 

мовця; як, на Вашу думку, повинен був себе поводити і що говорити цей 

мовець, щоб успішно завершити розмову). Аудіювання культурно маркованого 

мовлення здійснюється упродовж 1 академічної години (учні проглядають 1-2 



175 

 

 

сюжети про 5-7 хвилин) й інтегрується з монологічним, діалогічним / 

полілогічним мовленням (обговорення відеороликів) або з писемним 

мовленням (наприклад, написання переказу, відгуку тощо). За допомогою ЕП 

учні мають можливість прослуховувати та проглядати відеосюжети в зручному 

для них темпі, роблячи необхідні паузи, замітки, а також у формі тесту 

перевірити розуміння прочитаного. Правильність розуміння та інтерпретації 

побаченого та почутого вчитель перевіряє у форматі бесіди чи дискусії між 

учнями. Вдома учні проглядають/прослуховують інші ролики, виконують до 

них тестові завдання, пишуть відгуки. 

Формування рецептивних умінь читання та інтерпретації культурно 

маркованих англійських текстів рекомендуємо здійснювати за допомогою 

підгрупи вправ 3.1.2 – рецептивно-аналітичні вправи на читання (прочитайте 

текст і дайте відповіді на питання після тексту (вправа на читання та розуміння 

лінгвосоціокультурної інформації в тексті: розуміння змісту, теми, деталей 

тексту лінгвосоціокультурного характеру; співвіднесення з мовними 

одиницями тієї самої інформації, що й носії мови); прочитайте текст і поясніть, 

як ви розумієте вжиті в ньому фразеологізми (вправа на читання та розуміння 

інформації, закодованої у фразеологізмах, ідіомах); прочитайте текст і дайте 

відповіді на питання (вправа на читання та інтерпретацію кільтурно 

маркованих текстів: концептуальної інформації (ідеї твору); емотивно-оцінної 

інформації, підтекстової інформації). На читання рекомендуємо відводити 1 

академічну годину в межах однієї теми ситуативного спілкування (дотекстова, 

притекстова робота та власне читання, а також перевірка розуміння 

прочитаного) й інтегровано з усним та писемним мовлення: обговорення та 

переказ прочитаного, написання замітки, відгуку на прочитану інформацію. За 

допомогою ЕП варто перевіряти розуміння змісту прочитаного у форматі тесту. 

Формування умінь продукувати монологічне культурно марковане 

англійське мовлення слід здійснювати за допомогою підгрупи вправ 3.2 – 

репродуктивні умовно-комунікативні та комунікативні вправи в монологічному 

мовленні (підготовка проектів). На цьому етапі варто надавати превагу 



176 

 

 

підготовці проектів: учні самостійно в позаурочний час читають тексти, 

продивляються/прослуховують відео-, аудіосюжети, в класі відбувається тільки 

презентація та її обговорення. На презентацію рекомендуємо відводити 2 

академічні години, у той час як на підготовку проекту – близько чотирьох. У 

старших класах вважаємо доречним надавати перевагу репродуктивним та 

компіляційним проектам. ЕП виконує функцію джерельної бази. 

Формування умінь продукувати культурно марковане діалогічне 

(полілогічне) англійське мовлення; умінь імітувати вербальну та невербальну 

поведінку носіїв мови рекомендовано здійснювати за допомогою підгрупи 

вправ 3.3 – продуктивні комунікативні вправи в діалогічному (полілогічному) 

мовленні (підготуйте та презентуйте діалог: переконайте свого товариша 

переглянути низку відеоматеріалів про Сідней (вправа на моделювання усного 

(діалогічного) мовлення залежно від ситуації мовлення, комунікативних цілей і 

намірів мовця); підготуйте та презентуйте діалог (вправа на моделювання 

етикетної, ритуальної поведінки); підготуйте та презентуйте діалог між 

адміністратором готелю та клієнтом (вправа на моделювання вербальної та 

невербальної поведінки комунікантів залежно від їхніх соціальних ролей); 

підготуйте та презентуйте діалог, що виявляє особливості вербальної та 

невербальної поведінки комунікантів залежно від їхнього місця проживання 

(наприклад, Велика Британія / США); підготуйте та презентуйте полілог на 

моделювання етикетних норм комунікативної поведінки (наприклад, початок 

розмови, втручання в розмову двох людей, призупинення розмови, небажання 

відповідати на питання, небажання спілкуватися). На цьому етапі необхідно 

надавати перевагу моделюванню ситуативного культурно маркованого 

мовлення залежно від соціальної, комунікативної ролі учасників спілкування. 

Рекомендуємо під час навчання діалогічного / полілогічного мовлення 

застосовувати метод ділової гри, яка моделює ситуації спілкування з 

урахуванням комунікативних та соціальних ролей учасників. До діалогу учні 

готуються вдома, а презентація його відбувається в класі і триває упродовж 

однієї академічної години. 
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Рекомендації щодо впровадження ЕП у процес формування АЛСКК учнів 

старшої школи: 

- упровадження ЕП варто розпочинати з проведення інструктивного 

заняття, на якому учні мають зареєструватися в ЕП для подальшої 

ідентифікації, що дасть змогу надалі здійснювати аналіз виконаних вправ, 

контроль за регулярністю відвідувань; ознайомитися зі структурою ЕП, змістом 

ЕП, який розташований у центрі гіпертекстової сторінки; ознайомитися з 

інструкцію для користувачів програмним продуктом, у якій подано методичні 

рекомендації стосовно правил роботи зі змістом ЕП, основні функції, 

мультимедійні можливості;  

- ЕП повинен чітко розмежовувати завдання різних рівнів, завдання для 

класної та домашньої роботи; 

- перевагу ЕП необхідно надавати для формування системних 

країнознавчих знань, лексичних навичок, аудитивних умінь, умінь читання; а 

також для контролю означених знань, навичок, умінь; 

- упровадження ЕП потребує додаткових інструктажів щодо виконання 

завдань до кожного уроку. 

Рекомендуємо упроваджувати авторську модель навчання циклічно. 

Кожен цикл потребує 22 години (7 годин класної роботи й 15 годин – 

самостійної роботи). Один цикл авторської методики реалізується у три етапи: І 

етап – інформаційно-пізнавальний (3,5 годин); ІІ етап – операційно-

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

академічних годин). 

Якщо дотримуватися усіх наведених методичних рекомендацій, то можна 

розраховувати, що розроблена методика формування АЛСКК учнів 10-11-их 

класів продемонструє високу ефективність у навчальному процесі. 

 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі було описано етапи проведення методичного 

експерименту й доведено ефективність запропонованої нами методики, після 



178 

 

 

чого було надано основні методичні рекомендації щодо впровадження 

методики у навчальний процес. 

Ефективність розробленої методики формування АЛСКК учнів старшої 

школи була перевірена в експериментальному навчанні. 

Експериментальне навчання тривало з вересня 2014 до травня 2015 і 

проводилося на базі Скадовської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів, 

Приморської загальноосвітньої школи 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 експериментальному 

навчанні взяли участь 307 учнів, які були розподілені на одну контрольну та 

одну експериментальну групи. 

У ході підготовки до експериментального навчання було відібрано 

тестові завдання для передекспериментального зрізу. Проаналізовані 

результати передекспериментального зрізу засвідчили низький рівень 

сформованості лінгвосоціокультурної компетенції, що підтвердило 

необхідність впровадження розробленої нами методики.  

Рівень сформованості лінгвосоціокультурної компетенції кожного 

респондента визначався за відповідними критеріями. Кількість значень ознак 

критерію – 4: низький, середній, достатній і високий рівні сформованості. 

Оцінювались відповіді 149 учнів з експериментальної групи (ЕГ) та 158 учнів 

контрольної групи (КГ) на констатувальному та в кінці формувального етапів 

експерименту. 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 текстами, а 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. 
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  Для підтвердження ефективності розробленої і впровадженої нами в 

навчання методики було використано метод оцінки даних, згідно з яким 

різниця між показниками доекспериментального та післяекспериментального 

навчання є статистично значущою. Окрім цього, рівень сформованості АЛСКК 

на етапі післяекспериментального зрізу в контрольній групі виявився нижчим, 

ніж в учнів експериментальної групи. А відповідно до варійованої умови учні 

ЕГ-2, які навчалися за електронним підручником в аудиторії, а домашні 

завдання повинні були виконувати на основі знайдених в інтернет-мережі 

автентичних матеріалів, показали вищі результати за технічним та 

соціокультурним критерієм, ніж учні ЕГ-1, які і навчалися в аудиторії, і 

виконували завдання з електронного підручника. Отже, можна вважати 

результати експерименту вірогідними, а розроблену методику – ефективною. 

Доведена ефективність розробленої методики дозволила запропонувати 

методичні рекомендації щодо формування АЛСКК учнів старшої школи. Таким 

чином, результати, отримані в ході експериментального навчання, майже 

повністю збігаються з очікуваними, що свідчить про достовірність гіпотези 

нашого дослідження. 

Результати розділу відображено в таких публікаціях [21; 28]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз наукових праць з методики навчання іноземних мов, 

психолінгвістики, педагогіки, підручників з англійської мови для учнів 10-11 

класів дали можливість розробити та експериментально апробувати методику 

формування АЛСКК учнів старшої школи засобами ЕП.  

У результаті дослідження зроблено такі висновки: 

1. Уточнено поняття «лінгвосоціокультурна компетенція», яку ми 

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, граматичними та фонетичними 

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. 

З метою доведення необхідності розроблення авторської методики було 

проведено аналіз сучасного стану проблеми формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції 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. У результаті наукового пошуку нам вдалося: окреслити функції 
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ЕП у формуванні АЛСКК учнів старшої школи (дидактична, iнформативна, 

мотиваційна, компенсаторна, інтегративності, iнструментальності); визначити 

три блоки, які повинен охоплювати ЕП: інформаційний, тренувальний і 

контролюючий; довести 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); окреслено навчальний потенціал ЕП у формуванні 

соціолінгвістичної, соціокультурної та соціальної компетенцій. 

 3. Визначено теоретико-методичні передумови формування АЛСКК 

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 на основі методичних принципів комунікативності, 

домінувальної ролі вправ, поліфункціональності вправ, діалогу культур, 

співвивчення іноземної мови та іноземної культури. Основними методами 

навчання визначено методи демонстрації-ознайомлення, 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 повинне відбуватися інтегровано з формуванням мовних та 
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мовленнєвих компетенцій. Учні старших класів повинні оволодіти 

країнознавчими знаннями про побут, мистецтво, історію, географію, економіку, 

державний устрій, традиції; соціальна поведінка (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; уміння 

розуміти, інтерпретувати і продукувати мовлення релевантно носіям мови; 

дотримуватися норм вербальної та невербальної поведінки. 

5. Відповідно до предмета 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.  

Критеріями добору фото-, відео- та аудіоматеріалів 

лінгвосоціокультурного змісту з мережі Інтернет визначено критерії 

урахування інтересів учнів; автентичності; відповідності мовного змісту 

матеріалів рівню мовленнєвої підготовки учнів; нормативність мовлення; 

технічна якість матеріалів; відповідність змісту навчальним програмам. Відбір 

інтернет-сайтів здійснено на основі двох критеріїв: доступності інтернет-сайтів 

та операційності (функціональності) інтернет-сайтів. Критеріями добору 

культурно маркованих текстів до електронного підручника стали: високий 

рівень інформативності; автентичність; доступність; лінгвосоціокультурна 

спрямованість: наявність у тексті даних, що тотожні або відмінні з нашою 

культурою; наповненість дидактично значущими мовними одиницями 

відповідно до теми заняття.  

Ключовим у відборі культурно маркованої лексики визначено 

лінгвокультурологічний підхід, заснований на критеріях урахування рідної 

мови, культурологічної цінності слова, рідної культури учнів, новизни та 

актуальності. Добір фонетичних одиниць здійснено за критерієм відповідності 

потребам спілкування, а також культурної специфіки інтонування.  
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6. Розроблено систему вправ для формування АЛСКК за допомогою ЕП, 

яка реалізується у три етапи. 

Метою І етапу (інформаційно-пізнавального) є формування 

країнознавчих знань; усунення лінгвальних та предметних труднощів 

сприйняття та продукування культурно маркованого мовлення; знань концептів 

культури), лексичних навичок. Для реалізації означених цілей нами розроблено 

1-шу групу вправ та завдань – інформаційні лексичні вправи: 1.1. 

Некомунікативні завдання на формування країнознавчих знань. 1.2. 

Рецептивно-репродуктвині лексичні інформаційні некомунікативні вправи на 

формування лексичних навичок (навичок найменування соціокультурних 

понять та реалій). 

Другим етапом є операційно-тренувальний. Метою його визначено 

формування лексичних і фонетичних навичок (навичок оперування культурно-

маркованими лексичними одиницями; інтонаційними моделями) інтегровано з 

лінгвосоціокультурними. Для реалізації означених цілей нами розроблено 2-гу 

групу вправ – 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. 

Етап занурення (третій етап) є основним у формуванні АЛСКК. На цьому 

етапі передбачено інтегрування лінгвосоціокультурних знань, навичок та вмінь 

з мовленнєвими; занурення учнів в реальне комунікативне середовище, чому 

сприяє ЕП (аудіо-, фото- та відеоматеріали). Метою цього етапу є формування 

рецептивних та продуктивних умінь культурно маркованого мовлення 

(інтерпретувати/продукувати культурно марковане англійське мовлення, 

вербальну та невербальну поведінку носіїв мови). Для реалізації означеної мети 

нами розроблено 3-тю групу вправ – 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 
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на читання). 3.2. Репродуктивні умовно-комунікативні та комунікативні вправи 

в монологічному мовленні. 3.3. Продуктивні комунікативні вправи в 

діалогічному та полілогічному мовленні. 

Представлено модель навчання, яка реалізується циклічно. Кожен цикл 

потребує 22 години (7 годин класної роботи й 15 годин – самостійної роботи). 

Один цикл авторської методики реалізується у три етапи: І етап – 

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

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

7. Проведено 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 вчителем автентичних матеріалів: учні ЕГ-1 працювали на 

заняттях та виконували домашні завдання за відібраними в електронному 

підручнику матеріалами, а 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. Достовірність й 

об’єктивність отриманих емпіричних результатів були перевірені за допомогою 

критерію Пірсона (ч
2
). 

Отже, результати експериментального навчання підтверджують 

ефективність авторської методики та дають підставу рекомендувати її до 

впровадження у середніх навчальних закладах. З метою ефективного 

застосування розробленої методики у навчальному процесі укладено методичні 
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рекомендації для вчителів середніх шкіл щодо організації та проведення 

відповідного навчання. 

Наше дисертаційне дослідження не вичерпує всіх питань формування 

АЛСКК учнів старшої школи. Перспективою подальших досліджень може 

стати питання розроблення ЕП для навчання учнів початкової та середньої 

школи. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Анкета для учнів  

1. Що ви розумієте під англомовною лінгвосоціокультурною компетенцією? 

а) форма міжкультурної взаємодії, в процесі якої відбувається взаємна 

трансформація культур; 

б) специфіка сприйняття довкілля, мислення представників тієї чи іншої 

культури; 

в) норми поведінки; 

г) національна картина світу. 

2. Які основні складники ви можете віднести до лінгвосоціокультурної 

компетенції? 

а) соціокультурні знання; 

б) досвід спілкування; 

в) особистісне ставлення до фактів іншомовної культури; 

г) володіння способами використання мови 

3. Як Ви розумієте поняття «діалог культур»? 

а) вивчення іншомовної культури в контексті рідної; 

б) наближення до розуміння менталітету носіїв мови; 

в) розуміння особливостей мислення представників тієї чи іншої культури; 

г) вміння розпізнавати на слух мовні регістри. 

4. Мета формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) вміння спілкуватися з носіями мови; 

б) вдосконалення знань традицій, звичаїв та реалій іншомовної країни; 

в) розуміння менталітету та мовної поведінки її носіїв; 

г) вміння вільно володіти мовою. 

5. Як визначити сформованість англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції учнів старшої школи? 

а) спілкується з іноземцями зі словником; 

б) вільно володіє мовою та розуміє традиції носіїв мови; 

в) вільно володіє іноземною мовою, але не знає і не розуміє культуру 

носіїв мови; 

г) розуміє мовну поведінку носіїв мови. 

6. Знання специфіки іншомовної культури важливі для: 

а) розуміння поведінки носіїв мови та наближення до розуміння 

менталітету носіїв мови; 

б) всебічно розвиненої особистості, її IQ; 

в) наближення до розуміння менталітету носіїв мови; 

г) спілкування з іноземцями під час подорожі або роботи за кордоном. 

7. Для кращого розуміння носіїв мови та вдосконалення англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції, на вашу думку, доречно використовувати на 

заняттях: 
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а) автентичні тексти; 

б) адаптовані тексти; 

в) «живе» спілкування з носіями мови; 

г) відео- та аудіоматеріали. 

8. В яких сферах людської діяльності знадобляться навички англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) у повсякденному спілкуванні з вчителем іноземною мовою; 

б) у закордонних бізнесвідрядженнях; 

в) у спілкуванні з представниками інших культур; 

г) під час читання та аудіювання іншомовної інформації. 

9. Чи можливо опанувати мову без знання особливостей культури, 

менталітету? 

а) звичайно; 

б) не слід зосереджувати свою увагу на цьому, важливі лише граматичні, 

фонетичні, лексичні знання; 

в) для досягнення гармонійного і найвищого рівня знання культури одна з 

основ 

г) неможливо.  

10. Які ситуації мовлення вимагають застосування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) ніякі; 

б) тільки деякі; 

в) будь-яка ситуація неможлива без її застосування; 

г) більшість ситуацій. 
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Додаток Б 

 

Анкета для вчителів 

1. Що ви розумієте під англомовною лінгвосоціокультурною компетенцією? 

а) мовленнєва поведінка носіїв мови; 

б) культура та традиції країни, мова якої вивчається; 

в) комунікація з носіями іноземної мови. 

2. Якими засобами можна досягнути сформованості англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) спілкуванням із носіями іноземної мови; 

б) вивченням традицій та поведінки іноземців; 

в) порівнянням рідної та іноземної культур. 

3. Як визначити сформованість англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції у вчителів? 

а) вільно розмовляє іноземною мовою, але не розуміє культури носіїв 

мови; 

б) спілкується з іноземцями, добре знає культуру іншої країни; 

в) вільно володіє мовою та розділяє і розуміє традиції носіїв мови. 

4. Які типи текстів слід пропонувати учням для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) що відображають особливості побуту, життя, культури носіїв мови; 

б) що дають загальну інформацію про світ; 

в) що надають інформацію з різних галузей науки. 

5. Якою є мета формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) досконале оволодіння мовними одиницями; 

б) розпізнання мовного регістру; 

в) полегшення спілкування іноземною мовою. 

6. На що впливає формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетенції? 

а) на формування сприйняття іноземної мови; 

б) на комунікативно-прагматичні норми суспільства; 

в) на формування іншомовної комунікативної компетенції. 

7. Синонімами до поняття «лінгвосоціокультурна компетенція» є поняття: 

а) діалог культур; 

б) теоретичні знання мови; 

в) вміння користуватись мовою. 

8. До компонентів поняття «лінгвосоціокультурна компетенція» входить: 

а) традиції, звичаї, обряди народу, мова якого вивчається; 

б) побутова культура народу та національна картина світу; 

в) уміння викладати іноземну мову (педагогічні здібності). 

9. Чи можливо опанувати мову без знання особливостей культури, 

менталітету? 

а) звичайно; 
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б) не слід зосереджувати свою увагу на цьому, важливі лише граматичні, 

фонетичні, лексичні знання; 

в) для досягнення гармонійного і найвищого рівня знання культури – одна 

з основ. 

10. Які ситуації мовлення вимагають застосування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції? 

а) ніякі; 

б) тільки деякі; 

в) будь-яка ситуація неможлива без її застосування. 
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Додаток В 

 

Анкета для учнів  

1. Хотіли б ви вивчати англійську мову засобами комп’ютера, зокрема 

електронного підручника (ЕП)?  

а) так;  

б) ні;  

 в) не знаю. 

2. Що таке електронний підручник? 

а) мультимедійний засіб навчання; 

б) диск з даними; 

в) програмовані матеріали. 

3. У чому, на вашу думку, переваги ЕП над друкованим?  

а) більш детальні та зрозумілі завдання, які дозволяють використовувати його 

самостійно, без допомоги вчителя;  

б) зручний у використанні, разом із текстом доступні аудіоматеріали; 

в) більш компактний та не псується так швидко, як підручник. 

4. Чи допоможуть вам під час вивчення інших дисциплін засоби мережі 

Інтернет?  

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

 5. Як вам легше сприймати інформацію?  

 а) аудіовізуально; 

 б) візуально;  

 в) аудіально. 

 6. Які завдання вам зручніше виконувати, користуючись ЕП? 

а) завдання за змістом текстів; 

б) фонетичні завдання; 

в) лексичні завдання. 
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 7. Де ви використовуєте ЕП при навчанні англійської мови? 

а) вдома;  

б) в класі;  

в) не користуюсь. 

 8. Чи допомагає вам усне контактне спілкування з вчителем і однокласниками 

під час роботи з ЕП? 

а) так;  

б) ні; 

в) не впевнений. 

 9. Яких знань вам бракує для організації ефективного спілкування? 

 а) не вистачає словникового запасу; 

б) соромлюся писати, бо можу припуститися помилок; 

в) важко відшукати український відповідник англійському слову, бракує 

знань щодо здійснення правильного перекладу. 

 10. Чи вважаєте Ви, що навчання англійської мови засобами ЕП є найбільш 

ефективним у формуванні лінгвосоціокультурної компетенції?  

а) так;  

б) ні; 

в) не впевнений. 
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Додаток Г 

АНКЕТА  

1. Якою, на вашу думку, є головна мета навчання англійської мови? 

 

а) доступ до інформації в оригіналі; 

б) відчуття впевненості під час спілкування з іноземцями; 

в) задоволення своїх пізнавальних потреб; 

г) отримання атестата про освіту. 

2. Наскільки важливим для вашої майбутньої діяльності є володіння англійською 

мовою?  

а) дуже важливо; 

б) важливо; 

в) неважливо; 

г) не визначився з майбутньою професією. 

3. Яке Ваше ставлення до занять з англійської мови?  

а) улюблений предмет; 

б) цікавий предмет; 

в) важке засвоєння матеріалу англійською мовою; 

г) предмет не подобається взагалі. 

4. Які, на ваш погляд, імовірні сфери застосування знань з англійської мови?  

а) робота за кордоном; 

б) робота у фірмах з діловими паперами на англійській мові; 

в) подорожі та відпочинок; 

г) не уявляю своє майбутнє. 

5. Яким видам діяльності Ви віддаєте перевагу на заняттях з англійської мови? 

а) використанню відеофільмів на англійській мові; 

б) інсценуванням та драматизації діалогів і монологів; 

в) підготовці проектів та доповідей; 

г) дискусіям. 

6. Які труднощі виникають у вас на уроках з англійської мови?  

а) сприйняття інформації на слух; 
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б) переклад речень з рідної мови на англійську; 

в) непідготовлений заздалегідь переказ текстів або почутого; 

г) написання твору в класі. 

7. Як Ви оцінюєте свій рівень знань з англійської мови?  

а) низький рівень знань; 

б) середній рівень знань; 

в) достатній рівень знань; 

г) високий рівень знань. 
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Додаток Д 

АНКЕТА  

1. Чи корисним для вас стало навчання англійської мови за допомогою 

електронного підручника (ЕП)? 

2. Після навчання із застосуванням ЕП, скажіть у чому все ж таки переваги 

його над звичайним підручником? 

3. Чи зацікавив ЕП вас опановувати англійську мову? 

4. Чи підвищився рівень засвоєння знань з предмета «Англійська мова» під 

час навчання за допомогою ЕП? 

5. Чи сприяло використання ЕП у навчальному процесі формуванню мовних 

навичок та мовленнєвих умінь? 

6. Чи використовували ви ЕП під час виконання домашніх завдань та 

самостійної роботи? 

7. Які, на вашу думку, завдання або вправи з ЕП найбільш ефективні у 

формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетенції? 

8. Чи змогли ви працювати з ЕП в індивідуальному режимі? 

9. Чи виправляє вчитель помилки учнів під час навчання за допомогою ЕП? 

10.  Як здійснюється контроль за виконанням ваших індивідуальних та 

домашніх завдань (у вигляді тестів, контрольних робіт або інше)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


