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АНОТАЦІЯ 

 

Кравченко А.О. Методика диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. – Кваліфікаційна 

наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

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

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

і науки України. – Київ, 2019; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробці та 

експериментальній перевірці методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше науково 

обґрунтовано й розроблено методику диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів, яка 

враховує рівні навченості відносно розуміння текстів (низький рівень – 

спорадичне розуміння елементів змісту; достатній рівень – розуміння 

експліцитного змісту тексту; високий рівень – розуміння імпліцитного змісту та 

смислу тексту) та автономності студентів: здійснено диференціацію цілей 

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

методів, форм контролю навчальної діяльності студентів; розроблено модель 

методики диференційованого формування англомовної лексичної компетентності 

в читанні майбутніх філологів; уточнено зміст англомовної лексичної 

компетентності в читанні в аспекті рівнів розуміння текстів; критерії добору 

навчального матеріалу; критерії оцінювання лексичної компетентності в читанні; 

подальшого розвитку набула методика диференційованого навчання англійської 

мови студентів закладів вищої освіти України. 

Теоретичне узагальнення вітчизняних та зарубіжних досліджень допомогло 

встановити наявність диференціації у процесі навчання іноземних мов в усіх 
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основних компонентах методичної системи – цільовому, змістовому, 

операційному, суб’єктному, контрольно-коригувальному.  

У роботі конкретизовано поняття «лексична компетентність у читанні 

майбутнього філолога» як система екстралінгвальних знань (які вербалізуються), 

знань лексичних та фразеологічних одиниць, які репрезентують різні стилі 

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

забезпечують здатність та готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети 

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

метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях; умотивованість, здатність та 

готовність самостійно розширювати власний словниковий запас. 

Встановлено, що читання є обов’язковим компонентом освіти майбутніх 

філологів у їхній фаховій педагогічній, перекладацькій, науково-дослідницькій 

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

соціальної взаємодії. Процес читання є можливим за умови сформованості 

лексичних знань та навичок. Від рівня лексичної компетентності залежить рівень 

розуміння тексту.  

На основі рівневості розуміння текстів під час читання було описано 

лексичні знання, навички, здатність та готовність, релевантні кожному рівню, які 

складають зміст та структуру лексичної компетентності в читанні.  

Обґрунтовано, що зміст і структура англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів зумовлена основними видами їхньої професійної 

діяльності (педагогічна (учительська / викладацька); перекладацька; науково-

дослідницька; професійне користування мовою в різних сферах соціальної 

взаємодії), навчальними програмами з іноземної мови, а також рівнями розуміння 

тексту під час читання. Обґрунтовано, що рівень розуміння експліцитного змісту 

тексту є мінімально достатнім, щоб вважати лексичну компетентність у читанні 

сформованою. Визначено лексичні знання, навички та вміння, якими повинен 

оволодіти студент для рівнів розуміння експліцитного змісту тексту та розуміння 

імпліцитного змісту та смислу тексту. 
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Встановлено, що формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів здійснюється на засадах диференційованого, 

компетентнісного та комунікативно-діяльнісного підходів, які ґрунтуються на 

основі дидактичних та методичних принципів.  

Методом-системою навчання визначено комунікативний, який реалізується в 

методах-способах вправляння та проблемного навчання. Усі вправи та завдання 

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

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

виконання. 

Одиницями добору лексичного матеріалу визначено слово з його 

денотативним та конотативними значеннями, фразеологічна єдність (з її 

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

завершені тексти. На основі критеріїв тематичності, сполучуваності, відповідності 

лексики рівню навченості студентів, словотворчої та стройової здатності 

здійснено добір словникового мінімуму, який орієнтований на розширення 

тезаурусу студентів новими лексичними одиницями з їхніми денотативними 

значеннями та на розширення семантичного діапазону відомих лексичних 

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

змістової завершеності, мовної доступності, мотивуючого змісту, інформаційної 

насиченості, обсягу тексту, автентичності та функціональної обумовленості 

здійснено добір текстів, які відповідають рівню навченості студентів, спрямовані 

на розширення їхнього тезаурусу. 

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

гетерогенність груп за рівнем лексичної компетентності в читанні. Відповідно, 

було диференційовано очікувані результати навчання на кінець першого курсу: 

- студенти з рівнем навченості А2 мають набути лексичної компетентності в 

читанні на рівні рівня В1 (В1+); 

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

- студенти, які мають рівень В2, набути рівня В2+. 



5 

 

У процесі дослідження констатовано, що диференційоване формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів необхідно 

здійснювати за допомогою розробленої підсистеми вправ і завдань, яка 

ґрунтується на диференціації: 

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

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

В2); 

- семантичного діапазону лексичної одиниці залежно від рівнів володіння 

іноземною мовою студентів: опанування денотативного значення (А2) → 

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

(В2);   

- лексичних одиниць, які складають потенційний словник студента залежно 

від рівнів володіння іноземною мовою студентів: слова з епідигматично та 

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

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

семантикою в окремих випадках (В2);  

- лексичних одиниць, які позначають імплікати (відповідно до рівня 

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

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

- тексти на основі яких відбувається навчання лексики: тексти експліцитного 

змісту (А2) → тексти експліцитного змісту з імпліцитними змістовими модулями 

(В1) → тексти імпліцитного змісту та смислу, які потребують інтерпретації (В2);  

- диференційований спосіб виконання вправ та ступінь керованості з боку 

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

Відповідно, було розроблено окремі комплекси вправ і завдань для студентів 

з урахуванням їхнього рівня навченості. У розробці комплексів вправ було 

дотримано такої етапності: ознайомлення з лексичною одиницею та її 

семантизація → репродуктивне відтворення лексичної одиниці з метою 

формування у свідомості студента звуко-графічного та семантичного образу 

лексичної одиниці → формування рецептивних лексичних навичок в читанні на 
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рівні речення, надфразової єдності → удосконалення рецептивних лексичних 

навичок в читанні на рівні тексту.  

У роботі розроблено та запропоновано модель авторської методики 

диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні.  

Для оцінювання студентів було взято такі критерії: правильність розуміння 

лексичної одиниці її денотативного та конотативного значення у мовленні; 

правильність встановлення змістового зв’язку; ступінь розуміння імплікатів та 

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

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

пошуку / аналізу під час вирішення лексикологічних завдань. 

Ефективність авторської методики було перевірено й підтверджено в ході 

експериментального навчання. Зіставлення та аналіз отриманих результатів 

перед- і післяекспериментального зрізів виявив, що динаміка якісних змін у 

англомовній лексичній компетентності в читанні студентів експериментальної 

групи значно перевищила динаміку змін студентів контрольної групи.  

У процесі експерименту було доведено гіпотезу, що ефективність 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів є високою за умови створення диференційованих груп за критерієм 

навченості (з низьким / достатнім / високим рівнем навченості), визначення для 

кожної дифгрупи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, 

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

завдань, контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу навчання. 

Нам вдалося простежити позитивну динаміку експериментальної групи в цілому 

та кожної диференційованої підгрупи (залежно від вихідного рівня навченості) 

зокрема. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в укладанні 

методичних рекомендацій щодо формування у майбутніх філологів англомовної 

лексичної компетентності в читанні; у створенні підсистеми диференційованих 

вправ та завдань; у підготовці навчального посібника “Differentiated English 
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Vocabulary for Future Philologists”. Результати дисертаційного дослідження 

можуть бути використані під час укладання підручників, навчальних посібників, 

хрестоматій з англійської мови для підготовки майбутніх філологів, навчальних 

посібників та підручників з методики навчання іноземних мов 

Ключові слова: англомовна лексична компетентність, диференційований 

підхід, читання, текст, майбутні філологи, лексичний та текстовий матеріал, 

критерії оцінювання лексичної компетентності, лексична одиниця. 

 

ABSTRACT 

 

Kravchenko A.O. Methodology for differentiated formation of English lexical 

competence in reading to prospective philologists. – Manuscript. 

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

Specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

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

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis deals with theoretical substantiation and practical elaboration of the 

methodology for differentiated formation of English lexical competence in reading to 

prospective philologists. 

The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time the 

methodology of differentiated formation of English lexical competence in reading to 

prospective philologists has been scientifically substantiated and developed. The 

methodology takes into account the levels of proficiency in the texts understanding (low 

level – sporadic understanding of the content elements; sufficient level – understanding 

of the explicit content of the text; high level – understanding the implicit content and the 

meaning of the text) and the student autonomy (learning goals and expected results, 

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

educational activity have been differentiated). The model of the methodology for 

differentiated formation of English lexical competence in reading to prospective 
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philologists has been developed.  The content of English lexical competence in reading 

in terms of levels of text comprehension is specified, as well as the selection criteria for 

educational material; the criteria for assessing lexical competence in reading. The 

methodology of English differentiated teaching of students at Ukrainian universities has 

been further developed. 

The theoretical generalization of domestic and foreign studies has helped to find 

the differentiation in the process of foreign languages learning at all the main 

components of the methodological system – target, content, operational, subject, control 

and corrective one. 

The concept of "lexical competence in reading of the prospective philologists" is 

specified in the thesis as a system of extra-lingual knowledge (which are verbalized), 

knowledge of lexical and phraseological units that represent different styles of speech; 

lexical receptive skills that integrate reading skills and provide the ability and 

willingness to interpret and understand (depending on the purpose of reading) written 

texts of different styles, genres and pragmatics at the semantic, metasemiotic and 

metametasemiotic levels; motivation, ability and willingness to expand your own 

vocabulary independently. 

Reading has been found to be a compulsory component of the education of future 

philologists, in their professional pedagogical, translational, research, and language-

related work in various fields of social interaction. The reading process is possible if the 

lexical knowledge and skills are formed. The level of comprehension of the text 

depends on the level of lexical competence. 

On the basis of the reading comprehension level, the lexical knowledge, skills, 

ability and readiness relevant to each level were described, which make up the content 

and structure of lexical competence in reading. 

It is substantiated that the content and structure of English lexical competence in 

reading to prospective philologists is conditioned by the main types of their professional 

activity (pedagogical (teaching / lecturing); translation; research; professional use of 

language in various spheres of social interaction), and language programs, as well as 

reading comprehension levels. It is substantiated that the level of understanding of the 
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explicit content of the text is minimal enough to consider the lexical competence in 

reading as formed. The lexical knowledge, skills and abilities that a student must 

acquire to understand the explicit content of the text and to understand the implicit 

content and meaning of the text are identified. 

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

prospective philologists should be based on differentiated, competent and 

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

consistency, individualization, activeness) and methodological (communicative, 

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

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

of students, functionality, innovation) principles.  

The method-system of training has been defined as communicative, which is 

implemented in the methods of modelling and problem-based learning. All exercises 

have a differentiated approach that is in the content of the exercises, in their purpose, in 

the way they are performed, in the control given by the teacher during the study 

performance. 

The word with its denotative and connotative meanings, phraseological unity (with 

its semantics) are defined to be the units of choice of lexical material. Coherent texts are 

the units of selection of textual material. On the basis of criteria of thematicity, 

compatibility, correspondence of vocabulary to students' level of learning, word-

forming – the vocabulary minimum was selected, which is oriented to the extension of 

the thesaurus of students by new lexical units with their denotative values and to range 

of semantics of the already known lexical units. Based on the criteria of coherence, 

semantic integrity, semantic completeness, linguistic accessibility, motivational content, 

informational saturation, text size, authenticity and functional condition – the selection 

of texts corresponding to the students' educational level was made. 

The results of the testing revealed that there is a significant heterogeneity of groups 

in terms of lexical competence in reading. Accordingly, the expected results of study at 

the end of the first year were differentiated: 

- A2 students must acquire lexical competence in reading at B1 (B1+) level; 
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- B1 students must go to B1+ level (B2.1, B2.2); 

- students who have B2 level must get B2+ level. 

In the course of the research it was stated that the differentiated formation of 

English lexical competence in reading to prospective philologists should be carried out 

with the help of a developed subsystem of exercises and tasks based on differentiation 

of: 

- lexical units (with their denotative meaning) depending on the level of students' 

foreign language proficiency (low A2, sufficient - B1, high - B2); 

- semantic range of lexical unit depending on students' foreign language skills: 

mastering denotative value (A2) → contextual value (B1) → connotative meaning, 

words as concept (B2); 

- lexical units that comprise the student's potential vocabulary depending on the 

students' level of foreign language proficiency: words with epidigmatically and 

comparatively derivative semantics (A2) → words with epidigmatically and 

comparatively non-derivative semantics (B1) → words, with epidigmatic and semantic 

derivatives in some cases (B2); 

- lexical units denoting implicates (according to their level of learning): local 

implicates (A2) → dark and global implicates (B1) → dark and global implicates, 

mental and cultural concepts (B2); 

- texts on the basis of which vocabulary is taught: texts of explicit content (A2) → 

texts of explicit content with implicit content modules (B1) → texts of implicit content 

and meaning that needs interpretation (B2); 

- differentiated way of performing exercises and degree of control by the teacher 

(depending on the students' learning performance level and the level of learning 

autonomy). 

Accordingly, separate sets of exercises and tasks for students were developed, 

taking into account their level of study. The following steps were taken in the 

development of the exercise complexes: acquaintance with the lexical unit and its 

semantization → reproductive reproduction of the lexical unit with the aim of forming 

in the mind of the student a sound-graphic and semantic image of the lexical unit → 
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forming receptive lexical skills in reading at the level of the sentence and supra-phrasal 

unit → improving receptive lexical reading skills at the text level. 

A model of author's methodology of differentiated formation of English lexical 

competence in reading to prospective philologists is developed and proposed in the 

thesis. 

The following criteria were used to evaluate students: the correct understanding of 

the lexical unit, its denotative and connotative meaning in speech; the correctness of the 

content connection; the degree of understanding of implications and concepts in the 

text; the amount of extralingual information associated with the lexical unit; the degree 

of understanding of the content and meaning of the text; correctness and depth of search 

/ analysis when solving lexicological problems. 

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

suggested methodology for differentiated formation of English lexical competence in 

reading to prospective philologists. Comparison and analysis of the results of pre- and 

post-experimental sections revealed that the dynamics of qualitative changes in English 

language lexical competence in reading of the experimental group students significantly 

exceeded the dynamics of changes in control group students. 

In the course of the experiment, the hypothesis was proved. It was proved that the 

effectiveness of English lexical competence forming in reading to prospective 

philologists is high, provided that differentiated student groups are formed based on the 

learning criteria (low / sufficient / high), the goals and expected learning outcomes, 

learning content is defined for each group, as well as the materials for training, content 

and nature of exercises and tasks are differentiated. Control over the implementation, 

adherence to the stage of the learning process is followed. We were able to trace the 

positive dynamics of the experimental group as a whole and of each differentiated 

subgroup (depending on the initial level of learning) in particular. 

The practical significance of the results of the research is in the creation of 

methodological recommendations for the formation of English lexical competence in 

reading to prospective philologists; in creation of the subsystem of differentiated 

exercises and tasks; in preparation of the textbook “Differentiated English Vocabulary 
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for Future Philologists”. The results of the research can be used in the preparation of 

English learning textbooks, books on teaching foreign languages. 

Key words: English lexical competence, differentiated approach, reading, text, 

prospective philologists, lexical and textual material, criteria for assessing lexical 

competence, lexical unit. 
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ВСТУП 

 

Розвиток філологічної освіти в Україні потребує пошуку нових шляхів 

оптимізації процесу навчання іноземних мов, особливо коли йдеться про навчання 

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

іншомовних навичок і вмінь. З такою гетерогенністю студентів щороку 

стикаються викладачі іноземних мов закладів вищої освіти. Для студентів 

першого курсу важливо, щоб навчання було цікавим, пізнавальним, щоб вони 

бачили результат своєї навчальної діяльності, одержували нову інформацію, 

набували нових знань, навичок та вмінь – що значно мотивує студентів до 

навчання. Саме тому опанування іноземної мови повинне здійснюватися на 

оптимальному для студента рівні, враховувати його психофізіологічні, 

індивідуально-типологічні особливості, інтереси, мотиви, а особливо рівень 

навченості – усе це складає предмет методики диференційованого навчання 

іноземної мови. 

Нині існує ціла низка праць, присвячених диференційованому навчанню 

різних мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності студентів закладів вищої 

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

Л. Бондар, З. Вєтрової, Г. Гвоздєвої, Р. Джексон (R. Jackson), Т. Дружченко, 

С. Кобцевої, О. Кононової, Н. Кузнєцової, С. Лобашової, Р. Марцано (R. Marzano), 

Ю. Мрякіної, Є. Ніколаєва, С. Ніколаєвої,  О. Рожнєвої, Л. Смирнової, М. Сосяк, 

К. Стрікланд (C. Strickland), К. Суркової, Л. Тернавської, К. Томлінсон 

(C. Tomlinson), Є. Хамраєвої, І. Чечик, О. Шабашової, О. Щосєвої.  

Як показав аналіз наукових праць, предметом досліджень були методика 

індивідуалізації навчання англійської інтонації студентів мовного педагогічного 

закладу вищої освіти; методика диференційованого навчання іншомовного 

діалогічного та монологічного мовлення студентів немовного університету; 

граматики російської мови як іноземної – студентів-іноземців підготовчих 

факультетів нефілологічного профілю; методика диференційованого формування 

англомовних рецептивних та репродуктивних граматичних навичок; методика 
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диференційованого підходу до організації самостійної роботи студентів 

економічного профілю у процесі навчання англійської мови; методика 

диференційованого навчання англійської мови (як додаткової спеціальності) 

майбутніх учителів фізики та хімії на початковому етапі в межах вступного 

корективного курсу; методика застосування диференціації як технології 

підвищення інтересу до знань у процесі навчання іноземної мови студентів 

немовних закладів вищої освіти; методика диференційованого навчання 

інформативного читання англійських спеціальних текстів багатонаціональної 

аудиторії технічного університету; методика навчання студентів іншомовного 

монологічного мовлення на основі особистісно-типологічних характеристик 

суб’єктної регуляції; методика диференційованого навчання монологічного 

мовлення майбутніх юристів. Більшість науковців у процесі диференційованого 

навчання іноземної мови наголошують на диференціації студентів за їхніми 

індивідуально-психологічними особливостями, за рівнем навченості і вказують на 

потребу в диференціації на рівні всіх компонентів методичної системи – цілей, 

змісту навчання, організаційних форм, методів та прийомів навчання, видів вправ 

і завдань, видів і форм контролю. 

Попри значні напрацювання в напрямі диференційованого підходу до 

навчання іноземних мов мусимо констатувати, що проблема диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні студентів 

філологічних спеціальностей першого курсу з урахуванням їхнього рівня 

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

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

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

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

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

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

розуміння тексту залежить від обсягу словникового запасу, широти семантичного 

діапазону лексичних одиниць, якими володіє студент, від обсягу 

екстралінгвальних знань, а також від рівня сформованості лексичних навичок. 
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Результати передекспериментального зрізу засвідчили, що студенти першого 

курсу мають різний рівень лексичної компетентності та компетентності в читанні: 

20% студентів мають рівень, що відповідає А2 (за «Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти» [41]): ці студенти спорадично розуміють зміст 

текстів, що відповідає рівню В1 (саме такого рівня повинні були набути студенти 

на момент закінчення школи); 64% студентів мають рівень, що відповідає рівню 

В1 (читають і розуміють експліцитний зміст текстів, що відповідають рівню В1); 

16% студентів мають рівень, що відповідає рівню В2 (читають та розуміють 

експліцитний зміст з імпліцитними фрагментами). Така гетерогенність складу 

студентів першого курсу потребує диференційованого навчання, орієнтованого на 

врахування рівня навченості студентів. 

Отже, потреба у філологах з високим рівнем мовленнєвої компетентності в 

читанні та інтерпретації іншомовних текстів, що вимагає належного рівня 

сформованості лексичної компетентності; необхідність створення оптимальних 

умов для формування лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів з 

урахуванням їхнього рівня навченості, а також відсутність відповідної методики 

зумовлюють актуальність дисертаційного дослідження та вибір теми «Методика 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні у майбутніх філологів».  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідних робіт Інституту філології Київського національного університету імені 

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

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

вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені 

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

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити ефективність методики диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності майбутніх філологів. 
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити стан дослідженості проблеми диференційованого навчання 

іноземних мов та диференційованого формування лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів. 

2. Визначити зміст і структуру англомовної лексичної компетентності в 

читанні майбутніх філологів з урахуванням рівнів розуміння текстів. 

3. Окреслити методичні засади диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів. 

4. Здійснити добір лексичного та текстового матеріалу для 

диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні. 

5. Розробити підсистему вправ та завдань для диференційованого 

формування у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в 

читанні. Створити модель авторської методики. 

6. Експериментально перевірити ефективність авторської методики 

диференційованого формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні. 

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови майбутніх 

філологів закладів вищої освіти України. 

Предметом дослідження стала методика диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що ефективність формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів є високою 

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

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

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

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

виконанням, дотримання етапності процесу навчання. 

Методи дослідження: теоретичні методи – аналіз науково-теоретичних 

джерел з педагогіки, психології, методики навчання іноземних мов для 
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розроблення теоретичних засад диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності майбутніх філологів; науково-теоретичних джерел з 

лінгвістики та психолінгвістики для виявлення лінгвістичних та 

екстралінгвістичних особливостей читання та розуміння мовлення; метод 

моделювання – для розроблення моделі процесу диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності майбутніх філологів; емпіричні методи: 

анкетування, опитування студентів з метою об’єднання їх у диференційовані 

підгрупи; експериментальне навчання з метою перевірки ефективності авторської 

методики; статистичні методи опрацювання даних – U-критерій Манна-Уїтні для 

опрацювання результатів експерименту. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб’єкти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загальна 

кількість студентів, які взяли участь в експерименті, становить 76 осіб. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Якісне формування у майбутніх філологів англомовної лексичної 

компетентності в читанні потребує диференціації цілей навчання та очікуваних 

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

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

навчальної діяльності студентів. 

2. Диференційоване формування у майбутніх філологів англомовної 

лексичної компетентності в читанні орієнтоване на рівні розуміння тексту: 

низький рівень – спорадичне розуміння елементів змісту; достатній рівень – 

розуміння експліцитного змісту тексту; високий рівень – розуміння імпліцитного 

змісту та смислу тексту.  

3. Диференційоване формування англомовної лексичної компетентності в 

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

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

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

навченості – В2+. 
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4. Методика диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні реалізується за допомогою підсистеми вправ і 

проблемних завдань, яка охоплює диференційоване вивчення (залежно від рівнів 

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

лексичних одиниць; семантичного діапазону лексичної одиниці; лексичних 

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

позначають імплікати; диференційоване використання текстів (залежно від 

ступеня імпліцитності / експліцитності), на основі яких відбувається навчання 

лексики; диференціацію ступеню контролю з боку викладача (урахування рівня 

навчальної автономії студентів). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що: вперше науково обґрунтовано 

й розроблено методику диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні майбутніх філологів, яка враховує рівні навченості 

відносно розуміння текстів (низький рівень – спорадичне розуміння елементів 

змісту;  достатній рівень – розумінням експліцитного змісту тексту; високий 

рівень – розуміння імпліцитного змісту та смислу тексту) та автономності 

студентів: здійснено диференціацію цілей навчання та очікуваних результатів, 

об’єктів та елементів навчання; змісту, методів, форм контролю навчальної 

діяльності студентів; розроблено модель методики диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів; уточнено зміст англомовної лексичної компетентності в читанні в 

аспекті рівнів розуміння текстів; критерії добору навчального матеріалу; критерії 

оцінювання лексичної компетентності в читанні; подальшого розвитку набула 

методика диференційованого навчання англійської мови студентів закладів вищої 

освіти України. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

укладанні методичних рекомендацій щодо формування у майбутніх філологів 

англомовної лексичної компетентності в читанні; у створенні підсистеми 

диференційованих вправ та завдань; у підготовці навчального посібника 

«Differentiated English Vocabulary for Future Philologists». Результати дисертаційного 
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дослідження можуть бути використані під час укладання підручників, навчальних 

посібників, хрестоматій з англійської мови для підготовки майбутніх філологів, 

навчальних посібників та підручників з методики навчання іноземних мов. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Університету 

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

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (акт впровадження 

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

Шевченка (акт впровадження від 27.06.2019 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 7 вітчизняних та міжнародних конференціях, зокрема: 

Міжнародній конференції «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації 

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

конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних 

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

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

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

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні шляхи розвитку 

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

конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та 

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

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

(м. Київ, 28-29 червня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

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

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

входить до міжнародних наукометричних баз даних, 1 – у зарубіжному 

періодичному науковому виданні, 6 – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, одне методичне видання.  
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Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

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

обсяг дисертації складає 244 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 

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

числі 41 іноземними мовами. Дисертацію ілюстровано 9 таблицями та 7 

рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ У 

МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ 

 

У першому розділі вивчено стан дослідженості проблеми диференційованого 

навчання іноземних мов, встановлено наявність диференціації навчання в усіх 

основних компонентах методичної системи – цільовому, змістовому, 

операційному, суб’єктному, контролювально-коригувальному; представлено зміст 

і структуру англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів; 

визначено теоретичні методичні основи формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні майбутніх філологів. 

 

1.1. Диференційоване навчання іноземних мов: стан дослідженості 

 

Диференційоване навчання іноземних мов ґрунтується на врахуванні 

індивідуальних особливостей студентів, організацію процесу навчання з 

урахуванням інтересів, мотивів, здібностей, психотипів, особливостей когнітивної 

сфери, рівня навченості тощо студентів. Диференційоване навчання передбачає 

розподіл тих, хто навчається, на окремі групи за певними якостями, що дозволяє 

максимально ефективно будувати навчальний процес.  

Перші наукові розвідки щодо питання диференційованого навчання 

іноземних мов з’явилися ще наприкінці 60-их – поч. 70-их років ХХ століття 

(І. Бутузов [21; 22]; Н. Гончаров [34]; О. Конєв [55]; І. Чередов [142]). Наукові 

праці були присвячені запровадженню диференційованого навчання учнів 

середніх шкіл. В основі методики дослідники вбачали потребу розподілу учнів на 

окремі групи (враховуючи певні характеристики учнів) для оптимального 

здійснення навчального процесу. Науковці розмежовували поняття 

«диференціація навчання» та «індивідуалізація навчання», вважаючи 
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індивідуалізацію крайнім виявом диференціації: якщо диференційоване навчання 

передбачало розподіл учнів на підгрупи, до індивідуальне навчання було 

спрямоване на врахування індивідуальних особливостей кожного студента 

(І. Бутузов [21; 22]; Н. Гончаров [34]; О. Конєв [55]). Деякі дослідники, зокрема 

О. Кірсанов, під індивідуалізацією розуміли як врахування індивідуальних 

особливостей кожного студента, так і особливостей окремих підгруп студентів: 

індивідуальна робота – «система виховних і дидактичних засобів, які 

відповідають цілям діяльності і реальним пізнавальним можливостям колективу 

класу, окремих учнів і груп учнів, що дозволяють забезпечити навчальну 

діяльність учня на рівні його потенційних можливостей з урахуванням цілей 

навчання» [50, с. 138]. Проте переважна більшість науковців розмежовують 

поняття диференціації та індивідуалізації навчання. У нашому ж дисертаційному 

дослідженні ми будемо дотримуватися традиційного розмежування цих двох 

понять: індивідуальне навчання покликане враховувати індивідуальні особливості 

кожного студента, диференційоване навчання – окремих підгруп, утворених зі 

студентів, які мають схожі риси.  

Проникнення ідеї індивідуалізації в процес навчання іноземних мов сягає 70-

их – 80-их років минулого століття. Серед перших дослідників, які заклали 

фундамент індивідуалізації навчання іноземних мов, варто відзначити 

С. Ніколаєву (індивідуалізація навчання усного англійського мовлення на 

початковому етапі мовного університету (1975 рік))  [96], ідеї якої згодом були 

розгорнуті в цілісну концепцію індивідуалізації навчання іноземних мов студентів 

мовних педагогічних внз (1988 рік) [97]; З. Вєтрову, яка розробила методику 

навчання студентів немовних закладів вищої освіти іноземної мови на засадах 

індивідуального підходу [29]; Н. Беннет, яка особливу увагу приділяла 

індивідуалізації навчальних завдань, відповідності між поставленими завданнями 

та досягненнями учнів [165]. Т. Некрасову, яка стала автором методики 

індивідуалізації навчання англійської інтонації студентів мовного педагогічного 

внз на початковому етапі [94]; М. Сосяк, авторку методики реалізації 

індивідуального підходу до студентів у процесі навчання англійського 
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діалогічного мовлення на початковому етапі немовного закладу вищої освіти 

[131]. Підсумовуючи, варто зазначити, що науковці вбачали актуальність 

індивідуалізації навчання іноземних мов саме на початковому етапі, коли 

студенти приходять з різним рівнем мовлення і по-різному адаптуються до умов 

вищого закладу освіти. 

У 80-их роках починають розробляти питання диференційованого навчання 

іноземних мов. Одним із перших дослідників стала Л. Смирнова, авторка 

професійно-диференційованого навчання англійського усного наукового 

мовлення наукових співробітників на просунутому етапі (1984 рік) [126]. 

Ґрунтовного вивчення проблема диференціації процесу навчання іноземних мов 

набула починаючи з 90-их років ХХ ст. (О. Щосева, 1991 р.: навчання  студентів 

немовного внз англійського монологічного мовлення на засадах 

диференційованого підходу [154], Е. Винокурцева, 1992 р.: навчання студентів-

іноземців підготовчих факультетів нефілологічного профілю граматики 

російської мови як іноземної на засадах диференційованого підходу [31]; 

О. Шабашова, 1994 р.: диференційований підхід у формуванні англомовних 

рецептивних граматичних навичок в процесі самостійної навчальної діяльності 

(немовний заклад вищої освіти) [145]); Є. Хамраєва, 1995 р.: навчання граматики 

іноземної мови  майбутніх філологів на засадах диференційованого підходу [139]; 

Ю. Мрякіна, 1997 р.: формування й розвиток іншомовних комунікативних 

здібностей студентів у процесі диференційованого навчання в контексті 

професійної підготовки [91]; О. Кононова, 1998: диференційована педагогічна 

підтримка розвитку пізнавальної активності студентів технічних вишів у процесі 

вивчення іноземної мови [56]). В останні два десятиліття (з 2000 року) інтерес до 

диференційованого навчання іноземних мов посилювався. Так, Л. Тернавська 

(2001 р.) досліджувала проблему диференційованого підходу до організації 

самостійної роботи студентів економічного профілю у процесі навчання 

англійської мови [136]; М. Сініцина вивчала питання передпрофесійної 

диференціації старшокласників як умову підвищення якості навчання іноземної 

мови [122]. К. Суркова (2004 р.) вивчала проблему диференційованого навчання 
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англійської мови (як додаткової спеціальності) майбутніх учителів фізики та хімії 

на початковому етапі в межах вступного корективного курсу [133]. Є. Ніколаєв 

(2005 р.) досліджував методику застосування диференціації як технології 

підвищення інтересу до знань у процесі навчання іноземної мови студентів 

немовних внз [95]; І. Чечик (2005 р.) – реалізацію диференційованого підходу до 

навчання іноземної мови на основі врахування індивідуально-психологічних 

характеристик студентів [143]. Диференційоване навчання інформативного 

читання англійських спеціальних текстів багатонаціональної аудиторії технічного 

університету стало досягненням І. Агасієвої (2005 рік) [1]. Дослідження 

формування комунікативної компетентності студентів технічних внз на засадах 

диференційованого підходу знайшло продовження в дисертації І. Зайцевої [43]. 

Дослідниця запропонувала методику рівневої диференціації (за рівнями 

іншомовної навченості). О. Рожнєва (2009 р.) продовжила вивчати питання 

диференційованого навчання іноземної мови студентів технічних вишів і 

запропонувала диференціювати навчання на основі перспектив студентів 

застосовувати іншомовні комунікативні вміння в процесі подальшої професійної 

діяльності [115]. Л. Бондар (2011 р.) ефективність навчання студентів технічних 

закладів вищої освіти іншомовного професійного монологічного мовлення вбачає 

в урахуванні їхніх навчальних стилів [18]. Комплексна диференціація (рівень 

навченості, або базової шкільної підготовки, іншомовні мовленнєві здібності, 

мотивація) лягла в основу навчання іноземної мови студентів немовних закладів 

вищої освіти С. Кобцевої (2007 р.) [53]. Проблема інтегративно-

диференційованого підходу до розвитку суб’єктності студентів вищих закладів 

освіти у процесі навчання французької мови була досліджена Г. Гвоздєвою 

(2009 р.) [32]. Диференційований підхід до навчання студентів іншомовного 

монологічного мовлення на основі особистісно-типологічних характеристик 

суб’єктної регуляції став предметом дослідження С. Лобашової (2010 р.) [77]. 

Визначальним чинником у формуванні іншомовної компетентності майбутніх 

педагогів засобами самостійної роботи Ю. Кузьміна (2011 р.) вбачає 

диференціацію індивідуально-психологічних особливостей студентів, 
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організаційних форм, змісту навчання, форм надання педагогічної підтримки [74]. 

Диференційоване навчання професійно орієнтованого читання англійських 

текстів студентів немовних закладів вищої освіти було предметом дослідження 

О. Мохової (2012 р.) [90]; диференційоване навчання англійської мови студентів 

немовних університетів в умовах неоднорідності груп – Н. Кузнєцової (2014 р.) 

[73], навчання студентів спеціальності «право» англійського усного 

монологічного мовлення на засадах диференційованого підходу – Т. Дружченко 

(2018 р.) [39]. Огляд основних наукових праць дозволив нам констатувати, що 

диференційований підхід до навчання іноземних мов було розроблено для 

навчання різної аудиторії студентів вишів – як мовних, так і немовних, 

моноетнічних, поліетнічних; підхід орієнтований на врахування різних 

індивідуально-типологічних, психофізіологічних особливостей, рівня навченості 

студентів. 

Аналіз наукових праць показав, що диференціації підлягають такі 

компоненти методичної системи – суб’єктний, цільовий, змістовий, операційний, 

контрольно-коригувальний. Отже, спробуємо зробити аналітичний огляд 

проблеми диференційованого підходу в контексті означених компонентів.  

Цільовий і змістовий компоненти охоплюють цілі та зміст навчання 

іноземної мови. Диференціація цілей навчання передбачає встановлення 

конкретних цілей навчання для окремих підгруп студентів залежно від їхніх 

можливостей, здібностей, здатності до вивчення мови. На диференціацію змісту 

навчання вказували чимало науковців  [43; 53; 56; 74; 154; 157; 158; 159; 166; 176; 

178; 179; 180; 192; 193; 194; 195]. За результатами дослідження С. Кобцевої, 

диференціація змісту навчання полягає втому, що студентам надається 

можливість засвоювати матеріал на різному рівні (але не нижче базового) залежно 

від навченості, іншомовних мовленнєвих здібностей, пізнавальних інтересів і 

мотивації. До кожної підгрупи застосовується свій темп навчання і глибина 

засвоєння матеріалу [53, с. 6-7]. На потребі глибини й складності (бакалаврат, 

магістратура) засвоєння змісту навчання наголошує Ю. Кузьмина [74]. 

О. Кононова наголошувала на потребі індивідуально-диференційованого 
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визначення цілей кожного заняття і цілей навчальних дій; на потребі 

диференційованого визначення змісту, характеру, обсягу, ступеня складності 

навчальних завдань і способів дій виходячи з різного рівня готовності до 

діяльності й можливостей студентів [56]. Отже, науковці сходяться на потребі 

диференціювати зміст навчання іноземної мови залежно від індивідуально-

типологічних особливостей студентів, рівня їхньої навченості. Однак усі студенти 

повинні набути базових знань, навичок та вмінь.  

Суб’єктний компонент диференціації навчання передбачає врахування 

індивідуально-типологічних, психофізіологічних особливостей студентів, рівня 

навченості, комунікативно-професійних потреб. Цей компонент є базовим у 

розробленні методики і зумовлює диференціацію у всіх інших.  

У процесі навчання іншомовної комунікації в цілому доведено потребу в 

урахуванні статевовікових та індивідуальних особливостей студентів, а також 

диференціацію студентів за рівнем іншомовної навченості (низький, середній, 

високий) [43]; за рівнем навченості (базової шкільної підготовки), за 

іншомовними мовленнєвими здібностями й мотиваційною сферою [53]; за рівнем 

мовної підготовки студентів, а також за перспективою застосовувати іншомовні 

комунікативні вміння в процесі подальшої професійної діяльності  [115]; за 

рівнем навченості, за мотивами навчальної діяльності, за рівнем автономності 

[73]; за професійними інтересами й здібностями, поступове збільшення обсягу 

самостійної роботи залежно від року навчання [74]; за рівнем пізнавальної 

активності та самостійності [56]; за передпрофесійними намірами 

(старшокласників) [122]. 

У межах диференційованого навчання усного мовлення обґрунтовано  

потребу в диференціації груп студентів за навченістю і схильністю до навчання 

говоріння [154]; за навченістю та рівнем самостійності (автономності): високий, 

середній, низький [39]; за когнітивними стилями та соціотипами  з урахуванням 

мотиваційної сфери студентів [143]. 

У навчанні рецептивного мовлення, зокрема, читання, обґрунтовано потребу 

в диференціації студентів з урахуванням їхнього мовного та мовленнєвого досвіду 
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[1]; в зовнішній (рівневій) та внутрішній (за автономністю) диференціації [90]; за 

приналежністю студентів до певних навчальних стилів [18]; з урахуванням 

індивідуально-типологічних особливостей суб'єктної регуляції (рівня 

автономності) [77].  

У межах диференційованого навчання граматики іноземної мови 

обґрунтовано доцільність диференціювання студентів за рівнем розвитку 

словесно-логічного мислення, мовної компетентності та мовленнєвих умінь у 

рідній мові чи мові-посереднику, короткотривалої та довготривалої вербальної 

пам’яті [31]; за рівнем іншомовної компетентності (з високим, середнім, низьким) 

[145]; за рівнем навченості і самостійності, здібностей до мовленнєвої діяльності, 

за сферою інтересів і схильностей, типом пам'яті та ступенем мовної інтуїції 

[139]. 

У межах вступного корективного курсу диференціації підлягають студенти за 

рівнем їх навченості (нульовий, слабкий, середній, підвищений, високий) та 

врахування когнітивних стилів студентів [133]. 

Отже, підсумовуючи проаналізовані праці, констатуємо, що суб’єктний 

компонент методичної системи диференційованого навчання (підходу) полягає в 

урахуванні: а) рівня навченості, б) здібностей до вивчення мови, в) мотивації 

студентів; г) рівня автономності; д) професійних інтересів, намірів й здібностей; 

е) навчальних / когнітивних стилів; є) рівня розвитку словесно-логічного 

мислення, типу пам'яті та ступеню мовної інтуїції. 

Операційний компонент методичної системи охоплює принципи, методи, 

прийоми, засоби, організаційні форми навчання. Аналіз низки наукових праць дав 

можливість простежити імплементацію диференційованого підходу до навчання 

мови в операційному компонентові методичної системи.  

Застосування диференційованого підходу до формування іншомовної 

компетентності з урахуванням рівня навченості студентів (низький, середній, 

високий) вимагає, як доведено І. Зайцевою, різного рівня управління навчальним 

процесом: підгрупи з низьким рівнем потребують жорсткого управління та 

одночасного формування й розвитку їх комунікативної активності; підгрупи з 
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середнім рівнем навченості – часткового управління навчальною діяльністю, 

тобто застосування різних мовних засобів вираження в межах заданих 

професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій; у підгрупах з високим 

розвитком комунікативної компетентності застосовувалися вправи з мінімальним 

управлінням або спрямуванням мовленнєвої діяльності [43]. Диференційована 

модель навчання іншомовної комунікації С. Кобцевої, яка ґрунтується на 

розподілі студентів за рівнем навченості, за іншомовними мовленнєвими 

здібностями й мотиваційною сферою, ґрунтується на застосуванні програм 

різного рівня складності, які реалізувалися за допомогою диференціації завдань 

репродуктивного, частково-пошукового та дослідницького характеру. Дослідниця 

обґрунтувала потребу застосовувати різний темп вивчення і глибину засвоєння 

матеріалу, характер і ступінь допомоги з боку викладача залежно від рівня 

навченості [53, с. 21]. О. Рожньова, розділивши студентів за рівнями 

(репродуктивний, продуктивний і творчий), вбачає реалізацію диференційованого 

навчання шляхом рівневості в текстах вправ, лексиці, граматиці, альтернативності 

завдань для розвитку навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

Студенти на основі власної самооцінки обирають прийнятний для них рівень [115, 

с. 15-17]. Н. Кузнєвцова для імплементації диференційованого навчання пропонує 

використання різнорівневих завдань для однорідних підгруп (усім студентам 

пропонуються завдання, складені з урахуванням рівня навченості певної 

підгрупи), використання відкритих завдань для неоднорідних підгруп (єдине 

завдання, але різні рівні складності пред’явлення результату навчання) [73]. 

Ю. Кузьмина імплементує внутрішню диференціацію шляхом запровадження 

диференційованих навчальних завдань, різного характеру й ступеня дозування 

допомоги студентам, варіативності темпу вивчення матеріалу, вибору різних 

видів діяльності [74]. С. Сініциною в основу диференційованої методики 

покладено диференціацію матеріалів вправ і завдань за професійною 

спрямованістю учнів старшої школи [122]. Отже, для упровадження 

диференційованого навчання іншомовної комунікації науковцями визначені такі 

способи роботи: різний темп вивчення і глибина засвоєння матеріалу, характер і 
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ступінь допомоги з боку викладача (рівень автономності), різнорівневість 

матеріалів вправ і завдань, диференційованість завдань до однієї і тієї ж вправи чи 

завдання (для одержання якісно інших результатів), професійна спрямованість 

матеріалів вправ і завдань. Для навчання мови визначають метод вправляння та 

метод гри основними.  

Для реалізації диференційованого підходу до навчання монологічного 

мовлення  О. Щосєва пропонує диференціаціювати завдання (різні комплекси 

завдань для різних студентів), умови їх виконання (варіювання умов одного 

завдання); диференційовати репрезентацію стимулів-опор для монологічного 

мовлення; ступінь підготовленості монологічних висловлень [154]. Т. Дружченко 

пропонує імплементувати диференційований підхід до навчання монологічного 

мовлення шляхом варіювання режиму виконання фонетичних, лексичних, 

граматичних вправ залежно від ступеня самостійності студентів; рецептивно-

продуктивних завдань (на переказ текстів) шляхом диференціації ступеня 

контролю з боку викладача; комунікативних завдань у форматі проектів шляхом 

варіювання типу проекту залежно від рівня самостійності: студенти з низьким 

рівнем самостійності виконують репродуктивні проекти, студенти з середнім 

рівнем самостійності – компіляційні проекти, з високим рівнем – конструкторські 

[39]. І. Чечик для навчання продуктивного мовлення (монологів та діалогів) 

здійснює диференціацію завдань залежно від психотипу студентів: для 

раціональних психотипів оптимальними прийомами на етапі набуття знань є 

опора на слуховий канал сприйняття, дедукція, вербальне асоціювання, детальне 

сприйняття. Для наочно-образного психотипу – опора на зоровий канал, 

ситуативна здогадка, образне асоціювання, цілісне сприйняття. Визначивши гру 

як провідний спосіб підвищення мотивації, дослідниця констатує, що сенсорики-

екстраверти більше цінують дух змагання, бажання виявити лідерські якості; 

логічні екстраверти націлені на розвиток свого аналітичного потенціалу й 

логічного мислення. Інтуїтивні та етичні екстраверти цінують спілкування, 

можливість виявити свої емоції. Дослідниця пропонує залучати їх до генерування 

ідей та до імітаційних ігор [143]. Авторська методика С. Лобашової передбачає 
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диференціацію методів навчання монологічного мовлення залежно від рівня 

автономності: для студентів з високим рівнем автономності дослідниця пропонує 

продуктивні, індуктивні методи, метод самостійної роботи; для студентів з 

низьким – репродуктивні, дедуктивні, під керівництвом викладача. Описані 

методи та прийоми орієнтовані на діяльнісний аспект говоріння – навчання 

говоріння як процесу (а не як результату в комплексі діяльнісного та 

прагматичного аспектів) [77]. 

Науковцями обґрунтовано, що у процесі навчання читання диференціації 

підлягають зміст текстів, складність текстів, типи дотекстових, передтекстових і 

післятекстових вправ [1; 90]; диференціація комплексів матеріалів для читання, 

що забезпечують оволодіння засобами, способами і стратегіями читання [90]. 

Отже, в навчанні читання акцент робиться на варіативність змісту текстів та 

диференціацію завдань, які супроводжують процес читання текстів.  

У навчанні граматики Е. Винокурцева обґрунтувала доцільність 

застосовувати диференційовану автоматизацію операцій, пов’язаних з засвоєнням 

граматичного явища – структурування, порівняння й добору засобів граматичного 

оформлення висловлення, комбінування, трансформацію, еквівалентні заміни. 

Причому означена диференціація потрібна для студентів з середньою та низькою 

успішністю; студенти з високою успішністю не потребують такої диференціації 

[31]. За висновками О. Шабашової, диференційований підхід до навчання 

пасивної граматики студентів на основі їх рівня навченості та іншомовної 

діяльності має бути орієнтований на ступінь самостійності, або управління, що 

надається студентові. Це було спроектовано дослідницею на завдання-інструкції, 

що проявилося в: 1) наявності відповідей, 2) дозуванні допомоги (multiple choice 

technique), 3) якості допомоги. Наприклад, для студентів з низьким рівнем 

навченості пропонувалися більш докладні пояснення того чи іншого 

граматичного явища [145]. Отже, у навчанні граматики констатуємо два типи 

диференціації – диференційована автоматизація операцій та диференціація видів 

роботи за ступенем самостійності їх виконання. 
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Контролювально-коригувальний компонент методичної системи 

передбачає диференціювання оцінок навчальної роботи відповідно до досягнутого 

рівня засвоєння навчального матеріалу й потенційних можливостей студентів; 

індивідуально диференційовану корекцію навчальної діяльності й індивідуально-

диференційовану міру педагогічної допомоги студентам залежно від 

загальнонавчальних та спеціальних умінь  [56]; взаємозв’язок та співвідношення 

зовнішнього контролю й корекції та самоконтролю й самокорекції залежно від 

рівня автономності студентів [73]. Отже, на етапі контролю та корекції необхідно 

враховувати ступінь самостійності та здатності здійснювати самоконтроль та 

самокорекцію, а також застосовувати диференційоване оцінювання залежно від 

суб’єктних особливостей студента.  

Диференційоване формування лексичної компетентності в читанні з 

урахуванням рівня навченості та рівня автономності наразі не зазнало значних 

напрацювань. Проте окреслена проблема є актуальною, і її необхідно вирішувати 

на першому році навчання студентів іноземної мови.  

Як показує наш власний досвід, групи студентів першого року навчання не є 

моногенними за рівнем сформованості лексичної компетентності та рівнем 

автономності у формуванні свого тезаурусу. І це значною мірою утруднює 

організацію процесу навчання: якщо викладач орієнтується на студентів з 

високим рівнем навченості, то студенти з низьким не одержують належних знань; 

і навпаки: якщо орієнтуватися на слабких студентів, то студенти з високим рівнем 

навченості не одержуватимуть знань, і заняття з англійської мови для них будуть 

безрезультативними й нецікавими. А отже, виникає потреба в диференціації 

навчального матеріалу, вправ і завдань, видів роботи тощо. 

Перед нами постають, головним чином, два першочергові завдання, які ми 

маємо вирішити в межах диференційованого навчання: 

- створити оптимальні умови для навчання кожного студента: кожен студент 

повинен збагачувати свій тезаурус на такому рівні, на якому він здатен це робити; 

- скоригувати та максимально «вирівняти» (наскільки це вдасться) лексичні 

знання та навички в читанні студентів на кінець першого року навчання. 
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Отже, аналіз наукової літератури дав можливість встановити наявність 

диференціації навчання в усіх основних компонентах методичної системи – 

цільовому, змістовому, операційному, суб’єктному, контролювально-

коригувальному, а також відсутність методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів. Саме ця 

проблема і складе предмет нашого дослідження. 

 

1.2. Зміст і структура англомовної лексичної компетентності в читанні 

майбутніх філологів 

 

Підготовка філологів – фахівців з іноземних мов є процесом складним і 

відповідальним. Якщо раніше випускник факультету філологічного профілю міг 

працювати здебільшого як учитель, викладач, науковець і перекладач, то тепер 

список філологічних професій, актуальних для сучасного суспільства, яке стало 

відчувати потребу в посередниках в комунікації між різними соціальними 

групами, поповнився такими професіями, як фахівець зі зв'язків з громадськістю, 

референт, прес-секретар, іміджмейкер, копірайтер, спічрайтер. Крім того, 

серйозної філологічної підготовки вимагають професії, які передбачають 

інтенсивне спілкування з людьми: соціального працівника, психолога, менеджера, 

рекламного агента [49; 84, с. 93]. Погоджуючись з поглядами науковців, 

визначаємо такі основні види професійної діяльності майбутніх філологів – 

фахівців з іноземних мов: педагогічна (учительська / викладацька); 

перекладацька; науково-дослідницька; професійне користування мовою в різних 

сферах соціальної взаємодії. 

Педагогічна діяльність (учительська / викладацька) потребує від фахівця 

знання мови на рівні, достатньому для викладання в середній школі (як 

загальноосвітній, так і профільній, з поглибленим вивченням іноземної мови), а 

також у різнопрофільних закладах вищої освіти, де навчання іноземної мови має 

професійно орієнтований характер і потребує від викладача володіння фаховою 

іноземною мовою. А оскільки іноземна мова нині викладається практично на всіх 
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спеціальностях, то й існує потреба в таких фахівцях, які володіють різними 

фаховими субмовами. Безумовно, підготувати фахівця, який би володів 

субмовами різних галузей є нереальним, проте сучасний мовний заклад вищої 

освіти має закласти лінгвістичну основу та створити базу для самоосвіти та 

вдосконалення своєї комунікативної компетентності на основі необхідної 

субмови. 

Перекладацька діяльність так само потребує високого рівня володіння 

іноземною мовою, міцних мовленнєвих навичок та вмінь. Припускаючи, що  

майбутній філолог буде працювати так само в певній галузі і повинен володіти 

певною фаховою субмовою (наприклад, правовою, банківсько-фінансовою, 

маркетинговою, медичною, фармацевтичною, театрально-мистецькою тощо), а 

також зважаючи на те, що вивчити фахові субмови всіх галузей в умовах закладу 

вищої освіти не реально, вважаємо так само доцільним насамперед закласти 

лінгвістичну основу та створити базу для мовної та перекладацької самоосвіти. За 

таких умов перекладач зможе за короткий час опанувати необхідну лексику, 

фразеологію, вивчити мовленнєві ситуації професійного характеру, опанувати 

лінгвостилістичні та жанрово-композиційні особливості фахових текстів. 

Науково-дослідницька діяльність передбачає поєднання комунікативної 

компетентності з низкою інших, зокрема, дослідницькою, інтерпретаційною, 

літературознавчою, іншими фаховими компетентностями. Будь-яке філологічне  

дослідження передбачає роботу з мовним та мовленнєвим матеріалом, якому 

притаманні жанрово-композиційні, прагматичні, лінгвостилістичні, вербальні та 

невербальні характеристики. Будь-який науковець, обравши проблему для свого 

дослідження розпочинає з вивчення того, що було зроблено в попередніх 

дослідженнях, тому він має бути готовим до читання та розуміння наукової 

літератури (в тому числі й іноземної) з проблеми дослідження, розуміти та 

інтерпретувати текстовий матеріал, який досліджується, уміти грамотно викласти 

результати дослідження (в тому числі й іноземною мовою) – для всього цього 

студент повинен мати належну філологічну підготовку, а також комунікативну 

компетентність, які складають базу наукового дослідження. Науково-
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дослідницька діяльність вимагає володіння науковою субмовою, а також 

субмовою досліджуваного матеріалу (а це можуть бути тексти різних стилів 

мовлення та жанрів). 

Професійне користування мовою в різних сферах соціальної взаємодії 

охоплює насамперед такі види діяльності: зв'язок з громадськістю, референт, 

прес-секретар, іміджмейкер, копірайтер, спічрайтер. Робота в галузі зв’язку з 

громадськістю (PR) охоплює зв'язки некомерційного характеру з громадськими 

організаціями, інструменти використання засобів масової інформації для 

формування громадської думки, а також встановлення і розвиток спілкування, 

взаєморозуміння, співробітництво між підприємством і громадськістю, необхідне 

підприємницьким організаціям, урядовим установам, різним асоціаціям, фондам 

тощо. Робота з громадськістю є таким видом діяльності, який спрямований на 

формування в суспільній свідомості довіри та лояльності до суб’єкта, а також 

позитивного іміджу  [5, с. 221; 123, с. 65]. Для здійснення роботи з громадськістю 

філолог повинен володіти риторичними засобами та стратегіями й тактиками 

переконувального та маніпулятивного мовлення, лексикою суспільного 

характеру. 

Проаналізувавши перелік вакансій на відповідних сайтах (зокрема, 

https://www.work.ua), а також низки посадових інструкцій [109; 137], ми дійшли 

висновку, що роботодавці вимагають вільного володіння іноземною мовою від 

кандидатів на посади референта, секретаря-референта, прес-секретаря, 

іміджмейкера, копірайтера, спічрайтера. 

Посада референта передбачає підготовку доповідей для керівника, 

проголошення особистих доповідей, консультування з певних питань тощо. Від 

секретаря-референта вимагається прийом телефонних дзвінків, підготовка, 

оформлення, систематизація документів, підготовка прийому відвідувачів, 

ділових переговорів, здійснення замовлень, необхідних для функціонування 

офісу. Прес-секретар забезпечує зв'язок організації зі ЗМІ, займається іміджем 

організації в суспільстві, а також здійснює підготовку прес-релізів, буклетів, 

брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних 
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презентацій, періодичних видань; займається вивченням громадської думки з 

метою вирішення комунікативних задач; забезпечує зв'язок організації з 

громадськістю, органами державної влади, підприємствами, установами, 

інформаційне наповнення веб-сайту; підготовку відповідей на запити ЗМІ, 

матеріалів, які спростовують недостовірну інформацію, експрес-аналізів 

(дайджестів) матеріалів ЗМІ тощо. Іміджмейкер займається створенням 

позитивного іміджу організації або окремої людини, а також негативного іміджу 

конкурентам. Іміджмейкер повинен добре володіти стратегіями переконувального 

аргументативного та маніпулятивного мовлення, бути хорошим психологом та 

оратором. В обов’язки копірайтера входить написання рекламних та 

презентаційних текстів. Спічрайтер пише тексти виступів для високопоставлених 

політиків, державних діячів, бізнесменів. 

Зважаючи на таке розмаїття професійної діяльності майбутнього філолога, 

констатуємо потребу в оволодінні ним комунікативною компетентністю в усіх 

п’яти основних стилях мовлення (тоді як навчання іноземної мови студентів 

інших спеціальностей обмежується субмовою фаху), в найбільш поширених та 

репрезентативних жанрах цих стилів, відповідними лінгвостилістичними, 

прагматичними, жанрово-композиційними особливостями текстів, що 

репрезентують різні жанри, низкою ситуацій комунікативної взаємодії, 

характерних для користувачів певних субмов фаху. Отже, комунікативна 

компетентність майбутнього філолога є багатогранною і всеохопною, такою, що 

дозволяє йому згодом працювати в різних галузях економіки та науки (за умови 

удосконалення знань субмови фаху).  

Читання є обов’язковим компонентом комунікативної компетентності в усіх 

напрямах професійної діяльності майбутнього філолога. І навіть ті види 

професійної діяльності, де домінує продуктивне мовлення, все одно не обходяться 

без читання. Адже підготовка будь-якої доповіді, чи реклами, чи виступу, чи 

презентації вимагає збору матеріалів, рецептивно-аналітичної роботи. Розмаїття 

видів професійної діяльності майбутніх філологів вимагає від філолога здатності 

та готовності читати, інтерпретувати та розуміти тексти різних стилів та жанрів. 
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Тому підготовка фахівців-філологів з високим рівнем комунікативної 

компетентності в читанні як складової комунікативної компетентності є 

актуальним завданням. 

Читання розуміємо як вид мовленнєвої діяльності, який спрямований на 

сприйняття та розуміння писемного тексту [20, с. 18; 86, с. 370]. 

Психофізіологічну основу читання складають операції зорового сприйняття та 

розуміння [11; 46; 103; 171; 173; 175; 177]. Читання супроводжується внутрішнім 

проговорюванням і базується на розпізнаванні мовних одиниць письмового 

тексту, або на ідентифікації графічного образу, співвіднесенні одержаної 

сенсорної інформації з відповідним еталоном [185; 188]. Розглядаючи читання як 

вид мовленнєвої діяльності, виокремлюємо низку когнітивних процесів, які 

задіяні під час сприйняття та розуміння тексту: пам'ять, увага, формування 

зв’язків між мовними одиницями, мовна здогадка, ймовірнісне прогнозування, 

інтерпретація. 

Зупинимося на кожному з цих процесів. Пам'ять є ключовим когнітивним 

процесом особистості, який уможливлює її існування та функціонування як 

біологічної істоти, так і особистості. Пам'ять розуміємо як здатність людини 

активізувати певні образи в момент, коли не діють безпосередні подразники на 

органи чуття. Механізм запам’ятовування проходить кілька етапів: первинне 

сенсорне сприйняття, яке триває кілька мілісекунд, згодом інформація переходить 

у короткотривалу пам'ять (близько 20-30 секунд), але за умови, що інформація 

потрапляє у фокус уваги (людина може сприймати та розуміти лише ту 

інформацію, на яку зосереджена її увага). Останнім етапом є переведення 

інформації з короткотривалої пам’яті в довготривалу. Обидва види пам’яті є 

важливими у процесі читання. Короткотривала пам’ять, яка має механічний 

характер, важлива для сприйняття цілісного висловлення або надфразової  

єдності: читач повинен пам’ятати початок речення (надфразової єдності), 

дочитуючи його до кінця. Лише за такої умови може здійснюватися процес 

читання на рівні сприйняття змісту. Довготривала пам'ять має семантичний 

характер, тобто людина пам’ятає не послідовність мовних знаків, у яких 
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закодована інформація, а зберігає інформацію глобально, пам’ятає суть 

прочитаного. Саме завдяки довготривалій пам’яті інформація може зберігатися 

роками, а людина може її час від часу переосмислювати, аналізувати, синтезувати 

з іншою інформацією, продукувати нові інформаційні одиниці  [7, c. 33–34; 100, 

c. 12; 111, c. 217]. Під час читання фокус уваги зосереджується головним чином на 

лексичних одиницях, які є основними носіями інформації в тексті (хоча роль 

граматичних відношень висловлень є не меншою, адже в граматичному боці 

висловлення закодована модальність, яка відображає співвідношення сказаного до 

дійсності, без чого неможливе адекватне сприйняття повідомлення). У лексико-

семантичних кодах зберігається інформація і в довготривалій пам’яті. Незнання 

лексичних одиниць, які є ключовими для змісту повідомлення, призводить часто 

до нерозуміння цілого повідомлення. Тож якість сприйняття (на рівні 

запам’ятовування та уваги) значною мірою залежить від того, наскільки гарний 

словниковий запас має читач. 

Іншим важливим аспектом функціонування пам’яті є можливість вибору 

пріоритетної інформації, яка залишається в короткотривалій пам’яті для її 

подальшої обробки й осмислення [33, с. 42]. Пріоритетною інформацією 

вважаємо ключові лексичні одиниці, предикативні центри, одиниці, які складають 

рему висловлення. Одиниці пріоритетної інформації складають основу 

сприйняття та розуміння висловлення.  

Знання поодиноких лексичних одиниць ще не є запорукою розуміння змісту 

повідомлення. Важливим когнітивним процесом під час читання є формування 

зв’язків між мовними одиницями, яке зумовлює встановлення логічних відношень 

між компонентами висловлення. У термінах І. Зимньої, формування зв’язків між 

мовними одиницями є рівнями сприйняття тексту. Дослідниця виділяє І – рівень 

міжпонятійних зв’язків, ІІ – рівень зв’язку між членами речення, ІІІ – рівень 

смислових відношень між темою і ремою, ІV – рівень смислових зв’язків між 

реченнями і надфразовими єдностями. [45, c. 113–115]. Отже, формування зв’язків 

між мовними одиницями охоплює лексичний, граматичний рівні мови, змістовий 

аспект висловлення і є передумовою цілісного сприйняття речення чи 
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надфразової єдності, а відтак і змісту всього тексту. Формування зв’язків між 

мовними одиницями відбувається на основі короткотривалої пам’яті та уваги, у 

фокус якої потрапляють мовні одиниці, які є ключовими у змісті повідомлення.  

Процес ймовірнісного прогнозування (антиципація) відіграє важливу роль 

під час читання та цілісного розуміння змісту висловлення. При сприйнятті мови 

реципієнт здатний прогнозувати ймовірність появи ще не вимовлених слів слідом 

за вимовленими, передбачаючи розвиток думки і мовленнєвої поведінки мовця. 

Прогнозування носить усвідомлюваний і неусвідомлюваний характер, не може 

бути абсолютним і є імовірнісним [89, с. 85]. Прогнозування в межах речення 

обумовлене міцністю й однозначністю асоційованих з даним словом інших слів; 

наявністю при слові означення та інших залежних слів; позицією слова в реченні; 

глибиною речення і визначальним контекстом, що складається на підставі 

прочитаних слів. Всі ці чинники обумовлюють швидкість вгадування при 

сприйнятті [51, с. 32]. Узагальнюючи, констатуємо, що прогнозування 

здійснюється на основі лексико-граматичного досвіду суб’єкта читання, однак 

провідну роль у цьому процесі ми відводимо лексичним одиницям. При 

достатньому словниковому запасі, а також достатніх сформованих лексичних 

навичках може відбуватися процес антиципації.  

Процес антиципації пов'язаний з іншим не менш важливим процесом під час 

рецепції мовлення – мовної здогадки, яка полягає у наданні невідомим лексичним 

одиницям, граматичним структурам належних значень. Здогадуватися про 

значення слова читач може на основі його епідигматичного аналізу (морфемної 

структури), схожості зі словами рідної мови, контексту, в якому вживається  

слово. Контекст визначаємо найбільш важливим у процесі мовної здогадки, адже, 

розглядаючи слово не як мовну, а насамперед як мовленнєву одиницю, вважаємо, 

що слово в контексті набуває конкретного маркера семантики, який може бути 

навіть не зафіксований у словнику. Читач по суті перебуває в перманентному 

стані вгадування конкретних контекстуальних значень слів під час рецепції 

мовлення. Таким чином, процес мовної здогадки орієнтований як на визначення 
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загального денотативного лексичного значення слова, так і на визначення 

конкретного контекстуального значення.  

Ключовою метою сприйняття, комунікації, найвищим якісним рівнем 

пізнання є розуміння [155, c. 12]. Розуміння визначаємо як процес і результат 

взаємодії низки модулів – використання мовного знання, побудова й верифікація 

гіпотетичних інтерпретацій, усвідомлення нетотожності внутрішнього й 

модельного світів, співвіднесення модельного світу й запасу знань про 

об’єктивний світ, співвіднесення інтерпретації з лінією поведінки інтерпретатора 

[37, c. 58–67]. Тож розуміння є процесом та результатом осягнення змісту та 

смислу повідомлення. 

У розумінні тексту спираємося на три рівні розуміння, які складають 

когнітивні етапи цього процесу (услід за Т. Вдовіною): І – семантичний 

(розуміння мовного та мовленнєвого оформлення тексту), ІІ метасеміотичний – 

розуміння предметного змісту тексту, ІІІ метаметасеміотичний – розуміння 

смислу прочитаного [27, c. 36; 28, c. 176], а також на якісні рівні розуміння тексту, 

виділені З. Кличніковою: І рівень – розуміння окремих слів, розуміння деталей або 

повне нерозуміння; ІІ рівень – розуміння окремих словосполучень, часткове 

розуміння або повне нерозуміння; ІІІ рівень – розуміння окремих речень, часткове 

розуміння; IV – розуміння тексту, неповне розуміння; V – розуміння тексту, достатньо 

повне розуміння, точне; VI – емотивно-оцінний рівень, достатньо повне, точне 

розуміння тексту; VII – спонукально-вольовий рівень, достатньо повне, точне 

розуміння тексту [52, c. 137]. Чотири перші рівні характеризуються спорадичним 

розумінням тексту. Студента, який може сприймати текст на рівнях І-ІІ, вважаємо 

таким, що не володіє компетентністю в читанні; студента, який може сприймати текст 

на рівнях ІІІ-IV вважаємо таким, що має низький рівень компетентності в читанні. V 

рівень співвідносимо з розумінням тексту на метасеміотичному рівні, розуміння 

експліцитного змісту тексту.  Такий рівень розуміння вважатимемо достатнім. VI і VII 

співвідносимо з метаметасеміотичним рівнем, розуміння імпліцитного змісту та 

смислу тексту (підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної, прагматичної 

інформації). Означений рівень вказує на високий рівень компетентності в читанні. 
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Читач, який розуміє текст спорадично (низький рівень) здатний сприймати й 

семантизувати мовні одиниці, зв’язки між ними, розуміти окремі речення, 

надфразові єдності, проте не здатний (або відчуває значні труднощі) інтегрувати 

їх у цілісний зміст висловлення. Такий читач, як правило, володіє недостатнім 

словниковим запасом (для текстів відповідного рівня), недостатніми уміннями 

прогнозування та здогадки під час читання, виділяти головне й другорядне, 

надавати лексичним одиницями контекстуального значення, зрештою, у такого 

читача можуть бути відсутні лексичні та граматичні рецептивні навички. Саме 

лексичний аспект семантичного рівня є вирішальним у набутті рівня розуміння 

експліцитного змісту тексту. 

Читач, який володіє компетентністю в читанні на рівні розуміння 

експліцитного змісту (на метасеміотичному рівні) здатний інтегрувати мовні 

одиниці у висловлення, а висловлення у цілісний текст, розуміючи його зміст. 

Такий читач має достатні лексичні та граматичні навички, здатний прогнозувати, 

здогадуватися про зміст окремих мовних одиниць, виділяти головне та 

другорядне в тексті, тим самим інтегрувати окремі змістові модулі в змістове ціле. 

Читання тексту на метасеміотичному рівні передбачає розуміння фактуальної 

інформації, вираженої експліцитно, а також розуміння локальних неконвенційних  

імплікатур, які ґрунтуються на контексті, фонових знаннях, правилах спілкування 

й інших чинниках комунікативної ситуації [117, c. 177]. До таких імплікатур 

відносимо конотативні значення лексичних одиниць, які легко виводяться зі 

змісту тексту. 

Читач, який володіє компетентністю в читанні на рівні розуміння 

імпліцитного змісту та смислу (на метаметасеміотичному рівні) здатний 

інтегрувати код змісту в код смислу, розуміти емотивно-оцінну, концептуальну, 

прагматичну та підтекстову інформацію, долати глобальні імплікатури, 

співвідносні з підтекстовою та концептуальною інформацією у тексті, для 

дешифрування яких необхідне осмислення всього тексту (або його фрагменту); а 

також темні імплікатури, які можуть співвідноситися з різними видами 

інформації, однак потребують спеціальних знань, широкого культурного 
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контексту, знання пресупозицій [148, с.  388]. Розуміння мовлення, як зазначають 

науковці, має культурний чинник, йому передує буттєво-культурне 

передрозуміння, історичний досвід, духовна та матеріальна культура етносу [54, 

c. 21].  Розуміння смислу повідомлення залежить насамперед від лексичної 

компетентності, наскільки великий тезаурус читача, наскільки він володіє 

культурним контекстом та культурно маркованими семами слів, 

ексралінгвальними знаннями, читацькими та інтерпретаційними стратегіями.  

Метасеміотичний та метаметасеміотичний рівні розуміння тексту можливі за 

умови включення механізму інтерпретації, яка спрямована на виявлення змісту 

та смислу й передбачає активне включення всіх ментальних операцій, пов’язаних 

з інтеріоризацією семантики конкретного мовного матеріалу, зокрема залучення 

широкої бази минулого досвіду, сполучення елементів уяви, абстрагування й 

узагальнення, усвідомлення кореляції особистісних смислів із соціальною 

нормою, раціональний аналіз і синтез [76, с. 145]. З цього випливає провідна роль 

слова – його контекстної та культурної семантики, ситуативності вживання, 

сполучуваності. 

Ми дотримуємося поглядів сучасних філософів, які є прибічниками теорії 

поліінтепретаціонізму, суть якої полягає в тому, що текстові можна надавати 

безліч смислів: скільки читачів, стільки й смислів. «Інтерпретація тексту людиною 

– складний багатогранний процес і результат мисленнєвої діяльності, це мікросвіт, 

який людина вибудовує на основі власних знань та вмінь»  [148, с. 62]. Кожен читач 

пропускає текст через призму свого досвіду, мовленнєвої компетентності, 

зрештою, емоцій, настрою та інших позамовних чинників. І навіть один і той же 

читач може надавати різних смислів у різні моменти прочитання. На основі цього 

вважаємо, що кожен студент у процесі читання може висловлювати свої думки, 

бачення щодо ідеї та змісту прочитаного. Власне, плюралізм студентських 

інтерпретацій є передумовою для дискусії прочитаного. Проте викладач з позиції 

свого досвіду має корегувати ті інтерпретації, які не вписуються у зміст тексту, 

культурний контекст, комунікативну ситуацію.  
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Узагальнюючи сказане, визначаємо лексичний компонент як ключовий у 

розумінні змісту та смислу тексту у процесі читання. Від тезаурусу читача 

залежить якість та глибина розуміння та інтерпретації, здатність експлікувати 

зміст та смисл, рівень розуміння – семантичний,  метасеміотичний, 

метаметасеміотичний. 

Комунікативну компетентність у читанні майбутнього філолога 

визначаємо, поділяючи висновки В. Шовкового, як систему екстралінгвальних 

знань, лексичних, граматичних, фонетичних навичок, паралінгвістичних знань та 

навичок, низки читацьких умінь та стратегій, які зумовлюють здатність та 

готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети читання) писемні тексти 

різних стилів, жанрів та прагматики на семантичному, метасеміотичному та 

метаметасеміотичному рівнях [149, с. 9]. Таке розуміння компетентності в читанні 

дозволяє нам розглядати її як інтегроване системне явище, яке охоплює знання, 

навички, уміння, що зумовлюють здатність та готовність читати тексти на різних 

рівнях. 

Екстралінгвальні знання в контексті раціоналістичної концепції розуміння, 

згідно з якою людина інтерпретує й розуміє дійсність настільки, наскільки їй 

дозволяє її досвід [54; 98; 112; 132; 149; 153; 161; 163; 167; 181; 184], є 

невід’ємним компонентом компетентності в читанні: на семантичному рівні 

сприйняття тексту читач повинен володіти системою референтів, які закодовані 

мовними засобами; на метасеміотичному рівні – окрім системи референтів, читач 

має розуміти систему фреймів, репрезентованих у тексті, чітко уявляти 

відношення між об’єктами реальності; на метаметасеміотичному рівні – окрім 

наведених вище чинників, читач має володіти досвідом прочитання мовних 

одиниць, виражених імпліцитно, а також метакогнітивними операціями 

експлікації підтекстової інформації, інтегрування коду змісту в код смислу.  

Основним носієм екстралінгвальної інформації визначаємо слово – його 

денотативне та конотативні значення, референти, позначувані цим словом. Крім 

того, слово є стимулом і сигналом, який викликає певні знання про названий 

об’єкт з пам’яті читача. Тому лексична компетентність є реалізатором 
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екстралінгвального компонента. І в цьому контексті лексичну одиницю 

розглядаємо як носія денотативного значення та конотативних, тобто культурно 

маркованих.   

Навички (лексичні, граматичні, фонетичні) складають основу будь-якого 

виду мовленнєвої діяльності і є запорукою її успішного здійснення. Предмет 

нашого дослідження обмежується лише лексичними рецептивними навичками, які 

ми розуміємо як дії в автоматизованому сприйнятті й асоціюванні зі значенням 

лексичних одиниць в рецептивному мовленні [99, с. 121].  

Читацькі уміння та стратегії різняться залежно від виду читання – 

ознайомлювального, пошукового, вдумливого (вивчаючого). Оскільки 

ознайомлювальне та пошукове читання більшою мірою орієнтовані на загальний 

зміст і передбачають ігнорування незнайомої лексики (яка є предметом навчання 

нашої методики), вважаємо доцільним зупинитися на вдумливому читанні і взяти 

його за основу у формуванні лексичної компетентності в читанні. 

Вдумливе читання має на меті досягнення максимально повного й точного 

розуміння інформації тексту й критичного її осмислення. Комунікативними 

цілями вдумливого читання є розуміння змісту тексту з достатньою повнотою й 

глибиною, порівняння здобутої інформації зі своїм досвідом, оцінка інформації, 

висловлення своєї думки щодо прочитаного, передача почерпнутої інформації 

іншим, коментування окремих фактів [86, с. 378].   

Вдумливе читання охоплює низку вмінь та стратегій: активізація 

лінгвосоціокультурних та лінгвістичних знань; ймовірнісне передбачення 

організаційної структури та змісту інформації; ідентифікація отриманої 

лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації, пошук контекстуальних і 

внутрішньомовних опор; здогадування (на основі морфологічного аналізу слова, 

використання контексту, фонових знань, особистого досвіду читача); побудова 

гіпотези щодо комунікативного наміру контексту, перевірка гіпотези; пошук і 

відбір інформації з різних джерел, використання словника; виділення ключових 

слів; багаторазове перечитування незрозумілих фрагментів тексту; інтерпретація 

тексту з позиції носія мови [38; 41; 42; 87; 183; 186; 191]. Означені навички, 
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вміння та стратегії зумовлюють здатність та готовність інтерпретувати й розуміти 

(залежно від мети читання) писемні тексти різних стилів, жанрів та прагматики на 

семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях. Як показує 

аналіз стратегій та вмінь читання, слово займає провідну роль, адже реалізація 

практично кожної стратегії орієнтована на детальне розуміння змісту й смислу 

повідомлення, яке репрезентоване вербальним кодом. Тому лексична 

компетентність в читанні є вкрай важливою й потребує детального та ґрунтовного 

аналізу. 

Опис видів професійної діяльності майбутніх філологів показав, що вони 

мають оволодіти основами різних видів дискурсу, адже розмаїття їхньої 

діяльності є широким і передбачає у подальшому оволодіння певної мовленнєвої 

спеціалізації залежно від виду діяльності. А це спричиняє потребу займатися 

самоосвітою та  постійно самостійно розширювати свій словник. Тому, поділяючи 

думку Є. Ятаєвої, обов’язковим компонентом лексичної компетентності вважаємо 

здатність та готовність студентів самостійно опановувати іншомовну лексику, 

розвивати пізнавальну самостійність [156]. Розглядаючи слово в формальному, 

змістовому та функціональному аспектах, а також як носія денотативного та 

конотативних культурно маркованих значень, вважаємо доцільним озброїти 

студентів цими знаннями, а також навчити орієнтуватися в масиві лексичних 

значень та у виборі належного значення, яке відповідає контексту на рівні 

висловлення, змісту, смислу повідомлення. 

У науково-методичній літературі існують різні визначення лексичної 

компетентності, проте усі вони зводяться до системи лексичних знань та навичок, 

лексичної усвідомленості, а також здатності їх використовувати в різних видах 

мовленнєвої діяльності. 

Спираючись на визначення лексичної компетентності в читанні науковців, на 

уміння та стратегії читання як виду мовленнєвої діяльності, на виділені нами 

передумови та рівні розуміння тексту, а також роль лексичної одиниці в реалізації 

стратегій читання й самого процесу розуміння, робимо спробу конкретизувати 

поняття «лексична компетентність у читанні майбутнього філолога». 
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Лексичну компетентність у читанні майбутнього філолога визначаємо як 

систему екстралінгвальних знань (які вербалізуються), знань лексичних та 

фразеологічних одиниць, які репрезентують різні стилі мовлення; лексичних 

рецептивних навичок, які інтегруються в уміння читання й забезпечують 

здатність та готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети читання) 

писемні тексти різних стилів, жанрів та прагматики на семантичному, 

метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях; умотивованість, здатність та 

готовність самостійно розширювати власний словниковий запас. 

В контексті диференційованого формування лексичної компетентності 

залежно підрівня розуміння тексту (семантичний, метасеміотичний та 

метаметасеміотичний) вважаємо доцільним визначити порівневий склад 

лексичної компетентності в читанні.  

Для здійснення читання на спорадичному рівні розуміння, який вказує на 

низький рівень читацької компетентності (рівень речення, надфразової єдності) 

студенти повинні володіти  

знаннями про: 

- загальновживану та культурно марковану лексику, зокрема її денотативні 

значення;  

- референти, позначувані універсальною та культурно маркованою лексикою;  

- графічні образи слів, їх правопис; лексичні омоніми; 

навичками:  

- співвіднесення зорового образу слова з семантикою (йдеться про 

загальновживану та культурно марковану лексику); 

- упізнавання й розуміння слів у писемному тексті;  

- комбінування слів у синтагми та цілі висловлення, надфразові єдності; 

- здогадування значення слова за контекстом, за його морфемною будовою, 

схожістю зі словами в рідній мові; 

- диференціювання схожих по написанню слів; 

- розпізнавання та семантизації фразеологічних одиниць; 
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- семантизація локальних імплікатів з використанням контексту або 

додаткової літератури; 

- передбачення та прогнозування щодо вживання лексичних одиниць у 

висловленні; 

здатністю та готовністю самостійно: 

- аналізувати словникову статтю, визначити інтегративну сему лексичної 

одиниці, визначати їхні денотативні значення;  

- формувати у своїй свідомості уявлення про референт, позначуваний 

лексичною одиницею: якщо він є культурно маркованим, то користуватися 

додатковими джерелами для його глибшого розуміння; 

- аналізувати загальновживану та культурно марковану лексику на предмет 

особливостей її вживання та сполучуваності з іншими словами, набуття 

контекстуальних значень;  

- аналізувати загальновживану та культурно марковану лексику на предмет її 

стилістичної диференціації, тобто вживання залежно від стилю мовлення та 

жанру тексту; 

- опановувати стратегії швидкого та міцного засвоєння лексичних одиниць. 

Розуміння тексту на метасеміотичному рівні передбачає інтегрування 

окремих висловлень у зміст цілісного тексту. До метасеміотичного рівня студенти 

можуть переходити, лише пройшовши семантичний рівень. Таким чином, перший 

охоплює знання та навички, описані в семантичному рівні. 

Для здійснення читання на рівні розуміння експліцитного змісту, що 

характерний для достатнього рівня читацької компетентності (метасеміотичному 

рівні) студенти повинні володіти  

знаннями про: 

- конотативні значення лексичних одиниць (вжитих у переносному значенні); 

- неконвенційні імплікатури, які ґрунтуються на контексті та фонових 

знаннях; 

навичками: 
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- встановлення змістової зв’язності окремих висловлень, семантизації 

конекторів зв’язку висловлень у тексті;  

- семантизації лексичних одиниць, ужитих у переносному значенні, надання 

емотивно-оцінних сем лексичним одиницям; 

- виділення ключових слів, які несуть основне змістове навантаження; 

- фокусування уваги на контекстуальному значенні слова; 

здатністю та готовністю самостійно: 

- набувати знань про конотативні значення лексичних одиниць, про 

контексти в яких ці значення реалізуються; 

- розуміти логіку набуття словами переносних значень через призму мовної 

картини світу; 

- розширювати знання про екстралінгвальний простір. 

Лексична компетентність в аспекті сприйняття тексту на рівні розуміння 

імпліцитного змісту та смислу, який визначає високий рівень читацької 

компетентності (на метаметасеміотичному рівні) передбачає володіння такими  

знаннями про: 

- символічні значення лексичних одиниць;  

- глибокий культурний контекст, пресупозиційні та концептуальні 

характеристики семантики слова;  

- конвенційні  імплікатури (глобальні та темні), які не виводяться з 

контексту; 

навичками:  

- виділення ключових слів, які несуть основне смислове навантаження; 

- семантизації глобальних та темних імплікатур; 

- семантизації слів-символів;  

- поліінтерпретування та експлікування семантики ключових лексем, які 

несуть смислове навантаження; 

здатністю та готовністю самостійно: 

- розширювати пресупозиційний екстралінгвальний простір, необхідний для 

інтерпретації текстів; 
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- розширювати знання про концепти, символи, культурні архетипи носіїв 

мови; 

- знаходити та добирати інформацію (яка стосується конвенційних 

імплікатур) з додаткових джерел, використання словника. 

Отже, підводячи підсумок, констатуємо: читання є обов’язковим 

компонентом освіти майбутніх філологів, у їхній фаховій педагогічній, 

перекладацькій, науково-дослідницькій діяльності та роботі, пов’язаній із 

користуванням мовою в різних сферах соціальної взаємодії. Комунікативна 

компетентність у читанні майбутнього філолога охоплює систему 

екстралінгвальних знань, мовленнєвих навичок, читацьких умінь та стратегій, які 

зумовлюють здатність та готовність інтерпретувати й розуміти писемні тексти на 

семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях. Відповідно, 

лексичну компетентність у читанні майбутнього філолога визначаємо в аспекті 

рівневості розуміння текстів й конкретизуємо лексичні знання та навички, 

достатні для читання текстів окремо на спорадичному рівні розуміння, на рівні 

розуміння експліцитного змісту та рівні розуміння імпліцитного змісту та смислу. 

Лексичну компетентність в читанні вважаємо доцільним формувати в межах 

вдумливого читання. 

 

1.3. Методичні передумови диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів 

 

Останнім часом у педагогічній науці відбувається відчутна акцентуація уваги 

науковців на конкретній особистості. Врахування індивідуальних особливостей 

студентів у процесі навчання вже стало аксіоматичним у системі їхньої 

професійної підготовки, яка має бути покликана надати можливість кожному 

студентові розкрити свої особистісні якості, професійні можливості та здібності, 

створити умови для повноцінного виявлення і розвитку особистісних функцій 

студентів. Індивідуальність особистості в навчальному процесі (зокрема її 

особливе опанування знаннями, навичками та вміннями, досвід і мотивація) часто 
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перебуває в гострій суперечності з колективним характером навчальної 

діяльності, що породжує низку проблем, пов’язаних з оптимізацією навчального 

процесу, зі зміщенням акцентів на конкретних суб’єктів навчання. 

Саме це спричинило виникнення в педагогіці низки підходів – особистісно-

орієнтованого (загальногуманістичний феномен, заснований на повазі прав та 

гідності дитини під час навчання; програма педагогічної діяльності, що базується 

на прагненні виховати особистість; освітня система, покликана забезпечити 

функціонування і розвиток особистості [119]);  індивідуального (підхід до 

навчання, покликаний враховувати індивідуальні особливості кожного студента) 

[99, с. 77]; диференційованого (який передбачає використання методів, прийомів 

навчання залежно від мети, етапу, особливостей тих, хто навчаються) [99, с. 65].  

Розуміючи підхід як глобальну і системну організацію та самоорганізацію 

освітнього процесу, яка охоплює всі його компоненти і насамперед самих 

суб'єктів педагогічної взаємодії викладача і студента [44], а також поділяючи 

погляди багатьох науковців, які в основі диференційованого навчання визначають 

[18; 31; 32; 53; 133; 139; 143; 145; 154]: а) розподіл студентів за гомогенними 

типологічними групами (підгрупами), які зазвичай мають динамічний характер 

(тобто склад групи змінюється за певним критерієм відповідно до типу завдання, 

способу його виконання тощо); б) диференціацію цілей та змісту навчання 

студентів окремих диференційованих груп залежно від їхніх психофізіологічних 

(увага, пам'ять, мотивація, емоції, особливості пізнавальної діяльності – аудіали, 

візували, кінестетики), індивідуально-типологічних (сенситивність, реактивність, 

активність, темп реакцій, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, характер, 

когнітивний стиль, здібності) особливостей, рівня навченості; в) добір найбільш 

оптимальних методів, прийомів, засобів, організаційних форм навчання 

відповідно до психофізіологічних та індивідуально-типологічних особливостей 

студентів певної типологічної групи; диференційований підхід до навчання 

іноземної мови визначаємо як глобальну і системну організацію та 

самоорганізацію освітнього процесу, яка охоплює диференціацію основних 

компонентів методичної системи (цільового, змістового, операційного, 
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психологічного, контрольно-коригувального) відповідно до психофізіологічних, 

індивідуально-типологічних особливостей студентів, рівня навченості, 

об’єднаних за цими особливостями в динамічні групи. 

Вирішення проблеми розроблення методики формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні на засадах диференційованого підходу нині є 

найбільш актуальною, оскільки диференційоване навчання спрямоване на 

досягнення найбільш значущих та актуальних цілей (на основі висновків 

О. Агошкової [2] та Л. Базарової [8]; Т. Дружченко [39]), зокрема: 

 а) створення сприятливих умов, що дозволяють найбільш повно реалізувати 

можливості кожного студента відповідно до його індивідуально-типологічних, 

психофізіологічних особливостей, рівня навченості;  

б) розкриття інтелектуального та комунікативного потенціалу студента;  

в) забезпечення найбільш комфортних та раціональних умов формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні; 

г) врахування рівня навченості та рівня автономності студентів під час 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні; 

д) зміцнення інтересу студентів до іноземної мови, подолання психологічних 

бар’єрів в комунікації, в читанні шляхом урахування особливостей інтерактивної 

взаємодії студентів;  

е) стимулювання читацької активності студентів, набуття ними позитивної 

мотивації, зміцнення міжособистісних взаємин серед студентів як партнерів 

комунікативної діяльності; 

є) коригування англомовної лексичної компетентності майбутніх філологів 

упродовж першого року навчання; 

є) забезпечення відносної моногенності академічних груп в лексичній 

компетентності в читанні на кінець першого року навчання. 

Аналіз наукових джерел дав можливість встановити, що диференційоване 

навчання ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостей студентів – 

рівня розвитку словесно-логічного мислення, короткотривалої та довготривалої 

вербальної пам’яті, рівень мовної компетентності та мовленнєвих умінь у рідній 
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та/або іноземній мові [31]; рівня навченості [53; 133; 144; 145; 154; 190]; 

схильності до навчання мови [154]; сфери інтересів, рівня навченості і 

самостійності, здібностей до мовленнєвої діяльності, типу пам'яті, ступеня мовної 

інтуїції [139]; когнітивних стилів та соціотипів, мотиваційної сфери [143];  рівня 

навченості (базової шкільної підготовки), іншомовних мовленнєвих здібностей й 

мотиваційної сфери студентів [53]; типу управління пізнавальною діяльністю 

студентів (аудіали, візували, кінестетики) [32]; навчальних стилів [18]; 

особливостей когнітивно-стильових характеристик студентів (індивідуально-

типологічних способів переробки інформації: відмінності в сприйнятті, аналізі, 

структуруванні, категоризації та оцінюванні) [71]. Усе це розмаїття чинників 

диференціації, звичайно, не може бути задіяне одночасно в процесі навчання 

лексики, а також стати предметом одного наукового дослідження, тому нами 

обрано лише два чинники – диференціація за рівнем навченості та автономності, 

які ми вважаємо найважливішими в умовах навчання студентів першого курсу, 

адже вони мають суттєві розбіжності в цих двох характеристиках і викладач має 

максимально «вирівняти» рівень навченості та розвинути рівень автономності, за 

допомогою якого студенти зможуть самостійно розширювати свій словниковий 

запас. 

Диференційований підхід до формування лексичної компетентності в 

читанні розуміємо як системну організацію та самоорганізацію процесу 

формування лексичної компетентності в читанні, яка охоплює диференціацію 

цілей, змісту (мовного та мовленнєвого матеріалу), методів, прийомів, засобів 

(текстового матеріалу) навчання залежно від рівня навченості та 

автономності студентів. 

Виходячи з такого розуміння диференційованого підходу до формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні, перед нами постає 

найважливіша проблема – визначити рівень навченості студентів першого курсу. 

Для перевірки рівня навченості лексики студентам було запропоновано 

виконати низку завдань на основі текстів, які передбачали здатність та готовність 

розуміння окремих лексичних одиниць у мовленні, змісту та смислу тексту. 
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Детально всі завдання описані в розділі 3, який містить експериментальну 

частину. В експериментальному навчанні взяли участь 42 студенти першого 

курсу, які уже вивчали англійську мову. 

Проведене тестування дало можливість виявити, що 8 студентів мають 

низький рівень лексичної компетентності в читанні: їхній словник не достатній, 

щоб читати тексти, які відповідають рівню В1; вони слабо орієнтуються в наданні 

слову контекстного значення, не володіють багатьма референтами, 

позначуваними культурно маркованими лексичними одиницями, роблять 

помилки в змістовому поєднанні лексичних одиниць у змістові модулі. Таким 

чином визначено, що ці студенти здатні розуміти тексти спорадично, тобто 

окремі фрази та надфразові єдності, проте не розуміють адекватно зміст цілого 

тексту.  

30 студентів виявили достатній рівень лексичної компетентності в читанні 

(на рівні В1): їхній словниковий запас дозволяє (хоча з окремими неточностями) у 

цілому розуміти зміст прочитаного, ці студенти надають більшості слів тих 

значень, яких вони набувають у контексті, мають достатнє уявлення про 

референти, позначувані культурно маркованою лексикою, поєднують за змістом 

лексичні  одиниці в змістові модулі, виділяють ключові слова, які несуть основне 

змістове навантаження; семантизують лексичні одиниці, вжиті у переносному 

значенні, фразеологізми. Таким чином визначено, що ці студенти здатні розуміти 

тексти на метасеміотичному рівні, тобто розуміти їхній експліцитний зміст. 

Лише 4 студенти (високий рівень) змогли в цілому впоратися з текстом 

(рівня В2), який містив підтекстову та емотивно-оцінну інформацію, глобальні та  

темні імплікати, зробити спробу інтерпретувати зміст та визначити ідею твору. 

Таким чином визначено, що ці студенти здатні в цілому розуміти тексти на 

метаметасеміотичному рівні, тобто їхній імпліцитний зміст та смисл. 

Отже, ми поділили студентів на три диференційовані підгрупи за рівнем 

лексичної компетентності в читанні відносно рівнів розуміння тексту: 1 

дифпідгрупа – студенти з низьким рівнем лексичної компетентності, здатні 

спорадично розуміти мовлення, тобто окремі фрази та надфразові єдності; 2 
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дифпідгрупа – студенти з достатнім рівнем лексичної компетентності, здатні 

розуміти текст на метасеміотичному рівні, тобто експліцитний зміст цілого 

тексту; 3 дифпідгрупа – студенти з високим рівнем лексичної компетентності, 

здатні розуміти текст на метаметасеміотичному рівні, тобто імпліцитний зміст та 

смисл тексту. 

 Диференційований підхід до формування лексичної компетентності в 

читанні реалізується інтегровано з компетентнісним та комунікативно-

діяльнісним підходами.  

Компетентнісний підхід передбачає результат сформованості певної (чи 

певних) компетентності і охоплює цільовий, змістовий, організаційний, 

процесуальний та результативний блоки [48]. Компетентність розуміємо як 

інтегративну якість особистості, яка сформована на основі знань, навичок та 

вмінь, індивідуально-психологічних якостей, а також практичного досвіду, що 

виявляються в здатності та готовності людини до практичних дій, вирішення 

практичних проблем [107, с. 6]. Відповідно, сформована іншомовна лексична 

компетентність у читанні розуміється як здатність та готовність майбутнього 

філолога вільно оперувати лексичними знаннями та навичками під час читання й 

інтерпретації текстів на різних рівнях розуміння, вирішувати проблемні ситуації, 

пов’язані з інтерпретацією окремих лексичних одиниць під час читання, а також 

готовність та здатність розширювати свій тезаурус упродовж усієї професійної 

діяльності.  

Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає формування іншомовних 

мовленнєвих навичок та вмінь шляхом і завдяки здійсненню студентами 

іншомовної мовленнєвої діяльності. Відповідно, оволодіння лексикою так само 

орієнтоване на її практичне застосування в комунікативній діяльності, тобто 

читанні [41, с. 83]. Оскільки комунікативно-діяльнісний підхід орієнтований на 

моделювання процесу навчання мови, адекватного реальній комунікації [41, 

с. 83], вважаємо доцільним здійснювати навчання лексики на автентичних 

текстах, де кожне слово вжите носіями мови і тому демонструє свої 

функціонально-семантичні особливості. Саме текст здатний забезпечити 
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мовленнєву спрямованість (комунікативність), врахування індивідуальних 

особливостей (зокрема, рівня навченості), інтересів студентів, функціональності 

лексичних одиниць, ситуативності їх вживання, новизну інформації 

екстралінгвального характеру.  

Виділення дифгруп студентів потребувало визначення провідних принципів 

та методів навчання. 

Спираючись на дослідження педагогів і методистів [3, с. 302; 10, с. 47; 15; 79; 

85; 103], важливими для організації процесу навчання стратегій англійського 

діалогічного мовлення визначаємо такі дидактичні (свідомості, системності і 

послідовності, індивідуалізації, активності) та методичні (комунікативності, 

ситуативності, автентичності навчального матеріалу, співвивчення іноземної 

мови та іноземної культури, домінувальної ролі вправ, врахування індивідуальних, 

інтересів студентів, функціональності, новизни) принципи. 

Згідно з принципом свідомості, студенти повинні свідомо опанувати 

семантичний та функціональний діапазон лексичних одиниць (орієнтуватися на 

значення слова в мовленні, зумовлене контекстом, розуміти, що слово може 

набувати різних значень залежно від субмови, стилю, жанру, контексту тощо; 

слово має денотативне та конотативні значення, які культурно марковані й 

відображають мовну картину світу носіїв мови; слова в рідній та іноземній мові, 

які позначають один і той же денотат, можуть набувати зовсім різних конотацій). 

Формування мовленнєвих навичок та вмінь відбувається після набуття певних 

знань та усвідомлення студентами мовленнєвих дій з мовним матеріалом. 

Відповідно до принципу системності і послідовності, навчання лексики 

здійснюється «від простого до складного». І в цьому аспекті варто орієнтуватися 

саме на семантику та функцію слова в мовленні. Спочатку студенти мають 

опанувати загальнорозмовну найбільш вживану лексику, потім фахову лексику, 

орієнтовані на певну галузь знань (наприклад, політичні, економічні, філософські 

поняття тощо); надалі мають опанувати денотативні значення слів, тобто 

значення, яких набувають слова в прямому вживанні; лише після цього студенти 

опановують конотативні значення, опановують контекстуальні значення, яких 
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набуває слово залежно від стилю мовлення, від його сполучуваності. Насамкінець 

– темні та локальні імплікати, слова-символи, які мають глибокий культурний 

контекст. Відповідно до принципу індивідуалізації, навчання лексики повинне 

мати диференційований характер – відповідати рівню навченості, а відтак і 

здатності сприймати та розуміти певні семи лексичних одиниць в тексті. 

Студенти з низьким рівнем навченості (спорадичне сприйняття тексту) мають 

опановувати денотативні значення лексичних одиниць, референти, позначувані 

словами, набувати навичок встановлення контекстуального значення слів та 

фразеологізмів. Студенти з достатнім рівнем лексичної компетентності мають 

розширювати знання про конотативні значення слів, слова-символи, темні та 

локальні імплікати, набувати навичок визначення конотативних значень на основі 

контексту.  Студенти з високим рівнем лексичної компетентності повинні 

поглиблювати знання лексики, яка потребує інтерпретації. За принципом 

активності, студенти навчаються правильно семантизувати лексику під час 

читання текстів шляхом систематичного вправляння в читанні та семантизації, які 

потребують розуміння на різних рівнях.   

Принцип комунікативності передбачає організацію навчання в природних 

для спілкування умовах або максимально наближених до них. Комунікативність 

передбачає мовленнєву спрямованість навчального процесу: комунікація є метою 

навчання (оволодіння мовою як засобом спілкування) і шляхом, засобом 

досягнення цієї мети (мовленнєва діяльність) [99, с. 104-105]. Отже, метою 

формування лексичної компетентності в читанні є формування навичок 

упізнавання та семантизації лексичних одиниць під час  читання текстів з 

експліцитним та імпліцитним змістом і смислом. Тому навчання лексики 

здійснюється у процесі читання текстів, які демонструють різні контексти 

вживання лексичних одиниць.  

Принцип ситуативності проектує навчання на основі ситуацій, які 

відображають систему взаємин у середовищі носіїв мови [99, с. 105]. Будь-яка 

ситуація є інтегративною, динамічною моделлю соціальних, статусних, 

позиційних, діяльнісних і моральних відносин суб'єктів спілкування [101, с. 223]. 
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Принцип ситуативності передбачає чітке окреслення комунікативних ситуацій з 

їхнім діяльнісним та прагматичним компонентом, детермінованих сюжетом 

тексту. Лексична одиниця є безпосереднім реалізатором комунікативної ситуації. 

Тому безпосередня реалізація слова в контексті є виявом її ситуативного 

вживання. За принципом автентичності навчального матеріалу, навчання 

здійснюється на основі автентичних текстів. Це принцип інтегрується з 

принципом співвивчення іноземної мови та іноземної культури, коли студенти 

опановують денотативний та конотативні компоненти семантики слова 

інтегровано з його референтами. Відповідно до принципу домінувальної ролі 

вправ, вправляння посідає головну роль у навчанні лексики. Тому перед 

викладачем постає проблема розроблення підсистеми спеціально організованих 

різнотипних вправ і завдань, покликаних забезпечити достатньою мірою 

вправляння в семантизації лексики під час читання. Принцип функціональності 

передбачає вивчення лексики в функціональному ключі, тобто не як одиниці 

мови, а як одиниці мовлення, яка набуває конкретної семантики лише в контексті. 

За принципом новизни, кожне заняття для студентів усіх трьох рівнів навченості 

повинне містити нову інформацію: а)  студенти опановують нові лексичні одиниці 

з їхніми денотативними значеннями; б) опановують нові конотативні значення 

слів; в) одержують інформацію про функціональні особливості відомих і 

невідомих слів тощо.  

Визначені принципи навчання реалізуються у відповідних методах. 

Формування в майбутніх філологів лексичної компетентності в читанні 

відбувається у процесі комунікації, яка полягає в сприйнятті та розумінні 

лексичних одиниць у процесі читання. 

Тому основним методом-системою навчання визначаємо 

комунікативний, який симулює процес навчання до процесу реальної 

комунікації [15; 75; 85; 99; 174; 186]. Метою є навчання мови як засобу 

спілкування (у нашому випадку це читання), а умовою реалізації мети є навчання 

через спілкування (тобто через читання), в якому відображені такі параметри, як 

цілеспрямованість, інформативність, вмотивованість, ситуативність, 
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партнерський характер взаємодії учасників спілкування (хоча під час читання 

студент взаємодіє з уявним партнером – автором тексту) [99, с. 104]. 

Комунікативний метод вимагає добору таких текстів, які відображають у 

прагматичному, лінгвостилістичному, вербальному, невербальному та 

паравербальному параметрах реальне мовлення носіїв мови, а також 

використання різних лексичних (фразеологічних) одиниць у різних експліцитних 

та імпліцитних контекстах, які формують уявлення про семантичний та 

функціональний діапазон лексичних одиниць, а також сприяють різнорівневому 

розумінню текстів. 

Аналіз наукових праць показує, що навчання лексики в рецептивному 

мовленні здійснюється поетапно: ознайомлення з лексичною одиницею, яке 

здійснюється у процесі читання з опорою на графічний образ, встановлення 

словникової форми лексичної одиниці, співвіднесення її зі словниковим 

значенням (денотативним), визначення контекстуальних значень [86, с. 228]. До 

означених етапів варто, на нашу думку, додати ще й етап інтерпретації слова в 

широкому контексті. Такий вибір зумовлений природою герменевтичного кола 

[147], відповідно до якого розуміння цілого складається з розуміння частин (саме 

такий напрям розуміння відображає традиційна модель навчання лексики), а 

розуміння частини зумовлюється розумінням цілого. Інтерпретація слова в 

широкому контексті можлива за умови повернення читача до прочитаного, його 

осмислення, обдумування та інтерпретація ключових лексем. Власне такою 

інтерпретацією завершується процес розуміння імпліцитного змісту та смислу 

тексту. 

Така поетапність навчання лексики в рецептивних видах мовленнєвої 

діяльності вказує на потребу вибору методу вправляння як провідного. 

Метод вправляння є одним з найбільш використовуваних у процесі 

навчання іноземної мови. Для формування лексичної компетентності в читанні 

вважаємо доцільним використовувати такі типи вправ (за типологією, поданою в 

підручнику «Методика навчання іноземних мов і культур» (за ред. 

С. Ю. Ніколаєвої) [86]): 
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а) некомунікативні рецептивні та рецептивно-репродуктивні лексичні вправи, 

спрямовані на набуття знань про форму та семантику лексичних одиниць, про 

лексичну сполучуваність, про референти, позначувані словами, про форму та 

семантику фразеологізмів; 

б) умовно-комунікативні рецептивні вправи на читання фрази (речення), 

понадфразової єдності; їхня мета полягає у формуванні навичок встановлення 

контекстуального значення слова, зокрема, значення слова залежно від стилю 

мовлення та жанру тексту; 

в) комунікативні рецептивні (рецептивно-репродуктивні) завдання на 

читання цілісних текстів з експліцитним та імпліцитним змістом з подальшою 

інтерпретацією темних та локальних імплікатів, ключових слів, у яких закодована 

провідна ідея твору; на інтерпретацію змісту та смислу текстів. 

Остання група завдань має проблемний характер і потребує упровадження 

методу проблемного навчання, який передбачає створення на занятті 

проблемних ситуацій та організацію активної самостійної діяльності студентів 

для їх вирішення [86, с. 127]. Проблемну ситуацію розуміємо як усвідомлюване 

ускладнення, яке виникає через невідповідність між наявними знанням і тим, що є 

необхідним для вирішення запропонованого завдання або проблеми, яка виникла 

[26, с. 90]. В аспекті навчання лексики проблемна ситуація виникає а) під час 

читання текстів, які містять темні та глобальні імплікати, підтекстову, емотивно-

оцінну інформацію, позначувані вербальними засобами, семантика яких є важко 

вивідною або невивідною з контексту; б) глибокий ідейний смисл, який 

закодований у вербальних засобах мовлення й потребує інтерпретації. В двох 

випадках вирішення проблеми зумовлює використання додаткових джерел, 

роздумів, дискусій, вдумливого перечитування окремих фрагментів. Усе це 

сприяє розширенню тезаурусу студентів, формує креативність у вирішенні 

лінгвістичних лексичних задач. 

При реалізації проблемного навчання викладач не підносить студентам 

готову інформацію (знання), а ставить перед ними проблему, пропонує умови для 

мотивації бажання знайти шляхи вирішення проблеми. У проблемному навчанні 
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можна виділити три основні форми: 1) проблемні лекції з викладом матеріалу в 

проблемному варіанті; 2) вирішення проблемної ситуації на основі самостійного 

дослідження при розробці курсових робіт, рефератів, дипломних проектів тощо; 

3) частково-пошукова діяльність студентів на семінарських, практичних заняттях 

за участю викладача [4, c. 58]. Саме частково-пошукова діяльність є найбільш 

прийнятною у процесі формування лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів. 

Засобом створення проблемних ситуацій під час читання є проблемні 

завдання, тексти, які містять проблему, тексти і завдання до текстів [102]. Тому 

для упровадження методу проблемного навчання перед викладачем постає низка 

завдань:  

а) дібрати тексти, які мають проблемні (імпліцитні) місця, пов’язані зі 

змістом та смислом й закодовані вербальними засобами;  

б) продумати комплекси завдань, орієнтованих на постановку проблеми, на 

стимулювання студентів до вирішення проблеми, результатом чого мають стати 

сформовані лексичні знання та навички;  

в) дібрати додаткові інформаційні джерела, якими студенти зможуть 

користуватися; 

г) продумати спосіб виконання завдань та ступінь керованості з боку 

викладача; 

д) сформувати у студентів достатні базові декларативні та процедурні знання, 

необхідні для вирішення проблемного завдання.  

Крім того, викладач повинен показати та виявити суперечності, які 

детермінують появу й розвиток певного явища, а не видавати істину в готовому 

вигляді; співвідносити складність проблемної ситуації з потенційними 

можливостями студентів, орієнтувати їх на максимальну самостійність [30]. 

Використання методу проблемного навчання дозволить студентам не лише 

збагатити свій тезаурус, а сформувати у них здатність та готовність самостійно 

розширювати знання про семантичний діапазон лексичних одиниць, їхні 

конотативні значення, інтерпретаційні уміння. 
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Диференційоване навчання втілюється безпосередньо у вправи та завдання. І 

цьому присвячено низку наукових розробок, зокрема С. Кобцевої, О. Рожньової, 

Н. Кузнєцової, Ю. Кузьминої, які диференційоване навчання втілювали шляхом 

диференціації завдань до вправ (однаковий матеріал вправ, але градуйовані до 

нього завдання), рівневості в текстах вправ, лексиці, граматиці (однакове 

завдання, але різні рівні складності матеріалу) [53, с. 21; 73; 115, с. 15-17]; а також 

ступеня дозування допомоги студентам, варіативності темпу вивчення матеріалу, 

вибору різних видів діяльності [74]. Під час диференційованого навчання читання 

диференціації підлягають, головним чином, зміст текстів, складність текстів, типи 

дотекстових, передтекстових і післятекстових вправ [1; 90]. Отже, ґрунтуючись на 

наукових працях дослідників, вважаємо логічним реалізовувати диференційоване 

формування лексичної компетентності в читанні у наповненні вправ, у 

призначенні вправ, у способі виконання вправ, у керуванні з боку викладача під 

час виконання вправ: 

- наповнення вправ лексичним матеріалом різної якості: студенти з низьким 

рівнем навченості працюють з денотативними значеннями лексичних одиниць; 

студенти з достатнім та з високим рівнем навченості (ті, які можуть читати та 

розуміти імпліцитні тексти) розширюють словниковий запас новою лексикою, а 

також працюють з конотативними значеннями слів, з темними та глобальними 

імплікатами;  

- призначення вправ: під час навчання студентів з низьким рівнем 

навченості більший акцент робиться на формування навичок контекстуальної 

семантизації лексики та на розуміння цілісних речень та надфразових єдностей; 

під час навчання студентів з достатнім рівнем навченості акцент робиться на 

формування навичок інтерпретації контекстуальних значень слова, темних та 

локальних імплікатів, слів, що несуть ключове смислове навантаження; студенти 

з високим рівнем лексичної компетентності – поглиблюють інтерпретаційні 

навички; 

- способу виконання вправ: для студентів з низьким рівнем навченості 

можуть застосовуватися елементи письма, перекладу, аналізу речень, 
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використання зорових опор під час семантизації лексики, особливо культурно 

маркованої тощо; для студентів з достатнім рівнем навченості домінуватимуть 

вправи на читання текстів, відповіді на питання, добір синонімів, застосування 

коментарів для експлікації лексичних імплікатів, обговорення глобальних та 

темних імплікатів; для студентів з високим рівнем навченості варто застосовувати 

вправи на читання текстів, а також коментарі, дискусії, відповіді на питання тощо; 

- керування з боку викладача: для студентів з низьким рівнем навченості – 

високий ступінь керівництва з боку викладача, для студентів з достатнім рівнем 

навченості – керівництво з боку викладача відбувається за потреби (часткове 

керування); студенти з високим рівнем навченості виконують завдання 

самостійно, викладач виступає як партнер під час обговорень та дискусій 

(мінімальне керування). 

Отже, теоретичними методичними основами формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів визначено 

диференційований, компетентнісний та комунікативно-діяльнісний підходи, які 

ґрунтуються на низці дидактичних та методичних принципів навчання; методом-

системою навчання визначено комунікативний, який реалізується в методах-

способах вправляння та проблемного навчання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукової літератури, навчальних програм, тестування студентів дали 

можливість зробити такі висновки:  

1. Диференційоване навчання іноземних мов почало розвиватися наприкінці 

60-их – поч. 70-их років ХХ століття. В активну фазу дослідження ця проблема 

потрапила в 1990-2000 роки. В основі методики диференційованого навчання 

було покладено розподіл учнів на окремі групи (враховуючи певні їхні 

характеристики, наприклад, рівень навченості, рівень автономності, когнітивний 

стиль, здібності, мотивація тощо) для оптимального здійснення навчального 

процесу. Диференційований чинник було виявлено в усіх компонентах 
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методичної системи – цільовому, змістовому, суб’єктному, операційному, 

контрольно-коригувальному, що дозволяло максимально повно враховувати 

психофізіологічні та індивідуально-типологічні особливості, а також рівень 

навченості учнів / студентів. У процесі аналізу виявлено, що методика 

диференційованого формування лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів не була предметом спеціального дослідження. Хоча, як показав наш 

особистий досвід, потреба диференційованого навчання лексики особливо 

актуальна на першому курсі, коли студенти приходять до університету і мають 

різний тезаурус з іноземної мови. Тому в умовах диференційованого формування 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів перед нами постають 

два важливі завдання: створити оптимальні умови для навчання кожного 

студента, щоби він міг збагачувати свій тезаурус на такому рівні, на якому він 

здатен це робити; скоригувати та максимально «вирівняти» (наскільки це 

вдасться) на кінець першого року навчання лексичні знання та навички в читанні 

студентів.  

2. Читання є обов’язковим компонентом освіти майбутніх філологів, у їхній 

фаховій педагогічній, перекладацькій, науково-дослідницькій діяльності та 

роботі, пов’язаній із користуванням мовою в різних сферах соціальної взаємодії. 

Процес читання є можливим за умови сформованості лексичних знань та навичок. 

Від рівня лексичної компетентності залежить рівень розуміння тексту.  

Конкретизовано лексичну компетентність у читанні майбутнього філолога як 

систему екстралінгвальних знань (які вербалізуються), знань лексичних та 

фразеологічних одиниць, які репрезентують різні стилі мовлення; лексичних 

рецептивних навичок, які інтегруються в уміння читання й забезпечують 

здатність та готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети читання) 

писемні тексти різних стилів, жанрів та прагматики на семантичному, 

метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях; умотивованість, здатність та 

готовність самостійно розширювати власний словниковий запас. 

 На основі рівневості розуміння текстів під час читання (спорадичне 

розуміння; розуміння змісту (експліцитного), розуміння змісту (імпліцитного), а 
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також  смислу) було описано лексичні знання, навички, здатність та готовність, 

релевантні кожному рівню, які складають зміст та структуру лексичної 

компетентності в читанні. На основі цього студентів було поділено на три 

дифпідгрупи: 1 дифпідгрупа – студенти з низьким рівнем лексичної 

компетентності, здатні спорадично розуміти мовлення, тобто окремі фрази та 

надфразові єдності; 2 дифпідгрупа – студенти з достатнім рівнем лексичної 

компетентності, здатні розуміти текст на метасеміотичному рівні, тобто 

експліцитний зміст цілого тексту; 3 дифпідгрупа – студенти з високим рівнем 

лексичної компетентності, здатні розуміти текст на метаметасеміотичному рівні, 

тобто імпліцитний зміст та смисл тексту.  

Рівень лексичної компетентності в читанні визначено достатнім, якщо 

студент здатний читати та розуміти тексти на метасеміотичному й 

метаметасеміотичному рівнях, тобто експліцитний та імпліцитний зміст і смисл 

текстів. Обґрунтовано, що лексичну компетентність в читанні доцільно 

формувати в межах вдумливого читання. 

3. Формування англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів здійснюється на засадах диференційованого (після проведеного 

анкетування було поділено студентів на три дифпідгрупи залежно підрівня 

сформованості лексичної компетентності в читанні), компетентнісного та 

комунікативно-діяльнісного підходів, які ґрунтуються на основі дидактичних 

(свідомості, системності і послідовності, індивідуалізації, активності) та 

методичних (комунікативності, ситуативності, автентичності навчального 

матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, домінувальної ролі 

вправ, врахування індивідуальних, інтересів студентів, функціональності, 

новизни) принципів. Методом-системою навчання визначено комунікативний, 

який реалізується в методах-способах вправляння (який реалізується в 

некомунікативних рецептивних та рецептивно-репродуктивних лексичних 

вправах на рівні слова, умовно-комунікативних рецептивних вправах на читання 

фрази (речення), понадфразової єдності) та проблемного навчання (яке 

реалізується в комунікативних рецептивних (рецептивно-репродуктивних) 
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завданнях на читання цілісних текстів з експліцитним та імпліцитним змістом). 

Усі вправи мають диференційований характер, який полягає в наповненні вправ, у 

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

виконання. 

Результати розділу 1 викладено в публікаціях [61; 62; 66; 67; 69; 70]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕХНОЛОГІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ У МАЙБУТНІХ 

ФІЛОЛОГІВ 

 

У другому розділі здійснено добір навчального матеріалу, розроблено 

підсистему вправ та створено модель організації процесу диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів.  

 

2.1. Добір лексичного та текстового матеріалу для диференційованого 

формування у майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в 

читанні 

 

Добір лексичного матеріалу має орієнтуватися на рівень компетентності в 

читанні, а також враховувати труднощі навчання лексики, труднощі читання, 

тематику текстів (і відповідно, тематичні групи лексики).  

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 

передбачено, що в межах компетентності в читанні (іноземною мовою) 

випускники середньої школи повинні «розуміти зміст нескладних автентичних 

текстів різних жанрів і стилів, що співвідносяться з особистісною, публічною, 

освітньою сферами спілкування, користуватися словником та іншою довідковою 

літературою, розуміти основний зміст газетних, журнальних текстів, текстів 

науково-популярного і публіцистичного стилів, виділяти основну думку, уміти 

переглянути значний за обсягом текст (серію текстів) для пошуку необхідної 

інформації, здобувати інформацію з оголошень, проспектів, меню, розкладів, 

брошур, коротких офіційних документів» [110]. Освітній стандарт 

імплементується в навчальних програмах, які орієнтовані на три рівні – 

стандартний, академічний та профільний. 
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 Стандартний рівень володіння іноземною мовою передбачає такі результати 

навчання читання на кінець 11 класу: учні читають (з повним розумінням) тексти, 

побудовані на знайомому мовному матеріалі (обсяг – не менше 1000 друкованих 

знаків). Тематика – особистісна, освітня, публічна сфери. Тематика лексики: 

норми поведінки та спілкування, їжа, напої й закуски, організації по захисту 

навколишнього середовища, фестивалі, види мистецтва, характеристика фільму / 

вистави / телепрограми, опис картини, емоції, суспільно-політична лексика, 

міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи, інституції ЄС, міжнародні освітні 

програми [93]. 

Академічний рівень володіння іноземною мовою передбачає такі результати 

навчання читання на кінець 11 класу:  учні можуть читати та розуміти тексти на 

сучасні теми про життя підлітків, газетні статті про події в світі та в нашій країні, 

розуміти висловлення побажань та почуттів в особистих листах, вміти знаходити 

та вилучати потрібну інформацію з описом подій в газетних, журнальних статтях 

та брошурах (обсяг – 1900 друкованих одиниць). Тематика – особистісна, освітня, 

публічна сфери. Тематика лексики: норми поведінки та спілкування, повсякденна 

діяльність і типові види відпочинку підлітків, мистецтво, наукова та технічна 

термінологія, міжнародні організації, освітні програми [92].  

Профільний рівень володіння іноземною мовою передбачає такі результати 

навчання читання на кінець 11 класу:  читання та відповіді за анкетуванням; 

читання з коректним зіставленням головних фактів; читання (з повним 

розумінням) тексту, побудованому на знайомому мовному матеріалі; 

стилістичний розбір тексту; дослідження стилю автора; пошукове читання (обсяг 

– не менше 1100 друкованих знаків). Тематика така сама, як і для стандартного та 

академічного рівнів [93]. 

Як показує аналіз навчальних програм, стандартний та академічний рівні  

орієнтовані на рівень В1 за «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 

освіти» [41], відповідно до якого читач «може читати послідовний фактичний 

текст про предмети, що стосуються його сфери та інтересів із задовільним рівнем 

розуміння. Може знаходити основні положення у простих газетних статтях на 
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знайомі теми (про знайомі предмети). Може знаходити основні положення в 

аргументованому тексті з чіткою структурою. Може визначати послідовність 

аргументацій у низці публікацій, хоча й не завжди детально. Має достатній 

лексичний запас, щоб висловитись з деякими перефразуваннями на більшість тем, 

що зустрічаються в його повсякденному житті: сім'я, хобі та інтереси, робота, 

подорожі, останні події». Профільний рівень середньої школи охоплює рівень В2 

за «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти», відповідно до якого 

читач «може читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи стиль і 

швидкість читання до різних текстів і цілей, і вибірково використовуючи 

відповідні довідкові джерела. Має широкий активний словниковий запас читання, 

але може відчувати деякі утруднення при зустрічі з маловживаними ідіомами. 

Може вилучати інформацію, думки й погляди з вузькоспеціальних джерел у 

межах своєї сфери.  Може розуміти спеціальні статті поза своїм полем діяльності 

за умови, якщо можна інколи користуватись словником для підтвердження своєї 

інтерпретації сприйнятої термінології. Вільно володіє лексикою на найбільш 

загальні теми та теми, пов'язані з його/її сферою діяльності» [41]. Стилістичний 

розбір тексту, дослідження стилю автора передбачає роботу з імпліцитним 

змістом тексту, роботу з темними та глобальними імплікатами, з конотативною 

семантикою лексичних одиниць. 

Проведене нами тестування серед студентів показало різнорівневість у 

сформованості комунікативної компетентності в цілому, мовленнєвої 

компетентності зокрема, а також тезаурусу студентів, який дозволяє їм охопити 

певний рівень розуміння текстів. Перевірялося розуміння текстів двох рівнів – В1 

та В2. Детально всі завдання описані в розділі 3. 

Текст рівня В1 містив лексику, яка характерна для публіцистичного стилю, 

загальнорозмовну лексику, прості та складні речення, мав експліцитний зміст, 

культурно марковану лексику, локальні імплікати. Текст рівня В2 належав до 

ораторського стилю, містив прості та складні речення, мав конотативну лексику, 

імпліцитні змістові модулі, темні та глобальні імплікати, потребував інтерпретації 

змісту та смислу.   
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Як уже зазначалося в попередньому розділі, в тестуванні взяли участь 42 

студенти, з яких 8 студентів не змогли продемонструвати наявність рівня В1. Це 

студенти з рівнем А2 в читанні та лексичній компетентності; 30 студентів 

виявили достатній рівень лексичної компетентності в читанні (на рівні В1); 4 

студенти виявили рівень, що відповідає В2. Проте варто зауважити, що студенти 

(рівня В2) виконали близько 80% завдань, і це свідчить про потребу зупинитися 

на рівні В2. Така гетерогенність груп потребує диференційованого формування 

лексичної компетентності, суть якої полягає в тому, щоб: 

- покращити рівень лексичної компетентності в читанні студентів, які мають 

рівень А2: на кінець першого курсу студенти (як мінімум) мають набути рівня В1 

і (як максимум) наблизитися  до рівня В1+; 

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

- студенти, які мають рівень В2 мають поглибити знання лексики, уміння 

читання більш складних у плані змісту та смислу текстів, набути рівня В2+.  

Подамо графічно початкові та підсумкові рівні лексичної компетентності в 

читанні (рис. 2.1.1). 

Початковий рівень А2 В1 В2 

 ↓ ↓ ↓ 

Підсумковий рівень 

(обов’язковий) 

В1 В1+ В2+ 

 ↓ ↓ ↓ 

Підсумковий рівень 

(можливий) 

В1+ В2.1, В2.2 В2+ 

Рис. 2.1.1. Початкові та підсумкові рівні лексичної компетентності в читанні 

 

З огляду на вищезазначене вважаємо необхідним здійснити диференціацію 

лексики залежно від наявних рівнів навченості студентів, орієнтуючись на 

очікувані результати, тобто провести диференціацію лексичного та текстового 

матеріалу для кожної з диференційованих груп. 
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Формування лексичної компетентності в читанні у студентів першого курсу 

має відбуватися в межах змістових модулів, визначених навчальними 

програмами.  

Нами було проаналізовано навчальні програми з англійської мови провідних 

вищих закладів освіти (для студентів 1 курсу) і виявлено, що серед університетів 

немає одностайності у виборі змістових модулів. Для порівняння наводимо 

приклади навчальних програм Київського національного лінгвістичного 

університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Відповідно до програми підготовки майбутніх філологів у Київському 

національному лінгвістичному університеті, студенти на кінець першого року 

навчання повинні досягнути рівня володіння мовою – В1+, а також уміти читати 

оригінальну художню, суспільно-політичну літературу, тексти з побутової 

тематики. Тематика змістових модулів з англійської мови (першої) для студентів-

філологів: Змістовий модуль 1. Я і моя родина. Змістовий модуль 2. Дім, 

квартира. Змістовий модуль 3. Студентське життя, навчання. Змістовий модуль 4. 

Їжа, харчування. Змістовий модуль 5. Магазин. Покупки. Змістовий модуль 6. 

Погода, пори року. Місто та село. Міський громадський транспорт. Пересування 

по місту [114]. 

Відповідно до програми підготовки філологів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, студенти на кінець першого курсу повинні 

розуміти під час читання інформацію, що міститься у невеликих автентичних 

текстах різних жанрів та тематики (уривки статей з енциклопедій та довідників, 

науково-популярних статей, художньої прози та поезії, брошур, постерів, веб-

сайтів); розуміти основний зміст та деталі, імпліцитну інформацію та намір 

автора. Тематика змістових модулів з англійської мови: Змістовий модуль 1. Живі 

та здорові (Alive & Well). Змістовий модуль 2. Праві та неправі (Right & Wrong). 

Змістовий модуль 3. Земля та море (Land & Sea). Змістовий модуль 4. Містичне 

(Magic & Mystery). Змістовий модуль 5. Батьки та діти (Parents & Children). 

Змістовий модуль 6. Влада та гроші (Power & Money) [113]. У нашому 

дослідженні ми орієнтуємося на тематику змістових модулів Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка. Це зумовлено двома 

причинами: 1) КНУ імені Тараса Шевченка є експериментальною базою нашого 

дослідження; 2) тематика змістових модулів не збігається з темами, які учні 

вивчали в середній школі, вона дозволить студентам вийти на рівень В1+. 

Визначена нами тематика змістових модулів потребує конкретизації та 

врахування труднощів формування лексичної компетентності в читанні. 

Аналіз наукових праць, присвячених виявленню труднощів у навчанні іноземних 

мов, вказує на потребу окреслити три типи труднощів читання: 1) предметні 

труднощі [19, с. 12-18; 75, с. 82-85]; 2) логічні труднощі [19, с. 12-18; 75, с. 82-85]; 

3) мовно-мовленнєві труднощі [19, с. 12-18; 75, с. 82-85; 116, с. 122]. Зупинимося 

детальніше на цих труднощах. 

Предметні труднощі викликані недостатніми екстралінгвістичними 

знаннями, які перешкоджають розумінню змісту прочитаного. Предметні 

труднощі часто зумовлені локальними імплікатами, які вербалізують поняття та 

реалії іншомовної культури. Недостатні екстралінгвістичні знання часто 

призводять до спотворення в розумінні експліцитного змісту текстів. Тому 

навчання лексики повинне здійснюватися з формуванням міцних 

екстралінгвістичних знань про поняття, явища, реалії англомовних країн, про 

культурні та ментальні концепти народів-носіїв мови. Для цього студенти повинні 

читати культурно марковані тексти, в яких описуються культурно специфічні 

поняття, явища, реалії; користуватися засобами їх унаочнення, щоб мати чітке й 

повне уявлення про них, добирати інформацію зі словників, довідникової 

літератури тощо.  

Предметні труднощі в навчанні іноземної мови майбутніх філологів 

охоплюють екстралінгвістичний країнознавчий блок, їх подолання відкриває 

шлях до розуміння експліцитної інформації змісту тексту. Найбільшою мірою 

предметні труднощі виникають у студентів, які мають низький рівень лексичної 

та читацької компетентності. 

Логічні труднощі зумовлені складністю логіки побудови текстів (логіко-

смисловою та композиційною структурою, відхиленнями від стильових, жанрово-
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композиційних, лексичних та фонетичних норм) [19, c. 12; 75, с. 82-85]. У межах 

вирішення проблеми подолання логічних труднощів у процесі навчання 

майбутніх філологів на першому курсі вважаємо недопустимим використовувати 

тексти, які мають відхилення від норм англійської літературної мови у 

стильовому, композиційному та мовному оформленні. Логічні труднощі, 

пов’язані з нормативним використанням лексики (в межах лексичної 

компетентності), виникають найчастіше у випадках, коли студентам бракує 

навичок поєднання слів у речення і вони втрачають логіку повідомлення. Для 

подолання цих труднощів вважаємо доцільним застосовувати лексико-

граматичний аналіз окремих речень, а також використання різних вправ, які 

формують навички упізнавання та семантизації лексичних одиниць під час 

читання. Правильно структурно та стилістично організований текст для читання 

має слугувати взірцем англійського мовлення у цілому, а також слововживання 

зокрема. 

Логічні змістові труднощі відчувають студенти з різними рівнями навченості: 

студенти з низьким рівнем лексичної компетентності в читанні відчувають 

проблеми під час розуміння цілісних речень (у текстах на рівні В1); студенти з 

достатнім рівнем означеної компетентності у цілому вільно сприймають тексти 

рівня В1, проте відчувають труднощі під час рецепції текстів рівня В2. Ці 

труднощі викликані імпліцитністю окремих змістових модулів: студентам не 

вистачало знань та вмінь експлікувати їхній зміст, а відтак й інтерпретації 

ключових мовних засобів, які несли основне смислове навантаження. Такі саме 

труднощі виникали і в студентів з високим рівнем лексичної компетентності в 

читанні (на рівні В2). Отже, студентам з достатнім та високим рівнями лексичної 

компетентності бракувало знань, умінь, здатності та готовності розкривати 

імпліцитні частини змісту тексту за допомогою інтерпретації лексичних засобів. 

Мовно-мовленнєві труднощі викликані браком словникового запасу, знань 

граматичних засобів, недостатнім рівнем відповідних навичок [19, c. 12; 75, с. 82-

85]. У межах предмету нашого дослідження зосереджуємося лише на лексичних 

знаннях та навичках. Звичайно, мовно-мовленнєві труднощі інтегруються з 
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предметними та логічними, оскільки за будь-якою лексичною одиницею стоїть 

референт, який відображає поняття, інтегроване в контекст певної ситуації.  

Розглядаючи слово як одиницю мовлення, а не мови, вважаємо ключовим під 

час читання тексту контекстне значення слова. Саме тому знання широкого 

семантичного діапазону, конотативних (культурно маркованих значень слова), 

навички семантизації слова в контексті є передумовою зняття мовно-мовленнєвих 

лексичних труднощів під час читання.  

Лексичні мовно-мовленнєві труднощі студентів трьох дифпідгруп різняться: 

студенти з низьким рівнем читацької та лексичної компетентності мають 

труднощі під час семантизації денотативних значень лексичних одиниць, які 

належать як до культурно маркованого, так і до загальновживаного прошарку; 

конотативних значень лексичних одиниць; важко встановлюють змістову 

зв’язність окремих висловлень, фокусують увагу на контекстному значенні слова; 

слабо семантизують фразеологізми, майже не семантизують імплікатів. Студенти 

з середнім рівнем лексичної компетентності в цілому володіють лексикою, 

необхідною для читання текстів на рівні В1, встановлюють змістову зв’язність 

окремих висловлень, фокусують увагу на контекстному значенні слова, проте у 

них виникають труднощі, пов’язані з семантизацією лексичних одиниць з 

конотативною семантикою, імплікатів (найчастіше глобальних та темних). 

Студенти з високим рівнем читацької та лексичної компетентності у цілому без 

перешкод семантизують лексику під час читання, встановлюють контекстні 

значення слів, проте відчувають труднощі під час інтерпретації імплікатів.  

Для подолання мовно-мовленнєвих труднощів, на наше переконання, 

необхідно дотриматися таких передумов: дібрати лексику та тексти, які 

відповідають рівню навченості, а також орієнтовані на розширення та 

вдосконалення словникового запасу студентів; сформувати відповідні знання про 

денотативне та конотативні значення слів; сформувати у студентів розуміння 

особливостей слова як мовної, так і мовленнєвої одиниці; сформувати навички 

семантизації лексичних одиниць у контексті.  
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Під час добору лексичного матеріалу орієнтуємося на поняття лексичного 

мінімуму. У методичній літературі термін «мінімум» визначається як набір 

мовних і мовленнєвих засобів, обов'язкових для засвоєння, і забезпечують певний 

рівень володіння мовою в заданих навчальною програмою параметрах  [99, 

с. 144]. Лексичний мінімум охоплює активний, пасивний та потенційний словник. 

У сучасній науковій методичній літературі до активного словника відносять 

лексичні одиниці, які використовує мовець в продуктивному мовленні. Пасивний 

і потенційний словник складають лексичні одиниці, які використовуються в 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності. До пасивної лексики належать слова, 

які читач (слухач) може впізнавати та семантизувати під час сприйняття 

мовлення. До потенційної лексики належать слова, про значення яких читач 

(слухач) може здогадатися на основі: їхньої схожості з рідною (іншими 

іноземними) мовою, так звані інтернаціоналізми, епідигматичного аналізу (тобто 

аналізу їхнього морфемного складу, за умови що слово складається з відомих 

кореневих та афіксальних морфем), процесу конвертації (тобто переходу слова з 

однієї частини мови в іншу), встановлення логіки метафоризації лексичної 

одиниці (за умови знання та виявлення культурно маркованої вмотивованості 

перенесення), контексту [86, с. 222-223]. Потенційний словник є невичерпним 

джерелом розширення словникового запасу студентів і залежить від мовленнєвого 

досвіду читача. Читання, при якому розуміння незнайомих слів здійснюється на 

основі здогадки, пов’язане з більш інтенсивною актуалізацією мовних знань та 

навичок і підвищує інтерес до занять з іноземної мови, що позитивно впливає на 

ефективність навчання. Для розуміння слів необхідно володіти прийомами 

розкриття значення слова за моделями, що забезпечує перенесення досвіду, який 

пов'язаний зі здатністю людини до відтворення в уяві та ймовірнісного 

прогнозування [135].  

Для здійснення процедури добору лексичного та текстового матеріалу 

необхідно визначитися з одиницями та критеріями добору. 

Одиницями добору лексичного матеріалу визначаємо слово з його 

денотативним та конотативними значеннями, фразеологічна єдність (з її 
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семантикою). Одиницями добору текстового матеріалу є зв’язні змістовно 

завершені тексти. 

Визначення критеріїв добору орієнтоване на реалізацію цілей навчання на 

певному етапі, адже добір лексики полягає в тому, щоб вибрати з масиву 

словника ті лексичні одиниці, які має засвоїти студент на певному етапі навчання, 

для здійснення комунікації в межах певних ситуацій тощо. 

Одним із найголовніших критеріїв добору визначаємо тематичний, 

відповідно до якого добираємо лексику певної тематики [88, с. 158]. У процесі 

добору лексики для навчання філологів першого курсу орієнтуємося на тематику 

змістових модулів, які вивчаються студентами. До таких тем належать: Alive & 

Well; Right & Wrong; Land & Sea; Magic & Mystery; Parents & Children; Power & 

Money. Відповідно до кожної теми добирається текстовий матеріал, який містить 

необхідну лексику, що дозволяє студентам відразу опановувати денотативні та 

конотативні значення слів, особливості їх функціонування в мовленні.  

В умовах формування лексичної компетентності в читанні важливим 

вважаємо критерій сполучуваності, який передбачає добір лексики, яка має 

високий коефіцієнт валентності слова в мовленні [86, с. 222]. У межах означеного 

критерію звертаємо увагу на семантичний діапазон лексичної одиниці, який може 

змінюватися залежно від її сполучуваності. Наприклад, дієслово to make:  

1. to make a dress; to make a channel; to make a work of art (to bring into 

existence by shaping or changing material, combining parts, etc.); 

2. to make trouble; to make war (to produce; cause to exist or happen; bring 

about); 

3. to make someone happy (to cause to be or become; render) [225]. 

Критерій відповідності лексики рівню навченості студентів [140, с. 205] 

передбачає добір лексичних одиниць, а також їхніх значень, якими мають 

оволодіти студенти, залежно від рівня навченості: з одного боку, студенти усіх 

дифпідгруп повинні перманентно розширювати словниковий запас лексикою, що 

відповідає тематиці змістових модулів та рівню В1+, а з іншого, маємо 

враховувати той факт, що студенти, які не мають рівня В1, повинні засвоїти 
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лексику, релевантну нижчим рівням; студенти з рівнем В2 повинні поглиблювати 

лексичні знання на цьому рівні, щоб на кінець першого року навчання досягнути 

рівня В2+. Наприклад, у змістовому модулі Land & Sea: на рівні В1 – land (noun; 

definition: an area of ground with specific boundaries; example: The story is set in a 

strange land far away); на рівні В1+ – land (verb; definition: come down to ground; 

example: US Airways Flight 1549 was forced to land on the Hudson River), land (verb; 

definition: arrive/bring; example: Hundreds of requests for money land on her desk 

every day); на рівні В2 – land (verb; definition: get sth you want; example: She landed 

the €1 million lottery prize); land (up) (verb; definition: be in bad situation; example: 

He will land up in prison if he is not careful) [227]. 

У межах тематичного критерію, критеріїв сполучуваності та відповідності 

лексики рівню навченості студентів здійснюємо диференціацію лексики для 

студентів з різним рівнем навченості. На основі описаних нами характеристик 

рівнів лексичної підготовки студентів різних дифпідгруп, а також рівнів 

сприйняття та розуміння текстів під час читання вважаємо доцільним: 

- здійснювати добір лексики в межах спільних для всіх дифпідгруп тем; 

- для студентів з низьким рівнем навченості добирати загальнорозмовні та 

тематичні лексичні одиниці, орієнтуючись насамперед на їхні денотативні 

значення та фразеологічні одиниці, наприклад, у змістовому модулі Magic & 

Mystery – water (often waters; noun; definition: liquid in an impure state as obtained 

from a mineral spring; example: Last year we went to Marienbad for the waters) [228]; 

- для студентів з достатнім рівнем навченості добирати тематичні лексичні 

одиниці, орієнтуючись насамперед на їхні конотативні та контекстуальні 

значення, добирати фразеологічні одиниці, наприклад, у змістовому модулі Magic 

& Mystery – water (noun, definition: the sea or seas bordering a particular country or 

continent or located in a particular part of the world; example: We left San Diego and 

sailed south for Mexican waters) [228]; 

- для студентів з високим рівнем навченості добирати такі лексичні одиниці, 

які відображають культурні та ментальні процеси носіїв мови, виступають у 

тексті глибинними та темними імплікатами, потребують інтерпретації з боку 
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реципієнта, наприклад, у змістовому модулі Magic & Mystery – in deep water 

(idiom; definition: in great distress or difficulty; example: Their marriage has been in 

deep water for some time) [228]. 

Отже, у межах критеріїв тематичності, сполучуваності, відповідності лексики 

рівню навченості студентів добір лексики здійснюється у двох напрямах: 1) добір 

та навчання нових лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями; 2) 

добір та навчання нових сем лексичних одиниць залежно від рівня навченості, 

орієнтування на розширення семантичного поля лексем за рахунок вивчення 

конотативних значень. 

У межах проблеми навчання читання важливим є врахування критерію 

словотворчої та стройової здатності [86, с. 222]. Добір лексики, яка має 

стройову здатність, актуальним є для студентів, рівень навченості яких не 

відповідає В1. Як показало тестування, студенти з низьким рівнем навченості 

потребують вивчення стройової лексики. Студенти з достатнім рівнем навченості  

у цілому володіють стройовою лексикою, проте окремі з них потребують 

удосконалення навичок рецепіювання означеної лексики. Студенти з високим 

рівнем навченості вільно володіють стройовою лексикою. 

Добір лексики, яка має високу словотворчу здатність, є актуальним у межах 

формування потенційного словника студентів. Знаючи семантику кореневої 

морфеми, а також семантичні відтінки афіксів, студент у процесі читання може 

семантизувати по кілька десятків похідних слів, що значно полегшує процес 

сприйняття тексту. Відповідно до критерію врахування словотворчої здатності 

добору підлягає коренева лексика, яка відповідає заявленій тематиці та має 

високу словотвірну продуктивність, тобто утворює велику кількість дериватів 

Наприклад, слово water – waterer (noun), waterless (adjective), waterlessly (adverb), 

waterlessness (noun), waterlike (adjective), outwater (verb, used with object), overwater 

(water), rewater (water) [228].  

Іншомовна лексика, яка має невідповідності у змістовому та 

функціональному планах з рідною мовою, викликає суттєві труднощі у студентів 

під час читання, оскільки студентам притаманно переносити уже відомі значення 
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та функції слова з рідної мови на іноземну (міжмовна інтерференція). Зазвичай 

така інтерференція викликана перенесенням денотативного значення слова в 

рідній мові на конотативні в іноземній, які є культурно та ментально 

обумовленими й відображають логіку будови мовної картини світу.  

Тому під час добору лексики варто спиратися на критерій урахування рідної 

мови, який, з одного боку, дозволить знайти в рідній мові студентів можливі 

опори для засвоєння нових слів (наприклад, інтернаціоналізми), а з іншого – 

передбачити можливі помилки у впізнаванні, розрізненні, відтворенні іншомовної 

лексики, викликані інтерференцією [140, с. 205]. Відповідно до цього критерію, а 

також враховуючи висновки лінгвістів та методистів, виділяємо такі групи 

лексики, які потенційно можуть зазнавати міжмовної інтерференції: слова, які 

збігаються за звучанням, але мають різні значення (наприклад, insult образа, удар, 

artist художник, маляр); слова, які мають спільний денотат і різні конотативні 

значення, яких воно набуває у певних контекстах; слова, які мають спільні 

інтегративні семи, проте різняться або звуженістю семантики в іноземній мові 

відносно рідної, або, навпаки, набувають більш широкого значення в іноземній 

мові порівняно з рідною; слова, які мають схожу графічну оболонку з рідною 

мовою (наприклад, слово routine – в англійській мові має 6 значень (звичайний 

або регулярний порядок дій; звичайні завдання, обов’язки, обов’язки, які 

необхідно виконувати регулярно або через певні проміжки часу; типова або 

повсякденна діяльність; регулярна, незмінна, звична, прозаїчна процедура; 

незмінна і постійно повторюванна формула, як мови або дії; зручна або 

передбачувана реакція; в комп’ютерній термінології – повний набір кодованих 

інструкцій, що спрямовують комп’ютер на виконання ряду операцій; ряд 

операцій, що виконуються комп’ютером; індивідуальний виступ або частина 

вистави, наприклад пісня або танець, що регулярно виконуються артистом) [229], 

а подібне за формою українське слово рутина має щонайбільше чотири значення 

(побоювання змін, відсутність почуття нового, слідування шаблону, віджилим 

правилам і звичкам) [224].    

Усі ці групи лексики потребують добору та спеціального навчання. 
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На основі описаних критеріїв, приклад розподілу лексики, яка належить до 

одного змістового модуля (наприклад, Land & Sea) подано в додатку А [230].  

Студенти з низьким рівнем навченості повинні опанувати такі лексичні 

одиниці (зі значеннями наведеними в Додатку А згідно рівня В1): anchor, 

accelerate, barren, catch, cut, dense, dive, dry, jellyfish, land, melt, octopus, rise, shark, 

ship, shore, soil, wave.  

Студенти з достатнім рівнем навченості повинні опанувати такі лексичні 

одиниці (зі значеннями наведеними в Додатку А згідно рівня В1+): accelerate, 

barren, catch, check, dense, dive, dry, green, land, melt, monster, open, rise, sands, 

shark, ship, shore, wave; й значення відомих лексичних одиниць (зі значеннями 

наведеними в додатку А згідно рівня В1): anchor, accelerate, barren, catch, cut, 

dense, dive, dry, jellyfish, land, melt, octopus, rise, shark, ship, shore, soil, wave. 

Студенти з високим рівнем навченості повинні опанувати такі лексичні 

одиниці (зі значеннями наведеними в Додатку А згідно рівня В2): anchor, catch, 

check, cut and run, dive, dry, high, jellyfish, land, melt, octopus, pace (put through one's 

paces), rise, jump the shark, ship, soil, make waves; й значення відомих лексичних 

одиниць, зі значеннями наведеними в Додатку А згідно рівня В1: accelerate, 

barren, catch, check, dense, dive, dry, green, land, melt, monster, open, rise, sands, 

shark, ship, shore, wave та зі значеннями наведеними в Додатку А згідно рівня В1+: 

anchor, accelerate, barren, catch, cut, dense, dive, dry, jellyfish, land, melt, octopus, 

rise, shark, ship, shore, soil, wave. 

Добір лексики не вичерпує проблеми формування лексичної компетентності 

в читанні. Перед нами постає завдання добору текстів, на основі яких буде 

здійснюватися навчання лексики.  

Добір текстів здійснюємо, орієнтуючись на функції іншомовних текстів: 

збагачення і розширення знань, досвіду студентів у різних сферах життя (тобто 

текст має бути джерелом екстралінгвальної інформації), тренування з метою 

засвоєння лексико-граматичного матеріалу та забезпечення студентам вправляння 

в читанні і використанні певного мовного матеріалу у відповідях на запитання, у 

процесі вільного переказу змісту; розвиток усного мовлення на основі 
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прочитаного тексту; розвиток смислового сприйняття тексту – його розуміння [86, 

с. 380]. На основі функцій виділяємо критерії добору текстів: зв’язність; змістова 

цілісність; смислова та змістова завершеність; мовна доступність; зміст, який 

мотивує студентів; інформаційна насиченість; обсяг тексту; автентичність, 

функціональна обумовленість [6; 35; 47; 72; 80; 120; 138; 197]. 

Зв’язний текст характеризується в логічній взаємообумовленості 

компонентів тексту, які складаються в одне ціле (граматично та змістовно). 

Змістова цілісність передбачає наявність чіткої змістової лінії, співвіднесення 

тексту з єдиним об’єктом, єдність та однозначність теми та ідеї. Змістова 

цілісність орієнтована на виклад інформації відповідно до логіко-смислової 

структури. Смислова та змістова завершеність виявляється в осмисленні змісту, 

формуванні висновків та оцінки, в закінченості кожної мікротеми. Мовна 

доступність полягає у відповідності лексичного навантаження тексту 

словниковому запасу студентів. Зміст тексту повинен мотивувати студентів до 

читання, містити цікаву інформацію, розширювати їхні лінгвальні та 

ектралінгвальні знання, розвивати мовленнєві навички. Інформаційно насичений 

текст повинен містити дані екстралінгвального характеру, розширювати 

лінгвокраїнознавчі знання та розвивати відповідні навички. Перевага повинна 

надаватися текстам, що відображають стан проблеми в останні роки, за винятком 

тих, де є потреба у ретроспективному аналізі певного явища. Студентам надається 

можливість порівняти стан проблеми в своїй та іншомовній культурі, критично 

осмислити і тим самим збагатити власну картину світу [35]. Обсяг тексту має 

відповідати програмним вимогам – рівню В1 (тобто складати близько 2000 

знаків). Критерій автентичності орієнтований на добір текстів, складених носіями 

мови, у яких чітко простежується логіка мовної картини світу, особливості 

функціонування мови. 

Критерій функціональної обумовленості орієнтований на добір текстів, які 

дозволяють реалізувати комунікативні та дидактичні функції: у межах предмету 

нашого дослідження – це формування лексичної компетентності [35]. Відповідно 

до цього критерію добору та упровадженню в навчальний процес підлягають 
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тексти, які містять нові лексичні та фразеологічні одиниці, а також нові семи 

відомих лексичних одиниць, які відповідають рівню навченості студентів.  

Для студентів дифпідгрупи з низьким рівнем навченості необхідно добирати 

тексти, які містять таку лексику:  загально розмовні слова нейтральної тематики, 

що позначають дії, ознаки, предмети, які вживаються в різних текстах і складають 

ядро найбільш вживаної лексики; тематична лексика та фразеологія, слова з 

денотативним значенням, слова, що мають культурно марковані  референти; 

стройову лексику; кореневі лексеми, що мають високий словотвірний потенціал; 

похідні слова, семантика яких встановлюється за допомогою аналогів у рідній 

мові та епідигматичного аналізу. Саме на прикладі таких текстів будуть 

формуватися навички співвіднесення зорового образу слова з семантикою; 

комбінування слів у синтагми та цілі висловлення, надфразові єдності; 

здогадування значення слова за контекстом, за його морфемною будовою, 

схожістю зі словами в рідній мові; розпізнавання та семантизації фразеологічних 

одиниць; семантизації локальних імплікатів, які позначають культурні реалії. 

Зміст текстів повинен мати експліцитний характер і не містити темних та 

глобальних імплікатів.  

Приклад тексту, рекомендованого для студентів з низьким рівнем 

навченості:  

 «The boy could not cry out – he had no time. The shark's head hit the boat and 

pushed it out of the water. Nearly half of the fish – with the boy and most of the boat in 

its mouth – came above the surface. Its jaws closed together and cut off the boy's legs. 

They dropped slowly down into the water. 

On the beach the man with the child turned to his son and pointed at the sea. 'Did 

you see that?” 

«What, Daddy?» His child looked up at him. 

«Out there! A shark or something! Something very big!» The boy's mother 

opened her eyes. She looked over at the man, and saw him point at the water. People 

were running away from the sea. 

… 
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«Does he think that one fish is doing all this?” 

«He doesn't know, but he thinks it is. He thinks it's a Great White». 

«I do, too. I don't know a white shark from a green shark. But I think it's one fish. 

Can we do anything ...?” 

«Yes, there's one thing,” said Meadows. “We can put food in the water for the 

shark. That'll bring him to us”. 

«But then what do we do?” 

«We catch him. With a harpoon» [204]. 

Для студентів з достатнім рівнем навченості необхідно добирати тексти, які 

містять тематичні лексичні одиниці, конотативні значення лексичних одиниць, 

стійкі лексичні єдності (фразеологічні одиниці), слова з високою дериваційною 

здатністю; стройову лексику. На основі цих текстів студенти будуть опановувати 

навички встановлення змістової зв’язності окремих висловлень, семантизації 

конекторів зв’язку висловлень у тексті; семантизації лексичних одиниць, вжитих 

у переносному значенні, надання емотивно-оцінних сем лексичним одиницям; 

фокусування уваги на контекстуальному значенні слова, здатності розуміти логіку 

набуття словами переносних значень через призму мовної картини світу; 

розширювати знання про екстралінгвальний простір. Тексти повинні мати як 

експліцитний, так і фрагментарно імпліцитний зміст, містити окремі глобальні 

імплікати, які потребують осмислення та інтерпретації. 

Приклад тексту, рекомендованого для студентів з достатнім рівнем 

навченості:  

In 1584, Pedro Sarmiento de Gamboa, with a fleet of Spanish ships, landed in the 

Magellan Strait. They left a colony of 300 people and sailed away. But the climate was 

cold and harsh, and the settlers couldn’t find enough to eat. When another ship passed 

this way, three years later, they found nothing but graves and weathered bones. They 

named the place Port Famine. 

Song 

The Spanish fleet sailed south across the ocean  

And landed here in 1584 
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It brought 300 people to the end of the world  

And left them on this lonely, God forsaken shore Patagonia!  

Stranded in a land which showed no mercy  

Fifteen thousand miles away from home  

With no-one left alive, no-one could survive  

Nothing left but graves, ghosts and weathered bones Patagonia [238]. 

Для студентів з високим рівнем навченості добираємо тексти, які містять  

глибинні та темні імплікати, слова-символи, що потребують інтерпретації, 

використання додаткових джерел інформації. Тексти повинні мати імпліцитний 

зміст, неоднозначний смисл, закодований у словах, які потребують занурення в 

ментальний та культурний простір носіїв мови. Ці тексти орієнтовані на 

розширення пресупозиційного екстралінгвального простору, реалізованого в 

лексичних одиницях мови, знань про концепти, символи, культурні архетипи 

носіїв мови. Варто також зауважити, що тексти для студентів з високим рівнем 

навченості повинні містити також нову лексику в її денотативному вираженні 

функціонального значення, проте кількість таких слів має бути обмеженою, це 

дозволить акцентувати увагу студентів на темних та глобальних імплікатах. 

Приклад тексту, рекомендованого для студентів з високим рівнем навченості: 

Adieu, adieu! my native shore 

Fades o’er the water blue; 

The night-winds sigh, the breakers roar, 

And shrieks the wild sea-mew. 

Yon sun that sets upon the sea 

We follow in his flight; 

Farewell awhile to him and thee, 

My native Land – Good Night! 

 

A few short hours and He will rise, 

To give the Morrow birth; 

And I shall hail the main and skies, 
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But not my mother Earth. 

Deserted is my own good Hall, 

Its hearth is desolate; 

Wild weeds are gathering on wall, 

My Dog howls at the gate [235]. 

Отже, аналіз наукової літератури, проведене нами тестування дали 

можливість визначити низку критеріїв добору лексичного та текстового матеріалу 

з англійської мови для диференційованого формування лексичної компетентності 

в читанні у студентів-філологів першого курсу. На основі критеріїв тематичності, 

сполучуваності, відповідності лексики рівню навченості студентів, словотворчої 

та стройової здатності здійснено добір словникового мінімуму, який полягає в 

розширенні тезаурусу студентів новими лексичними одиницями з їхніми 

денотативними значеннями та в розширенні семантичного діапазону відомих 

лексичних одиниць (за рахунок засвоєння конотативних значень). Обґрунтовано, 

що всі тексти повинні бути цілісними, зв’язними, завершеним за змістом та 

смислом, доступними в мовному аспекті, автентичними, інформаційно 

насиченими, за обсягом відповідати рівню В1, В1+, В2 за змістом бути цікавими й 

мотивувати студентів до читання та вивчення мови, однак різними за 

функціональною обумовленістю, залежно від рівня навченості студентів та 

здатності  їх читати й інтерпретувати. 

 

2.2. Підсистема вправ та завдань для диференційованого формування у 

майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в читанні 

 

Авторська методика диференційованого формування у майбутніх філологів 

англомовної лексичної компетентності в читанні потребує розроблення 

підсистеми вправ та завдань. 

Поділяючи висновки Н. Скляренко, вправи вважаємо головним методичним 

засобом організації, управління й удосконалення навчальної діяльності, а правильно 

побудовані серії вправ роблять процес навчання раціональним, цілеспрямованим, 
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комунікативним і результативним» [124]. Підсистему вправ, услід за З. Соломко, 

розуміємо як сукупність взаємопов’язаних типів і видів вправ, яка забезпечить 

послідовне формування й удосконалення лексичних навичок у читанні [129, 

с. 36]. Будь-яка система вправ характеризується структурністю, ієрархічністю та 

функціональністю [58]. Розмежовуючи поняття «вправа» та «завдання», оперуємо  

поняттям «підсистема вправ та завдань». На основі поданої вище дефініції 

визначаємо «підсистему вправ та завдань для диференційованого формування у 

майбутніх філологів англомовної лексичної компетентності в читанні» як 

сукупність взаємопов’язаних типів і видів вправ та завдань (які 

диференціюються за лексичним наповненням, призначенням, способом виконання 

та ступенем керованості з боку викладача), що забезпечить послідовне 

формування лексичної компетентності в читанні з урахуванням рівня навченості 

студентів. 

Спираючись на низку наукових праць, нами окреслено ряд  вимог, яких варто 

дотримуватися під час розроблення та упровадження вправ і завдань:   

- вправи повинні мати чітку структуру, яка складається із трьох фаз: 

інструктивної, виконавчої та контрольної [14, с.143; 129, с. 37]; 

- розроблені вправи та завдання мають розвивати здатність і готовність 

студентів до автономного опанування лексики [129, с. 37]; 

- вправи та завдання повинні бути комунікативно орієнтовані; мати новизну, 

культурологічну спрямованість [125, с. 3-7]; 

- вправи та завдання повинні відповідати дидактичним та методичним 

принципам навчання; 

- підсистема вправ та завдань має імплементувати комунікативний та 

проблемний методи навчання, охоплювати вправи у чіткій послідовності 

відповідно до етапів формування лексичної компетентності в читанні в цілому та 

лексичної навички в читанні зокрема; 

- вправи та завдання повинні містити автентичний матеріал (речення, 

надфразові єдності, тексти повинні відображати писемне мовлення носіїв мови); 
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- підсистема вправ та завдань повинна мати диференційований характер, що 

забезпечить оптимальні умови формування лексичної компетентності у студентів 

залежно від рівня їхньої навченості. 

Підсистема вправ та завдань потребує певної послідовності застосування 

груп вправ та завдань, яка має бути релевантною етапам формування лексичної 

навички в цілому [12; 129, с. 35; 127]. З цією метою нами було проаналізовано 

низку наукових праць, присвячених формуванню лексичної компетентності в 

цілому та лексичних навичок у читанні зокрема. 

С. Смоліна виділяє такі етапи формування іншомовної лексичної компетентності: 

1) етап ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями (формування знань 

про лексичну систему мови, правил користування нею, семантизація лексичних 

одиниць, демонстрація особливостей їх використання; 2) етап автоматизації дій з 

новими лексичними одиницями (формування навичок), яка відбувається на рівні: 

а) словоформи, вільного словосполучення, фрази / речення, б) понадфрази 

(діалогічної або монологічної єдності) і мікротексту [127, с. 19]. Формування 

рецептивної лексичної навички дослідниця вбачає у такій послідовності: 

ознайомлення з лексичною одиницею (презентація і семантизація) у процесі 

читання з опорою на графічний образ слова; встановлення словникової форми 

слова; співвіднесення її зі словниковим значенням, визначення контекстуального 

значення слова [127, с. 21]. З. Соломко виділяє три етапи навчання іншомовної 

лексики: 1) презентація, семантизація і первинне закріплення лексичних одиниць; 

2) автоматизація мовленнєвих дій студентів з новими лексичними одиницями; 3) 

удосконалення рецептивної лексичної компетентності [129, с. 36]. У термінах А. 

Котловського процес формування лексичних навичок представлений трьома 

етапами: ознайомлення (сприйняття та осмислення мовного матеріалу), 

автоматизація (перетворення та збереження лексичної одиниці у внутрішньому 

лексиконі, що вимагає осмислення логічних зв’язків між предметами і явищами), 

застосування (використання у мовленні) [57]. С. Боднар обґрунтувала доцільність 

навчання лексики (на засадах комунікативно-когнітивного підходу) у три етапи: 

когнітивно-накопичувальний (ознайомлення з новою лексикою та семантизація, 
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формування мовленнєвих та перекладацьких навичок на рівні словосполучення / 

речення), практико-діяльнісний (формування лексичних навичок в понадфразових 

єдностях / фахових мікротекстах), творчо-комунікативний (розвиток навичок 

вживання лексичних одиниць у продуктивному мовленні) [17, с. 35-37]. Ю. Пассов 

виділяє 6 стадій формування лексичної навички: 1) сприйняття слова в процесі його 

функціонування, створення звукового образу слова; 2) надання слову значення; 

3) імітація слова в ізольованому вигляді або в контексті речення; 4) позначення, 

спрямоване на самостійне називання об’єктів певним словом; 5) комбінування (слово 

вступає в нові зв’язки); 6) вживання слова в різних контекстах [104]. Отже, 

проаналізовані праці свідчать про те, що навчання лексики розпочинається з 

рецепції, тобто сприйняття лексичної одиниці, осмислення її значення та функції, 

запам’ятовування слова. Після цього настає етап тренування, коли формуються 

лексичні навички на рівні речення, надфразової єдності, тексту, тим самим 

навичка інтегрується у відповідне уміння – читання.  

С. Шатілов виділяє три етапи формування лексичних навичок: 1 етап – етап 

введення, семантизації нового слова й первинного його відтворення; 2 етап – етап 

ситуативного тренування та створення міцних лексичних мовленнєвих зв’язків в 

однотипних мовленнєвих ситуаціях; 3 етап – варіативний ситуативний – 

створення динамічних лексичних мовленнєвих зв’язків, навчання 

новокомбінуванню знайомих лексичних елементів у різних контекстах [146, 

с. 125]. І. Чеп’якова, досліджуючи проблему навчання майбутніх філологів 

похідних дієслів давньогрецької мови, приходить до висновку, що навчання 

лексики повинне розпочинатися з формування репродуктивної навички (сприйняття, 

впізнавання, ідентифікація, імітація, диференціація, самостійна семантизація, 

номінація); на основі репродуктивних лексичних навичок формуються рецептивні – 

сприйняття та розуміння лексичних одиниць у писемному мовленні (впізнавання, 

диференціація та ідентифікація письмової форми слова, співвіднесення лексичної 

одиниці з позначуваним нею процесом, станом чи явищем) [141]. Ми поділяємо 

висновки С. Шатілова та І. Чеп’якової, які ґрунтуються на домінантній ролі 

мовленнєвого аналізатора у навчанні мови, а також той факт, що читання 
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відбувається шляхом внутрішнього проговорювання, і вважаємо що слово може 

бути впізнаним лиш за умови, що у свідомості студента утворилися його 

матеріальний та ідеальний образи (тобто його форма і значення) [86, с. 372; 148, 

с. 60], на які будуть накладатися й ідентифікуватися поступальні образи слів. 

Тому вважаємо доцільним застосовувати вправи репродуктивного характеру саме 

з метою формування у свідомості студента звукового, графічного та змістового 

образів лексичної одиниці. 

Цінними для нашого дослідження є висновки І. Баценко. Науковець, 

досліджуючи проблему формування іншомовного (англомовного) лексикону у  

майбутніх лікарів, стає на позицію когнітивістів, вважає, що інформація, 

пов’язана з семантикою слова, зберігається у свідомості у вигляді певних 

концептуальних одиниць (концептів) і складає концептуальну систему 

особистості. Концепти є як елементарними змістовими когнітивними одиницями, 

так і базовими когнітивними сутностями, які дозволяють зв’язувати смисл зі 

словом. У зв’язку з цим критерій засвоєння лексичної одиниці дослідниця вбачає 

в її становленні як засобу доступу до знань. Науковець визначає закономірності 

формування лексикону: опора на вже сформовані в свідомості індивіда 

концептуальну і мовну системи при освоєнні наступних одиниць лексикону; 

безперервність формування, розширення та збагачення лексикону; інтерпретація й 

усвідомлення значень нових одиниць лексикону одночасно з формуванням нових 

зв'язків і перебудовою вже наявних когнітивних структур. На основі цього 

І. Баценко визначає три етапи у формуванні лексикону: репрезентація структури 

фрейму (представлення фрейму і актуалізація фонової інформації, семантизація 

одиниць лексикону, які наповнюють цей фрейм, визначення місця і значущості 

ключових лексичних одиниць в структурі фрейму шляхом виявлення їх 

асоціативних особливостей), її конкретизація (конкретизація представленої 

інформації, уточнення і відпрацювання структури фрейму, усвідомлення і 

засвоєння мовних особливостей одиниць лексикону), формування ментальної 

схеми фрейму (перехід від образу мовного знака як матеріального об'єкта до 

образу його змісту; вдосконалення мовних лексичних навичок, використання 
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одиниць лексикону в мовній діяльності) [9]. Навчання читання передбачає 

оволодіння студентами уміннями та здатністю сприймати текст на семантичному, 

метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях. Останній охоплює 

інтерпретацію змісту та смислу тексту, яка потребує, на наше переконання, 

розуміння культурних та ментальних концептів. Тому в нашому дослідженні 

орієнтуємося на висновки І. Баценко й орієнтуємося на етапи формування 

фреймових структур концептів та навичок інтерпретації останніх: репрезентація 

структури фрейму, її конкретизація, формування ментальної схеми фрейму. 

Отже, поділяючи думки сучасних науковців, визначаємо таку етапність у 

формуванні рецептивних лексичних навичок в читанні: ознайомлення з 

лексичною одиницею та її семантизація → репродуктивне відтворення 

лексичної одиниці з метою формування у свідомості студента звуко-

графічного та семантичного образу лексичної одиниці → формування 

рецептивних лексичних навичок в читанні на рівні речення, надфразової 

єдності → удосконалення рецептивних лексичних навичок у читанні на рівні 

тексту. 

Формування рецептивних лексичних навичок розпочинається ознайомленням 

з лексичною одиницею (презентація і семантизація). Ознайомлення здійснюється, 

як правило, у процесі читання речення, надфразової єдності, тексту з опорою на 

графічний образ лексичної одиниці. Студенти у процесі читання виокремлюють 

незнайому лексичну одиницю, відштовхуючись від її форми у тексті, 

встановлюють її словникову форму, співвідносять її зі словниковим значенням, 

визначають контекстуальне значення [127]. Разом із рецепцією нової лексичної 

одиниці відбувається її семантизація. 

У навчанні лексики застосовуємо перекладні (однослівний переклад; 

багатослівний переклад, пофразовий переклад; тлумачення значення і / або 

пояснення лексичної одиниці рідною мовою; дефініція / визначення) та 

безперекладні способи семантизації (наочна семантизація шляхом демонстрації 

предметів, малюнків, жестів, рухів тощо; мовна семантизація за допомогою 

контексту, ілюстративного речення / речень, зіставлення однієї лексичної одиниці 
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з іншими відомими одиницями іноземної мови – за допомогою антонімів і 

синонімів, дефініції – опису значення нової лексичної одиниці за допомогою уже 

відомої; тлумачення значення лексичної одиниці іноземною мовою) [127]. Вибір 

способу семантизації залежить від семантичного діапазону слова (наприклад, 

денотативні значення можна презентувати перекладними способами, а 

конотативні, контекстуальні значення – краще безперекладними, де слово набуває 

конкретного значення лише в контексті); від здатності студентів розуміти 

безперекладне тлумачення слова, від здатності здогадатися про його конкретне 

значння; від ступеня інформативності словникової статті (у деяких словниках 

бракує інформації про поняття, позначуване словом та його функцію). 

Репродуктивне відтворення лексичної одиниці, формування рецептивних 

лексичних навичок в читанні на рівні речення, надфразової єдності та 

удосконалення рецептивних лексичних навичок в читанні на рівні тексту 

відбувається за допомогою підсистеми вправ. 

Поділяючи погляди А. Котловського, вважаємо, що вправи, спрямовані на 

формування мовної компетентності, є підсистемою, що входить до загальної 

моделі системи вправ [58]. Тому підсистему лексичних вправ у читанні будемо 

розглядати в контексті читання як виду мовленнєвої діяльності та в аспекті 

системи вправ, орієнтованої на навчання читання.  

У формуванні лексичної компетентності в читанні орієнтуємося головним 

чином на типи та види вправ, розроблені науковцями, це зокрема вправи на  

читання речень, надфразових єдностей, міні-текстів, виявлення незнайомих слів, 

встановлення їхнього значення, функції; на імітацію лексичних одиниць, на 

номінацію; переклад; на добір синонімів / антонімів; на надання дефініції 

поняттю; на поєднання частини речень; закінчення речень, підстановку 

пропущених слів;  відповіді на питання викладача; на трансформацію речень; на 

читання тексту та відповіді на питання викладача, виконання тестів [127; 128; 129; 

141].  
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Поклавши в основу нашої методики диференційований підхід, вважаємо 

доцільним розробити підсистеми вправ і завдань на формування лексичної 

компетентності в читанні відповідно до рівня навченості студентів. 

Студенти з низьким рівнем сформованості лексичної компетентності в 

читанні, відповідно до навчальних програм, (які здатні лише на спорадичному 

рівні розуміти експліцитний зміст тексту) повинні оволодіти на кінець першого 

курсу таким обсягом лексичних одиниць та їхніх значень, щоб а) читати тексти, 

які відповідають рівневі В1/В1+, розуміючи їхній експліцитний зміст; 

б) встановлювати денотативні значення лексичних одиниць, співвідносити їх з 

референтами; в) встановлювати семантику локальних імплікатів; 

г) встановлювати змістову та граматичну зв’язність у межах синтагми, речення, 

надфразової єдності; д) розуміти та семантизувати ключові слова, які несуть 

основне змістове навантаження; е) здогадуватися про значення слова на основі 

епідигматичного аналізу, схожості. 

Для цього нами розроблено п’ять груп вправ і завдань: 1) вправи на 

формування знань нових лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями 

та навичок рецепції їх під час читання (рівень В1/В1+); 2) вправи на формування 

потенційного словника лексемами, семантика яких встановлюється легко на 

основі схожості з рідною мовою та епідигматичного аналізу; 3) вправи на 

формування знань локальних імплікатів та навичок їх семантизації; 4) вправи на 

формування навичок встановлення змістової та граматичної зв’язності у межах 

речення, надфразової єдності, тексту; 5) вправи на формування умінь читання з 

повним розумінням інформації. 

Вправи на формування знань нових лексичних одиниць з їхніми 

денотативними значеннями та навичок рецепції їх під час читання (лексика 

орієнтована на рівень В1/В1+). 

До цієї групи належать вправи: 

знайомство із лексичною одиницею: 

- на читання речень, надфразових єдностей, міні-текстів, виявлення 

незнайомих слів, встановлення їхнього значення, функції; 
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репродукція лексичних одиниць: 

- на номінацію понять, явищ, процесів; переклад з української мови 

англійською; на добір синонімів / антонімів; 

- на надання дефініції поняттю;  

- на поєднання частини речень; закінчення речень, підстановку пропущених 

слів; 

рецепція лексичних одиниць на рівні речення, надфразової єдності: 

- відповіді на питання викладача; 

- на переклад українською мовою; 

- на трансформацію речень; 

- на добір синонімів; 

рецепція лексичних одиниць на рівні тексту: 

- на читання тексту та відповіді на питання викладача; 

- на читання тексту та виконання тестових завдань. 

Вправа. Мета: формування знань лексичних одиниць та навичок їх 

розуміння під час читання, розширення тезаурусу студентів. 

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

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

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

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

speaking of the aid effort [203]. 

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

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

super worm moon [222]. 

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

small pieces and frozen [221].  

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

they dive hundreds of metres beneath the ocean [246]. 
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6. A group of British teens are reliving the traumatic experience of being stranded 

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

Thailand [258]. 

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

according to scientists [239]. 

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

from climate change by expanding the island’s southern shore to keep rising 

seas at bay [243]. 

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

[240]. 

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

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

hopefully adopt as their new home [260]. 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна одномовна з високим рівнем 

керованості з боку викладача.  

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

синонімів. 

Форма виконання та контроль: студенти самостійно читають речення, 

добирають синоніми; якщо слово незнайоме – студенти користуються словником. 

Перевірку здійснює викладач. 

Вправи на формування потенційного словника лексемами, семантика 

яких встановлюється легко на основі схожості з рідною мовою та 

епідигматичного аналізу. 

До цієї групи належать вправи: 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні речення, надфразової єдності:  

- на читання окремих речень, аналіз слів, які складають потенційний словник 

студента, переклад речень українською мовою; 

- на читання речень і добір синонімів до слів, що складають потенційний 

словник студента; 
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- на підстановку пропущених слів (що складають потенційний словник 

студента) у надфразових єдностях; 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні тексту:  

- на читання текстів та відповіді на питання для виявлення правильності 

розуміння семантики цих слів; 

- на читання текстів та виконання тестових завдань до них. 

Вправа. Мета: формування навичок упізнавання та семантизації слів, які 

складають потенційний словник студента (слова, семантика яких встановлюється 

на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного аналізу). 

Інструкція: Read the text, choose the correct answer to the questions given after 

the text. 

Oscar Branson laments the decline of coral reefs, but points out that it has 

happened before and will happen again [254]: 

The demise of corals is a catastrophe at ecological, environmental, economic, 

cultural, philosophical and personal levels. It is a visible and appalling sign of the direct 

impact we can have on the planet. Surely this cataclysmic destruction of an entire, 

complex ecosystem must be unparalleled and unique? 

Well, no. Coral reefs have been comprehensively wiped out on at least 6 separate 

occasions since the origin of life on Earth 3.8 billion years ago. 

1. What does cataclysmic destruction mean? 

a. to support the progress   

b. to have a fatal influence 

c. to have a positive impact 

2. What is said about coral reefs in the text? 

a. they are the largest habitat for fish in the world 

b. they are all over the world ocean 

c. they are in danger 

3. What is complex ecosystem? 

a. all the living things that share an environment 

b. everything that belongs to ecology 
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c. economic, cultural and philosophical peculiarities of the socium 

Тип вправи: комунікативна рецептивна одномовна з високим рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на читання тексту, який містить слова, семантика яких 

встановлюється на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного аналізу, та 

відповіді на питання, які перевіряють правильність розуміння саме цієї лексики. 

Форма виконання та контроль: студенти самостійно виконують вправу, 

потім викладач перевіряє індивідуально кожного студента. 

Вправи на формування знань локальних імплікатів та навичок їх 

семантизації. 

До цієї групи належать вправи: 

знайомство зі лексичними одиницями, що складають локальні імплікати: 

- на читання речень, надфразових єдностей, текстів, які містять локальні 

імплікати, визначення їхньої семантики, культурного маркера, понять, реалій, 

процесів, які вони позначають; 

репродукція лексичних одиниць, що складають локальні імплікати: 

- на дефініцію понять, реалій, процесів, що складають локальні імплікати; 

- на підстановку лексичних одиниць, що називають локальні імплікати; 

рецепція лексичних одиниць, що складають локальні імплікати, на рівні 

речення, надфразової єдності:  

- на читання речень / надфразових єдностей, що містять локальні імплікати, з 

наступною їх трансформацією – для виявлення глибини та точності розуміння 

локальних імплікатів; 

- переклад речень / надфразових єдностей українською мовою; 

- на читання речень / надфразових єдностей з наступним коментарем 

локальних імплікатів; 

рецепція лексичних одиниць на рівні тексту: 

- читання тексту, який містить локальні імплікати, відповіді на питання 

викладача,  коментування окремих фрагментів (які містять імплікати), виконання 

тестових завдань. 
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Вправа. Мета: формування навичок семантизації локальних імплікатів під 

час читання на рівні речення. 

Інструкція: Read the sentences. Comment on how you understand the underlined 

words in italics. 

But the government changed direction last year due to a need to meet EU targets 

on renewable energy, and in June it approved a law amendment to reduce obstacles 

facing green energy investment [226]. 

Winking at them, as Guy liked to say, on its way to brighter shores [219]. 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна одномовна з високим рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на читання речень та коментування слів, що позначають 

локальні імплікати. 

Форма виконання та контроль: студенти виконують самостійно, перевірка 

фронтальна. 

Вправи на формування навичок встановлення змістової та граматичної 

зв’язності у межах речення, надфразової єдності, тексту. 

на рівні речення: 

- на підстановку лексичних одиниць, які слугують маркерами змістової / 

граматичної зв’язності на рівні речення; 

- розташування слів у правильній послідовності, розташування маркерів 

зв’язку в правильній позиції; 

- виявлення зайвого компонента, який порушує зміст висловлення; 

на рівні надфразової єдності та тексту: 

 - на підстановку лексичних одиниць, які слугують маркерами змістової / 

граматичної зв’язності на рівні надфразової єдності та тексту; 

- на розташування речень / надфразових єдностей у правильній логічній 

послідовності. 

Вправи на формування умінь читання з повним розумінням інформації. 

Ці вправи пропонуємо виконувати на рівні тексту. Вони мають інтегрувати 

лексику, вивчену під час виконання попередніх вправ:  
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- читання та переклад тексту, коментування локальних імплікатів, понять, 

реалій, явищ, які зустрічаються в тексті; лексичних засобів змістового та 

граматичного зв’язку;  

- читання тексту з наступним виконанням тестових завдань, які орієнтовані 

на перевірку глибини й точності розуміння лексичних одиниць, змісту тексту. 

Вправа. Мета: удосконалення лексичних навичок читання текстів. 

Інструкція: Read the text, translate it, comment on the meaning of the underlined 

words in italics.  

Wellington – New Zealand’s clean, green image took a beating this summer as 

tourists traveling through the countryside posted pictures of lakes and rivers off limits 

due to contamination by farm effluent, garbage and human faeces. 

A booming dairy farming industry, along with a surge in tourists seeking unspoiled 

natural attractions, has taken its toll on the country’s environment, heavily marketed as 

«100% Pure». 

Particularly affected is its vast network of once pristine rivers and lakes, which are 

now some of the most polluted among OECD countries, according to some experts. 

About 60 percent of them are unfit for swimming, the Environment Ministry said in a 

report in 2014. Experts say water quality has deteriorated further since. 

In a Colmar Brunton survey conducted last month, 82 percent of respondents said 

they were “extremely or very” concerned about the pollution of rivers and lakes, more 

than any other issue including living costs, child poverty and climate change [250]. 

Тип вправи: комунікативна рецептивна двомовна з високим рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на читання та переклад тексту, аналіз та коментар 

лексики,  яка складає локальні імплікати. 

Форма виконання та контроль: студенти виконують самостійно, перевірка 

викладачем фронтальна. 

Студенти з достатнім рівнем сформованості лексичної компетентності в 

читанні, відповідно до навчальних програм, (які здатні розуміти експліцитний 

зміст тексту) повинні оволодіти на кінець першого курсу таким обсягом 
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лексичних одиниць та їхніх значень, щоб а) читати тексти, які відповідають 

рівневі В1+/В2; б) встановлювати денотативні значення лексичних одиниць, 

співвідносити їх з референтами; в) встановлювати контекстуальні значення 

лексичних одиниць; г) встановлювати змістову зв’язність у межах речення та 

надфразової єдності; д) семантизувати окремі темні та глобальні імплікати; 

е) експлікувати окремі змістові модулі тексту через експлікацію ключових 

лексем; є) долати внутрішньомовну інтерференцію під час семантизації 

лексичних одиниць, які входять до потенційного словника, проте семантика яких 

не виводиться на основі епідигматичного аналізу та не встановлюється на основі 

схожості з рідною мовою. 

Для цього нами розроблено п’ять груп вправ і завдань: 1) вправи на 

формування знань нових лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями 

та  (рівень В1+/В2); 2) вправи на розширення семантичного поля лексичних 

одиниць (знань та навичок визначення контекстуальних значень, фразеологізмів); 

3) вправи на формування навичок встановлення змістової зв’язності у межах 

тексту та надфразової єдності; 4) вправи на формування знань та навичок 

семантизації лексичних одиниць, які входять до потенційного словника, проте 

семантика яких не виводиться на основі епідигматичного аналізу та не 

встановлюється на основі схожості з рідною мовою; 5) завдання на формування 

умінь експлікації темних та глобальних імплікатів під час читання цілісних 

текстів. 

Вправи на формування знань нових лексичних одиниць з їхніми 

денотативними значеннями та навичок рецепції їх під час читання (рівень 

В1+/В2). 

Ця група вправ характеризується: а) наповненням лексичних одиниць, що 

відповідають рівню В1+/В2 і вживається в прямому значенні, позначають 

референти у межах тематичних модулів; б) некомунікативні рецептивні та 

рецептивно-репродуктивні на рівні речення. 

До цієї групи належать вправи: 

знайомство зі лексичними одиницями та їхніми денотатами: 
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- вправи на читання речень, надфразових єдностей, текстів, визначення 

необхідних лексичних одиниць та їхніх денотативних значень;  

репродукція лексичних одиниць: 

- вправи на номінацію понять, явищ, процесів; переклад з української мови 

англійською; на добір синонімів / антонімів; групування та категоризування 

лексичних одиниць, підстановку пропущених слів; 

рецепція лексичних одиниць на рівні речення, надфразової єдності: 

- відповіді на питання викладача; 

- на переклад українською мовою; 

- на трансформацію речень; 

рецепція лексичних одиниць на рівні тексту: 

- читання тексту, відповіді на питання викладача, виконання тестових 

завдань до тексту, переклад. 

Вправи на розширення семантичного поля лексичних одиниць (знань та 

навичок визначення контекстуальних значень).  

Ця група вправ характеризується: а) наповненням надфразових єдностей та 

текстів лексикою, яка відповідає рівням В1+/В2, набуває контекстуальних 

значень, які аналогічні рідній мові, легко впізнаванні та вивідні; б) умовно-

комунікативні та комунікативні рецептивні та рецептивно-репродуктивні на рівні 

надфразових єдностей та текстів. 

До цієї групи належать вправи:  

знайомство з контекстуальними значеннями лексичних одиниць: 

- на читання речень / надфразових єдностей, текстів з визначенням 

контекстуальних значень певних лексичних одиниць; 

репродукція лексичних одиниць з їхніми відповідними значеннями: 

- відповіддю на питання викладача (пов’язані з семантизацією окремих 

лексичних одиниць, які студенти зустріли під час читання речень, надфразових 

єдностей, текстів); 

- на підстановку пропущених слів, на трансформацію висловлень (заміна 

лише окремих слів); 
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- на номінацію та дефініцію; 

- на переклад речень, надфразових єдностей англійською мовою; 

рецепція лексичних одиниць з їхніми відповідними значеннями на рівні речень / 

надфразових єдностй: 

- на читання речень / надфразових єдностей з наступною їх трансформацією 

– для виявлення глибини та точності розуміння контекстних значень слів; 

- переклад речень / надфразових єдностей українською мовою; 

рецепція лексичних одиниць з їхніми відповідними значеннями на рівні 

тексту: 

- читання тексту з наступним перекладом, з наступними відповідями на 

питання, виконанням текстових завдань.  

Вправи на встановлення змістової зв’язності у межах тексту та 

надфразової єдності. 

До цієї групи належать вправи: 

- на читання надфразових єдностей та текстів з пропущеними словами, які 

несуть функцію зв’язності, підстановку цих слів; 

- на читання окремих фрагментів надфразових єдностей та текстів, поданих з 

порушенням логічної послідовності, розташування цих фрагментів у правильній 

послідовності; 

- на читання окремих фрагментів надфразових єдностей та текстів з 

наступною відповіддю на питання вчителя, які перевіряють правильність 

розуміння логічної послідовності. 

Вправа. Мета: формування знань лексичних одиниць, які впливають на 

встановлення змістової зв’язності у межах тексту та надфразової єдності. 

Інструкція: Read the mini-texts, insert missing words, ensure the integrity of the 

text and logic. 

And this isn’t the first time out-of-place sea creatures have washed up on Southern 

California beaches. In January 2018, a rare venomous sea snake more common to the 

coasts of Africa, Asia and Central America, was discovered on ___________ in 



105 

 

Newport Beach. And a giant oarfish, normally found at ocean depths around 3,000 feet, 

washed ashore on Catalina Island in August 2015 [262]. the shore 

China is one of the biggest buyers of American lobster, which is hauled to 

__________ mostly in New England and maritime Canada. But China placed heavy 

tariffs on lobsters from the U.S. in July in a development that sent shockwaves through 

the seafood industry [272]. the shore 

They spotted the dead whale last Friday a short distance from _______ after they 

followed scavenging birds that were circling overhead. The lifeless humpback, which 

was about eight metres (26ft) long, was found in thick shrubs and brush [252]. the shore 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна одномовна з середнім рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на вживання лексичних одиниць, які слугують для 

змістової зв’язності у межах тексту та надфразової єдності. 

Форма виконання та контроль: студенти самостійно читають речення, 

вставляють пропущені слова; якщо слово незнайоме – студенти користуються 

словником. Перевіряє викладач. 

Вправи на семантизацію лексичних одиниць, які входять до 

потенційного словника, проте семантика яких не виводиться на основі 

епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою. 

Ця група завдань характеризується: а) наповненням лексичними одиницями, 

які за формою належать до інтернаціоналізмів, а також мають знайомі форманти, 

проте значення не вивідне; б) вправи виконуються на рівні слова, речення, 

надфразової єдності, тексту; в) некомунікативні, умовно-комунікативні та 

комунікативні (залежно від того, на якому рівні вони виконуються) одномовні або 

двомовні, рецептивні або рецептивно-репродуктивні. 

До цієї групи належать вправи: 

знайомство з лексичними одиницями: 

- на читання речень / надфразових єдностей, текстів з визначенням 

контекстуальних значень певних лексичних одиниць; 
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на репродукцію лексичних одиниць:  

- вправи на номінацію та дефініцію понять, явищ, процесів; переклад з 

української мови англійською; на добір синонімів / антонімів; групування та 

категоризування лексичних одиниць; надання дефініції поняттю; добір 

пропущеного слова; 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні речення, надфразової єдності:  

- на читання речень / надфразових єдностей з наступною їх трансформацією 

– для виявлення глибини та точності розуміння контекстних значень слів; 

- переклад речень / надфразових єдностей українською мовою; 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні тексту:  

- читання тексту, відповіді на питання викладача, виконання тестів;  

Вправа. Мета: формування навичок семантизації слів, які складають 

потенційний словник студента, семантика яких не виводиться на основі 

епідигматичного аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою. 

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

of underlined words in italics.  

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

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

off [241]. 

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

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

miniature waves – eerie acts of biomimicry [251]. 

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

currents and unpredictable waves [256]. 

Тип вправи: некомунікативна рецептивна двомовна з середнім рівнем 

керованості з боку викладача.  

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

основі епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою. 
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Форма виконання та контроль: студенти самостійно виписують лексику, 

самостійно виконують завдання. Перевіряють за словником правильність 

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

ці слова. 

Завдання на формування умінь експлікації темних та глобальних 

імплікатів під час читання цілісних текстів. 

Ця група завдань характеризується: а) наявністю темних та глобальних 

імплікатів; б) експлікація імплікатів відбувається на матеріалі текстів; в) тексти 

мають лише окремі імпліцитні змістові модулі, а зміст у цілому – експліцитний; 

г) завдання комунікативні одномовні, рецептивні або рецептивно-репродуктивні. 

До цієї групи належать завдання: передтекстового, притекстового та 

післятекстового характеру, орієнтовані на семантизацію темних та глобальних 

імплікатів через призму експлікації окремих змістових модулів тексту.  

Вправа. Мета: формування знань про темні та глобальні імплікати, 

формування навичок виділення ключових слів, які несуть основне смислове 

навантаження; семантизації глобальних та темних імплікатів під час читання 

цілісних текстів; інтерпретування та експлікування семантики ключових лексем 

та змісту тексту.  

Передтекстове  завдання: Бесіда про культурне та ментальне семантичне  

навантаження слів-імплікатів, що несуть смислове навантаження. 

Інструкція до притекстового завдання: Read the text. Highlight the keywords 

that are used in the figurative meaning and bear the main meaning. Think about the 

meaning of these words, which information is encoded in these words and how it affects 

the understanding of the text. 

Sunday’s election has become an important test for Germany’s governing parties. 

It may help determine whether Merkel’s unhappy federal coalition in Berlin has a long-

term future, and even how much longer Germany’s leader of the past 13 years can carry 

on at the helm of the European Union’s largest economy. 

Nearly 4.4 million people can vote for the state legislature in Hesse, which 

includes Germany’s financial capital, Frankfurt. Merkel’s conservative Christian 



108 

 

Democratic Union is defending its 19-year leadership of the region, long a stronghold of 

the center-left Social Democrats. 

Those parties, traditionally Germany’s biggest, form Merkel’s national government 

in a «grand coalition» together with the CDU’s Bavaria-only sister, the Christian Social 

Union. In an Oct. 14 election in Bavaria, the CSU and the Social Democrats were 

battered by voters who were turned off by constant squabbling in the seven-month-old 

national government. 

«People are really waiting spellbound for the outcome, because depending on how 

it goes, there will be a lot of turbulence next week», said Thorsten Faas, a political 

science professor at Berlin’s Free University. «It’s very unlikely that both the CDU and 

the Social Democrats will get an unexpectedly good result». 

Depending on the result, either Merkel or Social Democrat leader Andrea Nahles 

will likely face a discussion about their future. 

«Which, in any case, means that the ‘grand coalition’ will really get into deep 

water», he said [253]. 

Інструкція до післятекстового завдання: у формі усної бесіди відбувається 

обговорення семантики слів, які вжиті в переносному значенні і несуть основне 

смислове навантаження; екстралінгвальної інформації, закодованої в цих словах. 

Способи семантизації: тлумачення значення, дефініція, мовна семантизація, 

тлумачення значення. 

Тип вправи: мовленнєва вправа на читання одномовна рецептивна з 

мінімальним керуванням з боку викладача. 

Вид вправи: вправа на читання тексту та аналіз імплікатів; інтерпретування та 

експлікування семантики ключових лексем-імплікатів; розширення семантичних 

полів лексичних одиниць мови. 

Форма виконання та контроль: на початку читання проводиться бесіда зі 

студентами з метою актуалізації їхніх знань, необхідних для розуміння 

неконвенційних імплікатів, які вживаються в текстах; самостійне читання тексту 

студентами, обмірковування лексичних одиниць, осмислення їхньої семантики; 

насамкінець – обговорення семантики цих слів, розширення уявлень про 

https://www.washingtontimes.com/topics/angela-merkel/
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семантичний діапазон лексичних одиниць. Середній ступінь керованості з боку 

викладача. 

Студенти з високим рівнем сформованості лексичної компетентності в 

читанні, відповідно до навчальних програм, (які здатні розуміти імпліцитний 

зміст та смисл тексту) повинні оволодіти на кінець першого курсу таким обсягом 

лексичних одиниць та їхніх значень, щоб а) читати тексти, які відповідають 

рівневі В2+;  б) встановлювати денотативні та конотативні значення лексичних 

одиниць; в) розуміти темні та глобальні імплікати, культурні та ментальні 

концепти, символи; г) інтерпретувати зміст та смисл тексту, володіти достатніми 

пресупозиційними знаннями для адекватного розуміння змісту та смислу тексту; 

д) семантизувати лексичні одиниці, які складають потенційний словник студента 

(слова, семантика яких виводиться на основі схожості з рідною мовою та 

епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках). 

Для цього нами розроблено чотири групи вправ: 1) вправи на формування 

знань нових лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями та навичок їх 

семантизації під час читання; 2) вправи на розширення семантичного поля 

лексичних одиниць (знань та навичок визначення конотативних значень, 

контекстуальних значень, фразеологізмів); 3) завдання на формування умінь 

інтерпретації лексичних одиниць (темних та глобальних імплікатів, символів, 

концептів); 4) вправи на формування навичок семантизації лексичних одиниць, 

які складають потенційний словник студента (слова, семантика яких виводиться 

на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих 

випадках). 

Вправи на формування знань нових лексичних одиниць з їхніми 

денотативними значеннями  та навичок їх семантизації під час читання. 

Ці вправи виконуються на рівні слова / словосполучення, речення. Лексика, 

засвоєна у вправах цієї групи повторюється у вправах наступних двох груп, тому 

ми свідомо відмежовуємося від рівня надфразової єдності та тексту. Вправи цієї 

групи характеризуються а) лексикою, яка відповідає тематиці змістових модулів, 

що вивчають студенти, та рівневі В2 за «Загальноєвропейськими рекомендаціями 
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з мовної освіти» [41]; б) лексикою, що вживається в прямому значенні й позначає 

референти відповідної тематики; в) вправи некомунікативні та умовно-

комунікативні, рецептивні та рецептивно-репродуктивні; г) вправи орієнтовані на 

розширення тезаурусу студентів. 

До цієї групи вправ належать: вправи на знайомство з лексичними 

одиницями; на репродукцію лексичних одиниць; на рецепцію лексичних одиниць 

на рівні речення, надфразової єдності; на рецепцію лексичних одиниць на рівні 

тексту.   

Вправи на розширення семантичного поля лексичних одиниць (знань та 

навичок визначення конотативних значень). 

Ця група вправ виконується на рівні надфразових єдностей та міні-текстів й 

має такі характеристики: а) у надфразових єдностях та міні-текстах містяться 

логічно вивідні імплікати, тобто слова, вжиті в переносному значенні, яке 

виводиться зі змісту висловлення; б) вправи умовно-комунікативні рецептивні та 

рецептивно-репродуктивні; в) вправи орієнтовані на формування знань про 

інтегровану сему, логіку розширення словом семантичного поля, а також на 

формування навичок мовної здогадки, зокрема за контекстом. 

До цієї групи належать вправи: 

вправи на знайомство з лексичними одиницями: 

- на читання надфразових єдностей та міні-текстів, які містять логічно 

вивідні семи слів, встановлення їхньої семантики; 

на репродукцію лексичних одиниць:  

- вправи на семантично-адекватну заміну словосполучення (чи 

перифрастичної конструкції) словом; 

- вправи на заповнення у трансформованих надфразових єдностях та міні-

текстах пропусків слів, які відповідають змісту висловлення; 

- вправи на номінацію понять, відповіді на питання викладача, які мотивують 

до вживання слів у потрібних значеннях; 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні речення, надфразової єдності: 

- вправи на диференціацію конотативних значень;  
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- вправи на виявлення слова, яке не відповідає за значенням змісту 

висловлення та заміна його адекватним відповідником;  

- вправи на переклад надфразових єдностей та міні-текстів, які містять слова, 

що набувають особливого значення в контексті; 

- завдання на визначення інтегративної семи та умотивованості логіки 

набування словом конотативних значень. 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні тексту: 

- читання тексту, відповіді на питання викладача, які дозволяють перевірити 

правильність розуміння значень слів, тестування після прочитання, переклад 

тексту. 

Вправа. Мета: формувати знання про семантичне поле лексичних одиниць, 

навичок визначення конотативної семантики слів; формування навичок 

встановлення інтегративної семи та умотивованості логіки набування словом 

конотативних значень. 

Інструкція. Read the mini-texts, look at the underlined words in italics, think 

about their meaning. Answer the teacher's questions. Identify the basic denotative 

meaning of these words.  

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

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

their concept, tweeted to her one million fans to hold on until the website was restored. 

«We learn as we do», Ms. Oleksak said. Six months ago, they reintroduced their bagels 

to supermarkets; now their bagel balls are in 2,000 stores and 7,500 Starbucks [266]. 

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

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

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

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

media was ablaze. 

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

Apatow, referring to reports of the president’s apparent interest in the topic. «I guess he 
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considered himself furloughed», snarked Robert Reich, the University of California 

Berkeley professor and former Clinton administration Secretary of Labor [248]. 

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

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

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

themselves in dire straits. 

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

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

police say they cannot intervene», he says [220]. 

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

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

Тип вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна одномовна з 

середнім рівнем керованості з боку викладача.  

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

лексики. 

Форма виконання та контроль: студенти читають текст, визначають 

семантику підкреслених слів, викладач у формі запитань перевіряє рівень 

розуміння значень цих слів, студенти англійською мовою обґрунтовують, чому 

слово набуло саме такого значення.  

Завдання на формування умінь інтерпретації лексичних одиниць 

(темних та глобальних імплікатів, символів, концептів). 

Ця група вправ побудована виключно на текстовому матеріалі й 

характеризуються: а) тексти для читання темними та глобальними імплікатами, 

концептами, символами; б) вправи орієнтовані на поглиблення знань лексичних 

одиниць, які мають конотативні значення, про концепти, символи; розвиток 

інтерпретаційних навичок, зокрема семантизації глобальних та темних імплікатів; 

формування здатності та готовності самостійно вирішувати лінгвістичні задачі, 

пов’язані з інтерпретацією текстів на основі лексичних одиниць; в) читання 

супроводжується коментарями, дискусіями, міні-доповідями, орієнтованими на 

обговорення семантичного діапазону слів, їхньої інтерпретації; г) керування з 
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боку викладача – мінімальне: викладач виступає як партнер під час обговорень та 

дискусій. 

Вправа. Мета: формування знань про глобальні та темні імплікати, 

культурні та ментальні концепти, символи; умінь розуміння концептів, 

глобальних та темних імплікатів, інтерпретування та експлікування їхньої 

семантики; формування здатності та готовності самостійно розширювати знання 

про концепти, символи; знаходити та добирати інформацію (яка стосується 

конвенційних імплікатур) з додаткових джерел. 

Передтекстове  завдання: Бесіда про культурні та ментальні концепти. 

Інструкція до притекстового завдання: Read the texts. Using the context and 

additional literature, outline the semantics of the words deep, water, jump, ship, prepare 

a comment or mini-report on the concepts denoted by these words. 

How do you understand the main content and meaning of the texts? Speak your 

mind using the words above. 

This is just Trump’s carnival abroad. America’s Ringling Bros and Barnum & 

Bailey Circus shut its doors this week and it’s not hard to see why. What kind of circus 

can possibly compete with a sacked James Comey, Michael Flynn’s refusal to testify 

and Wednesday’s revelation that during the election Russians were feeding fake 

documents about Trump’s opponent Hillary Clinton to the FBI? 

The measured tones, notorious caution and dignified meetings of Trump’s 

predecessor, Barack Obama, do have a legacy, but it’s only in comparative memes on 

the internet. Visual representations of an American president who heavily comprehends 

his geopolitical responsibility seem as distant from present circumstances as an 

architectural map of Atlantis. 

Observe the difference between Pope Francis’ positive engagement with the 

former president and his dour reticence to even speak to the grinning successor. If any 

institution on earth knows about a) nepotism and b) sex scandals, it’s the Vatican, and 

yet photographs reveal not even the pope’s legendary capacity for forgiveness can 

extend to the clan of pussy-grab-enablers descending on his home in mantillas. The 

pope’s official gift to the climate-change-denying Trump? His papal encyclical on 
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climate change. What deep water western civilisation is truly in when the pope – the 

pope – is actively trolling the president of the United States. 

Is this the real life? Is this just fantasy? Do the wild outfits, set pieces and intense 

facial emotions attest that this is cabaret of the Von Trump Family on tour, and, if so, 

when – oh when – will they please burst into song? What will they sing? 

In response to the photo of the Trumps, veils and pope alone, the internet has 

alternatively suggested that while the new season of The Sopranos looks terrible, 

introducing a reality TV dimension to The Omen reboot renders that franchise truly 

terrifying [270]. 

If polls are any indication, Prime Minister Justin Trudeau is heading for the exit 

this fall but many of his Liberal MPs have already announced they are leaving or won’t 

run for re-election. 

The departures began even before the SNC-Lavalin scandal erupted this year. In 

September, Ontario Liberal (and former Air Force officer) Leona Alleslev crossed the 

floor to join the Conservatives because of disagreements with the government’s 

handling of the economy and foreign affairs. 

«Here at home, we see large amounts of capital investment leaving Canada while 

tax structures, federal infrastructure problems and politics prevent us from getting goods 

to market, and deter companies from expanding and undermine our competitiveness. 

For the first time in many years, Canadians don’t believe that tomorrow will be better 

than today and that their children’s future will be than theirs», she said in a statement 

after crossing the floor. 

«Beyond our borders, our position remains vastly diminished. Our foreign policy is 

disconnected from our trade relationships and our ability to deliver on our defence 

commitments is undermined by politics», she added. «We must recognize that foreign 

policy, trade, defence, and our economy all depend on each other and can’t be viewed 

separately» [234]. 

Інструкція до післятекстового завдання: у формі усної бесіди відбувається 

обговорення семантики слів, виголошення коментарів, міні-доповідей про 
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концепти, темні та глобальні імплікати, позначувані цими словами. Обговорення 

змісту та смислу твору. 

Способи семантизації лексики: контекстуальний аналіз, тлумачення 

значення,  мовна семантизація, розширений коментар. 

Тип вправи: мовленнєва вправа на читання одномовна рецептивно-

продуктивна з мінімальним керуванням з боку викладача. 

Вид вправи: вправа на читання тексту та аналіз конвенційних імплікатів (які 

виводяться за змістом); інтерпретування та експлікування семантики слів; 

розширення знань про концепти, символи, культурні архетипи носіїв мови; добір 

інформації з додаткових джерел. 

Форма виконання та контроль: на початку читання проводиться актуалізація 

знань студентів, необхідних для розуміння неконвенційних імплікатів; самостійне 

читання тексту студентами, самостійний пошук інформації, підготовка коментарів 

та міні-доповідей; обговорення концептів, символів, культурних архетипів носіїв 

мови.  

Вправи на формування навичок семантизації лексичних одиниць, які 

складають потенційний словник студента (слова, семантика яких 

виводиться на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу 

лише в окремих випадках). 

До цієї групи належать вправи: 

вправи на знайомство з лексичними одиницями та їхніми контекстуальними 

значеннями: 

-  на читання словосполучень, речень, надфразових єдностей, текстів та 

аналіз семантики багатозначного слова, якої воно набуває в поєднанні з іншими 

словами; 

на репродукцію лексичних одиниць:  

-  вправи на номінацію, трансформацію, заміну, дефініцію, переклад, 

відповіді на питання; 

на рецепцію лексичних одиниць на рівні речення, надфразової єдності, 

тексту: 
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-  вправи на читання надфразових єдностей, текстів з наступною роботою, 

яка полягає в перевірці правильності розуміння значень слів, яких вони набувають 

у відповідних контекстах.  

Вправа. Мета: формування навичок семантизації слів, які складають 

потенційний словник студента, проте підлягають внутрішньомовній 

інтерференції. 

Інструкція: Read the sentences and using the dictionary define the semantics of the 

underlined words. Write out all possible contexts for the use of these words in which their 

meaning changes.  

He resigned himself to the fatality of life [231]. 

The following month, Mr. Fisher landed his job at CBS, and began apartment 

hunting in Manhattan [259]. 

Shape up or ship out! [232]. 

The best way to stay out of trouble at the office is not to make waves [233]. 

He signed off after nineteen years as CNN news anchor. 

The town doctor caught more than four hundred children before he retired. 

They have always lived high. 

At least he has hips, you gutless jellyfish! 

The French teacher put her pupils through their paces for the visitors [230]. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна, двомовна, з низьким рівнем 

керованості з боку викладача.  

Вид вправи: вправа на семантизацію слів, які складають потенційний 

словник, але семантика виводиться на основі епідигматичного аналізу та схожості 

з рідною мовою лише в окремих випадках, залежно від контексту. 

Форма виконання та контроль: студенти самостійно виписують лексику, 

самостійно виконують завдання. Перевіряють за ключем. 

У таблиці 2.2.1 подано види вправ і завдань для диференційованого 

формування лексичної компетентності в читанні. 



117 

 

Таблиця 2.2.1 

Види вправ і завдань для диференційованого формування лексичної 

компетентності в читанні 

Рівень 

навченості 

Види вправ 

Низький рівень НР1) вправи на формування знань нових лексичних одиниць 

з їхніми денотативними значеннями та навичок рецепції їх 

під час читання (рівень А2 → В1/В1+);  

НР2) вправи на формування знань локальних імплікатів та 

навичок їх семантизації;  

НР3) вправи на формування потенційного словника 

лексемами, семантика яких встановлюється легко на основі 

схожості з рідною мовою та епідигматичного аналізу;  

НР4) вправи на формування навичок встановлення змістової 

та граматичної зв’язності у межах речення, надфразової 

єдності, тексту;  

НР5) вправи на формування умінь читання з повним  

розумінням інформації. 

Достатній рівень  ДР1) вправи на формування знань нових лексичних одиниць 

з їхніми денотативними значеннями та навичок рецепції й 

семантизації (рівень В1 → В1+/В2);  

ДР2) вправи на розширення семантичного поля лексичних 

одиниць (знань та навичок визначення контекстуальних 

значень, фразеологізмів);  

ДР3) вправи на формування навичок встановлення змістової 

зв’язності у межах тексту та надфразової єдності;  

ДР4) вправи на формування знань та навичок семантизації 

лексичних одиниць, які входять до потенційного словника, 

проте семантика яких не виводиться на основі 

епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі 
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схожості з рідною мовою;  

ДР5) завдання на формування умінь експлікації темних та 

глобальних імплікатів під час читання цілісних текстів. 

Високий рівень ВР1) вправи на формування знань нових лексичних одиниць 

з їхніми денотативними значеннями та навичок їх 

семантизації під час читання (рівень В2 → В2+);  

ВР2) вправи на розширення семантичного поля лексичних 

одиниць (знань та навичок визначення конотативних 

значень, контекстуальних значень, фразеологізмів);  

ВР3) вправи на формування навичок семантизації лексичних 

одиниць, які складають потенційний словник студента 

(слова, семантика яких виводиться на основі схожості з 

рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих 

випадках);  

ВР4) завдання на формування умінь інтерпретації лексичних 

одиниць (темних та глобальних імплікатів, символів, 

концептів). 

Отже, нами розроблено підсистему вправ і завдань, яка охоплює 

диференційоване вивчення: 

а)  лексичних одиниць залежно від рівнів володіння іноземною мовою 

студентів (А2, В1, В2) у межах спільного змістового модуля; 

б) семантичного діапазону лексичної одиниці залежно від рівнів володіння 

іноземною мовою студентів (низький, достатній, високий): опанування 

денотативного значення → контекстуального значення → конотативного 

значення, слова як концепту; 

в) лексичних одиниць, які складають потенційний словник студента залежно 

від рівнів володіння іноземною мовою студентів (низький, достатній, високий): 

слова, семантика яких встановлюється легко на основі схожості з рідною мовою, 

епідигматичного  аналізу → слова, семантика яких не виводиться на основі 

епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 
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мовою → слова, семантика яких виводиться  на основі схожості з рідною мовою 

та епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках; 

г) лексичних одиниць, які позначають імплікати: локальні імплікати,  

(студенти з низьким рівнем навченості) → темні та  глобальні імпілікати 

(студенти з достатнім рівнем навченості)  → темні та  глобальні імпілікати, 

ментальні та культурні концепти (студенти з високим рівнем навченості); 

д) текстів, на основі яких відбувається навчання лексики: тексти 

експліцитного змісту (студенти з низьким рівнем навченості) → тексти 

експліцитного змісту з імпліцитними змістовими модулями (студенти з достатнім 

рівнем навченості) → тексти імпліцитного змісту та смислу, які потребують 

інтерпретації (студенти з високим рівнем навченості); 

е) диференційований спосіб виконання вправ та ступінь керованості з боку 

викладача (залежно від рівня навченості студентів). 

 

2.3. Модель організації процесу диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів  

 

Розроблення моделі організації процесу диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів 

уможливлює упровадження та продуктивне застосування авторської методики у 

практиці навчання майбутніх філологів. 

Услід за А. Щукіним, модель організації навчального процесу розуміємо як 

індивідуальну інтерпретацію викладачем на заняттях методу навчання відповідно 

до конкретних цілей та умов роботи [99, c. 159]. Модель організації процесу 

навчання складається з низки компонентів: цілі навчання та очікуваний результат, 

об’єкт навчання; суб’єкти навчання; навчальна дисципліна, в межах якої 

побудовано модель навчання; елементи навчання – мовні та мовленнєві; зміст, 

методи, форми організації, засоби навчання; форми контролю навчальної 

діяльності студентів під час аудиторної і позааудиторної роботи [15; 40; 81; 82; 

83; 108, с. 75; 170; 187; 189; 196]. Тож схарактеризуємо кожен із компонентів 
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моделі в аспекті досліджуваної проблеми – формування диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів. 

Мета  формування англомовної лексичної компетентності в читанні у 

майбутніх філологів та очікуваний результат навченості мають 

диференційований характер – залежно від рівня навченості студентів. 

Так, метою навчання студентів з низьким рівнем навченості є формування 

лексичних знань та рецептивних навичок, необхідних для читання текстів з 

експліцитним змістом, які за обсягом, лексичним наповненням, структурою 

відповідають рівню В1/В1+. 

Очікуваний результат: студенти читають тексти, що відповідають рівневі 

В1/В1+, розуміють їхній експліцитний зміст; володіють денотативними 

значеннями лексичних одиниць відповідно до тематичних модулів, у межах яких 

відбувається навчання, мають навички визначення денотативних значень слів під 

час читання; володіють лексичними одиницями, що складають локальні 

імплікати, а також навичками їх семантизації та експлікації; володіють навичками 

встановлення змістової та граматичної зв’язності (на основі лексичних засобів 

мови) у межах речення, надфразової єдності, тексту; розуміють та семантизують 

ключові слова, які несуть основне змістове навантаження; здогадуються про 

значення слів на основі епідигматичного аналізу та схожості з рідною мовою. 

Метою навчання студентів з достатнім рівнем навченості є формування 

лексичних знань та рецептивних навичок, необхідних для читання текстів, які 

містять імпліцитні фрагменти змісту, які за обсягом, лексичним наповненням, 

структурою відповідають рівню В1+/В2.1-В2.2. 

Очікуваний результат: студенти читають тексти, які відповідають рівневі 

В1+/В2.1-В2.2, розуміють їхній експліцитний зміст, а також імпліцитні 

фрагменти; знають та семантизують денотативні значення лексичних одиниць, 

співвідносити їх з референтами (відповідно до тематичних модулів, у межах яких 

відбувається навчання); володіють навичками встановлення контекстуальних 

значень лексичних одиниць; встановлення змістової зв’язності у межах речення та 
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надфразової єдності; володіють лексичними одиницями, що складають темні та 

глобальні імплікати, володіють інформацією про них, а також навичками їх 

семантизації та експлікації; уміннями експлікації окремих змістових модулів 

тексту через експлікацію ключових лексем; навичками семантизації  лексичних 

одиниць, які входять до потенційного словника, проте семантика яких не 

виводиться на основі епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі 

схожості з рідною мовою. 

Метою навчання студентів з високим рівнем навченості є формування 

лексичних знань та рецептивних навичок, необхідних для читання текстів з 

імпліцитним змістом, які за обсягом, лексичним наповненням, структурою 

відповідають рівню В2+. 

Очікуваний результат: студенти читають тексти, які відповідають рівневі 

В2+, розуміють їхній імпліцитний зміст та смисл; володіють достатніми 

пресупозиційними знаннями для адекватного розуміння змісту та смислу тексту; 

володіють знаннями денотативних та конотативних значень лексичних одиниць, 

розуміють темні та глобальні імплікати, культурні та ментальні концепти, 

символи; володіють навичками семантизації лексичних одиниць, які складають 

потенційний словник студента (слова, семантика яких виводиться на основі 

схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках). 

Об’єктом навчання у нашому дослідженні є слово в єдності графічного 

образу та функціонально-семантичного діапазону, слово як носій денотативного 

та конотативних значень, слово як засіб вербалізації культурного та ментального 

концепту. Особливість нашої методики полягає в тому, що студенти, незалежно 

від рівня навченості, розширюють свій словник новою лексикою з її 

денотативними значеннями; а також, залежно від рівня навченості, 

контекстуальними, конотативними значеннями, опановують слово як засіб 

вербалізації культурного та ментального концепту. 

Об’єктом навчання студентів з низьким рівнем навченості є лексичні 

одиниці з їхніми денотативними значеннями, які відповідають рівню В1/В1+; 

локальні імплікати, які позначають культурні реалії; засоби змістової та 
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граматичної зв’язності; слова, що складають потенційний словник студентів і 

семантика яких виводиться на основі епідигматичного аналізу та схожості з 

рідною мовою. 

Об’єктом навчання студентів з достатнім рівнем навченості є лексичні 

одиниці з їхніми денотативними значеннями, які відповідають рівню В1+/В2.1-

В2.2; лексичні одиниці з їхніми конотативними значеннями; засоби змістової 

зв’язності у межах речення та надфразової єдності; лексичні одиниці, що 

складають темні та глобальні імплікати, лексичні одиниці, які входять до 

потенційного словника, проте семантика яких не виводиться на основі 

епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною 

мовою. 

Об’єктом навчання студентів з високим рівнем навченості є лексичні 

одиниці, що відповідають рівню В2+ з їхніми денотативними значеннями, 

лексичні одиниці, що відповідають рівню В2+ з їхніми конотативними 

значеннями, слова, що позначають темні та глобальні імплікати, культурні та 

ментальні концепти, символи; лексичні одиниці, які складають потенційний 

словник студента (слова, семантика яких виводиться на основі схожості з рідною 

мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках). 

Суб’єкти навчання – студенти вищих навчальних закладів України 1 курсу 

рівня вищої освіти «бакалавр» (спеціальність 035 «Філологія»). 

Модель реалізується в межах навчальної дисципліни «Практичний курс 

англійської мови». 

Елементи навчання – мовні: лексичні одиниці з їхнім семантичним 

діапазоном на рівні речення, надфразової єдності, тексту; мовленнєві: читання. 

Елементи навчання студентів з низьким рівнем навченості: лексичні 

одиниці з їхніми денотативним значенням, локальні імплікати; лексичні засоби 

змістової та граматичної зв’язності; епідигматично та зіставно вивідні слова, що 

складають потенційний словник, на рівні речення, надфразової єдності, тексту; 

тексти з експліцитним змістом. 

Елементи навчання студентів з достатнім рівнем навченості: лексичні 

одиниці з їхніми денотативними та конотативними значеннями; засоби змістової 
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зв’язності у межах речення та надфразової єдності; темні та глобальні імплікати; 

епідигматично та зіставно невивідні слова, що складають потенційний словник, 

на рівні речення, надфразової єдності, тексту; тексти з імпліцитними фрагментами 

змісту. 

Елементи навчання студентів з високим рівнем навченості: лексичні 

одиниці з їхніми денотативними та конотативними значеннями, темні та 

глобальні імплікати, культурні та ментальні концепти, символи; епідигматично та 

зіставно контекстуально вивідні слова, що складають потенційний словник, на 

рівні речення, надфразової єдності, тексту; тексти з імпліцитним змістом, які 

потребують інтерпретації змісту та смислу. 

Зміст навчання охоплює знання лексичних одиниць, а також позначуваних 

ними референтів, функціонального діапазону лексичних одиниць залежно від 

рівня навченості та мети навчання; навички семантизації слів, вжитих у певному 

контексті, локальних, глобальних та темних імплікатів, встановлення змістової та 

граматичної зв’язності, на рівні речення, надфразової єдності, тексту, 

встановлення значень епідигматично та зіставно вивідних слів, а також подолання 

міжмовної та внутрішньомовної інтерференції під час семантизації епідигматично 

та зіставно невивідних слів; уміння читання та розуміння експліцитного та 

імпліцитного змісту тексту, смислу тексту. 

Методи навчання: метод-система – комунікативний, який реалізується в 

методах-способах вправляння та проблемного навчання. 

У навчанні студентів з низьким та достатнім рівнями навченості 

використовуємо метод вправляння; у навчанні студентів з високим рівнем 

навченості використовуємо метод вправляння та проблемного навчання.  

Форми організації навчання: практичні заняття, самостійна робота 

студентів. 

Засоби навчання: навчально-методичний посібник «Differentiated English 

Vocabulary for Future Philologists» (автор А. Кравченко) [182], який містить усі 

необхідні вправи та завдання, орієнтовані на диференційоване формування 

англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів. 
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Форми контролю: поточний та підсумковий, усний та письмовий, 

фронтальний та індивідуальний, контроль з боку викладача, самоконтроль 

(перевірка правильності виконання за ключем). 

На рисунках 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 подано графічні моделі формування лексичної 

компетентності в читанні у студентів відповідно до рівнів їхньої навченості.  
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Мета навчання → формування лексичних знань та рецептивних навичок, необхідних для читання текстів з експліцитним 

змістом, які за обсягом, лексичним наповненням, структурою відповідають рівню В1/В1+ 

↓         ↓   

Об’єкти навчання  

→ 

лексичні одиниці з їхніми денотативними значеннями, які відповідають рівню В1/В1+; локальні 

імплікати, які позначають культурні реалії; засоби змістової та граматичної зв’язності; епідигматично та 

зіставно вивідні слова 

↓         ↓   

Суб’єкти навчання →  студенти з низьким рівнем навченості  

↓         ↓   

Елементи навчання → лексичні одиниці; читання текстів з експліцитним змістом 

↓         ↓   

Зміст навчання  

→ 

знання лексичних одиниць, а також позначуваних ними референтів; навички семантизації слів, вжитих 

у певному контексті, локальних імплікатів, встановлення змістової та граматичної зв’язності на рівні 

речення, надфразової єдності, тексту, встановлення значень епідигматично та зіставно вивідних слів; уміння 

читання та розуміння експліцитного змісту тексту 

↓         ↓   

Методи навчання →  метод вправляння  

↓         ↓   

Форми організації 

навчання 

→  практичні заняття, самостійна робота студентів  

↓         ↓   

Засоби навчання → навчально-методичний посібник 

↓         ↓   

Форми контролю → поточний та підсумковий, усний та письмовий, фронтальний та індивідуальний, контроль з боку 

викладача 

↓         ↓   

Очікуваний результат  

 

→ 

студенти читають тексти, що відповідають рівневі В1/В1+, розуміють їхній експліцитний зміст; 

володіють денотативними значеннями лексичних одиниць та мають навички їх визначення; володіють 

лексичними одиницями, що складають локальні імплікати, а також навичками їх семантизації та експлікації; 

володіють навичками встановлення змістової та граматичної зв’язності; розуміють та семантизують ключові 

слова, які несуть основне змістове навантаження; здогадуються про значення епідигматично та зіставно 

вивідних слів 

Рис. 2.3.1. Модель формування лексичної компетентності в читанні у студентів з низьким рівнем навченості 
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Мета навчання → формування лексичних знань та рецептивних навичок, необхідних для читання текстів, які містять 

імпліцитні фрагменти змісту, які відповідають рівню В1+/В2.1-В2.2 

↓         ↓   

Об’єкти навчання  

→ 

лексичні одиниці з їхніми денотативними та конотативними значеннями, які відповідають рівню 

В1+/В2.1-В2.2; засоби змістової зв’язності; лексичні одиниці, що складають темні та глобальні імплікати, 

епідигматично та зіставно невивідні лексичні одиниці 

↓         ↓   

Суб’єкти навчання →  студенти з достатнім рівнем навченості  

↓         ↓   

Елементи навчання → лексичні одиниці, читання експліцитних текстів зі імпліцитними фрагментами 

↓         ↓   

Зміст навчання  

→ 

знання лексичних одиниць, а також позначуваних ними референтів; навички семантизації слів, вжитих 

у певному контексті, темних та глобальних імплікатів, засобів встановлення зв’язності на рівні речення, 

надфразової єдності, тексту, встановлення значень епідигматично та зіставно вивідних слів; уміння читання 

та розуміння експліцитного змісту тексту з імпліцитними фрагментами 

↓         ↓   

Методи навчання →  метод вправляння  

↓         ↓   

Форми організації 

навчання 

→  практичні заняття, самостійна робота студентів  

↓         ↓   

Засоби навчання → навчально-методичний посібник 

↓         ↓   

Форми контролю → поточний та підсумковий, усний та письмовий, фронтальний та індивідуальний, контроль з боку 

викладача, самоконтроль 

↓         ↓   

Очікуваний результат  

 

→ 

студенти читають тексти, які відповідають рівневі В1+/В2.1-В2.2, розуміють їхній експліцитний зміст, 

а також імпліцитні фрагменти; знають та семантизують денотативні значення лексичних одиниць, 

співвідносять їх з референтами; встановлюють змістову зв’язність у межах речення та надфразової єдності; 

семантизують темні та глобальні імплікати; експлікують окремі змістові модулі тексту; семантизують  

епідигматично та зіставно невивідні лексичні одиниці 

Рис. 2.3.2. Модель формування лексичної компетентності в читанні у студентів з достатнім рівнем навченості 
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Мета навчання → формування лексичних знань та рецептивних навичок, необхідних для читання текстів з імпліцитним 

змістом, які відповідають рівню В2+ 

↓         ↓   

Об’єкти навчання  

→ 

лексичні одиниці, що відповідають рівню В2+ з їхніми денотативними та конотативними значеннями, 

слова, що позначають темні та глобальні імплікати, культурні та ментальні концепти, символи; лексичні 

одиниці, семантика яких виводиться на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в 

окремих випадках 

↓         ↓   

Суб’єкти навчання →  студенти з високим рівнем навченості  

↓         ↓   

Елементи навчання → лексичні одиниці, концепти, читання імпліцитних текстів 

↓         ↓   

Зміст навчання  

→ 

знання лексичних одиниць, їх функціонально-семантичного, позначуваних ними референтів; навички 

семантизації слів, вжитих у певному контексті, глобальних та темних імплікатів, символів, концептів, 

встановлення значень епідигматично та зіставно невивідних слів; уміння читання та розуміння імпліцитного 

змісту та смислу тексту 

↓         ↓   

Методи навчання →  метод вправляння, проблемного 

навчання 

 

↓         ↓   

Форми організації 

навчання 

→  практичні заняття, самостійна робота студентів  

↓         ↓   

Засоби навчання → навчально-методичний посібник 
↓         ↓   

Форми контролю → поточний та підсумковий, усний та письмовий, фронтальний та індивідуальний, контроль з боку 

викладача, самоконтроль 
↓         ↓   

Очікуваний результат  

 

→ 

студенти читають тексти, які відповідають рівню В2+, розуміють їхній імпліцитний зміст та смисл; володіють 

достатніми пресупозиційними знаннями для адекватного розуміння змісту та смислу тексту; володіють знаннями 

денотативних та конотативних значень лексичних одиниць, розуміють темні та глобальні імплікати, культурні та 

ментальні концепти, символи; володіють навичками семантизації слів, семантика яких виводиться на основі схожості з 

рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках 

Рис. 2.3.3. Модель формування лексичної компетентності в читанні у студентів з високим рівнем навченості 
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Норми часу та планування роботи студентів: Для реалізації авторської 

методики необхідно визначитися з нормами часу. Оскільки навчання 

англійської мови майбутніх філологів структуроване в змістові модулі, 

вважаємо логічним розглянути норми часу саме в межах одного модуля, 

означені норми часу можуть бути перенесені на інші модулі. 

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної 

програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), яка 

реалізується відповідними формами навчального процесу, а заліковий кредит – 

одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння 

змістових модулів або блоку змістових модулів, змістовий модуль – система 

навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному 

навчальному об’єктові. Залікові кредити містять модулі декількох видів учіння 

студента (аудиторну, самостійну, індивідуальну) [86]. 

У визначенні норм часу та особливостей планування роботи студентів 

виходимо з програмних вимог, якими передбачено, що на читання відводиться 

приблизно ¼  навчального часу. Крім того, 1 модуль охоплює 50 годин, з них 

24 години аудиторних (12 практичних занять) і 26 годин самостійної роботи. У 

межах модуля ми виділяємо окремі мікромодулі. Кожен мікромодуль триває 6 

аудиторних годин і 6 годин самостійної роботи, має тематичний характер і 

охоплює близько 100 нових слів, відповідно до яких добираються речення, 

надфразові єдності, тексти, які власне і спрямовані на формування навичок 

упізнавання та семантизації цих слів. 

Відповідно до рівнів навченості нами було здійснено розподіл аудиторного 

та позааудиторного навантаження студентів, який подано в таблицях 2.3.1, 

2.3.2, 2.3.3. 

Таблиця 2.3.1 

Розподіл аудиторного та позааудиторного навантаження студентів з 

низьким рівнем сформованості лексичної компетентності в читанні 

Форма 

організації 

Об’єкт навчання Засоби навчання Орієнтов-

ний час 
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навчання 

АЗ-1 Лексичні одиниці з їхніми 

денотативними значеннями, 

які відповідають рівню 

В1/В1+. 

 

 

  

Вправи НР1;  

знайомство зі лексичними 

одиницями: виявлення незнайомих 

слів під час читання речень, 

надфразових єдностей, 

встановлення їхніх значень, 

функції; репродукція лексичних 

одиниць (усно): відповіді на 

питання, переклад, трансформація, 

добір синонімів; рецепція 

лексичних одиниць на рівні 

речення, надфразової єдності; 

рецепція лексичних одиниць на 

рівні тексту. 

25 хв. 

СР-1 Лексичні одиниці з їхніми 

денотативними значеннями, 

які відповідають рівню 

В1/В1+. 

 

Вправи НР1; 

читання текстів, виявлення 

незнайомих слів встановлення їхніх 

значень, функції; репродукція 

лексичних одиниць (письмово); 

читання фрагментів текстів, у яких 

зустрічається нова лексика. 

25 хв. 

АЗ-2 Лексичні одиниці з їхніми 

денотативними значеннями, 

які відповідають рівню 

В1/В1+ 

Слова, що складають 

потенційний словник 

студентів і семантика яких 

виводиться на основі 

епідигматичного аналізу та 

схожості з рідною мовою. 

Вправи НР1; НР3; вправи 

виконуються на рівні речень, 

надфразових єдностей. 

25 хв. 

СР-2 Лексичні одиниці з їхніми 

денотативними значеннями, 

Вправи НР1; НР3; вправи 

виконуються на рівні тексту. 

25 хв. 
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які відповідають рівню 

В1/В1+ 

Слова, що складають 

потенційний словник 

студентів і семантика яких 

виводиться на основі 

епідигматичного аналізу та 

схожості з рідною мовою. 

АЗ-3 Локальні імплікати, які 

позначають культурні реалії; 

засоби змістової та 

граматичної зв’язності. 

Вправи НР2; читання речень та 

надфразових єдностей, текстів, 

виявлення у них локальних 

імплікатів, їх семантизації. 

15 хв. 

Вправи НР4; вправи на формування 

навичок встановлення змістової та 

граматичної зв’язності у межах 

речення, надфразової єдності. 

10 хв. 

СР-2 Раніше вивчена лексика, 

локальні імплікати, які 

позначають культурні реалії; 

засоби змістової та 

граматичної зв’язності. 

Вправи НР2, НР4, вправи 

виконуються на рівні тексту, 

підготовка до переказу, 

обговорення. 

25 хв. 

 

Таблиця 2.3.2 

Розподіл аудиторного та позааудиторного навантаження студентів з 

достатнім рівнем сформованості лексичної компетентності в читанні 

Форма 

організації 

навчання 

Об’єкт навчання Засоби навчання Орієнтов-

ний час 

АЗ-1 Лексичні одиниці з їхніми 

денотативними та 

конотативними значеннями, які 

відповідають рівню В1+/В2. 

Вправи ДР1; ДР2. Студенти 

виконують означені вправи на 

рівні речення, надфразової 

єдності. 

25 хв. 

СР-1 Лексичні одиниці з їхніми 

денотативними та 

Вправи ДР1; ДР2. Студенти 

виконують означені вправи на 

25 хв. 
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конотативними значеннями, які 

відповідають рівню В1+/В2;  

засоби змістової зв’язності у 

межах тексту, надфразових 

єдностей. 

рівні тексту. 

Вправи ДР3: вправи на 

формування навичок 

встановлення змістової 

зв’язності у межах надфразової 

єдності та тексту студенти 

виконують інтегровано з 

читанням текстів. 

АЗ-2 Лексичні одиниці з їхніми 

конотативними значеннями, 

слова, семантика яких не 

виводиться на основі 

епідигматичного  аналізу та не 

встановлюється на основі 

схожості з рідною мовою. 

Вправи ДР2; ДР4: студенти 

виконують на рівні речень і 

надфразових єдностей. 

 

25 хв. 

СР-2 Лексичні одиниці з їхніми 

конотативними значеннями, 

слова, семантика яких не 

виводиться на основі 

епідигматичного  аналізу та не 

встановлюється на основі 

схожості з рідною мовою. 

Вправи ДР2; ДР4: студенти 

виконують на рівні тексту. 

25 хв. 

АЗ-3 Темні та глобальні імплікати. Вправа ДР5: читання цілісних 

текстів, експлікація темних та 

глобальних імплікатів. 

25 хв. 

СР-3 Раніше вивчений лексичний 

матеріал + темні та глобальні 

імплікати. 

Вправи ДР5. Читання текстів, 

підготовка переказів, доповідей 

на їхній основі. 

25 хв. 

 

Таблиця 2.3.3 

Розподіл аудиторного та позааудиторного навантаження студентів з 

високим рівнем сформованості лексичної компетентності в читанні 

Форма 

організації 

Об’єкт навчання Засоби навчання Орієнтов-

ний час 
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навчання 

АЗ-1 Лексичні одиниці, які 

відповідають рівню рівневі В2+ з 

їхніми денотативними 

значеннями. 

Вправи ВР1. Студенти 

виконують означені вправи на 

рівні речення, надфразової 

єдності. 

25 хв. 

СР-1 Лексичні одиниці, які 

відповідають рівню рівневі В2+ з 

їхніми денотативними 

значеннями. 

Вправи ВР1. Студенти 

виконують означені вправи на 

рівні тексту. 

25 хв. 

АЗ-2 Слова, семантика яких виводиться 

на основі схожості з рідною 

мовою та епідигматичного  аналізу 

лише в окремих випадках. 

Вправи ВР3. Студенти 

виконують означені вправи на 

рівні речення, надфразової 

єдності. 

25 хв. 

СР-2 Слова, семантика яких виводиться 

на основі схожості з рідною 

мовою та епідигматичного  аналізу 

лише в окремих випадках. 

Темні та глобальні імплікати, 

культурні та ментальні концепти, 

символи. 

Вправи ВР3; ВР4. Студенти 

виконують означені вправи на 

рівні тексту.  

25 хв. 

АЗ-3 Семантичне поле лексичних 

одиниць (їхніх конотативних 

значень, контекстуальних значень, 

фразеологізмів); темні та 

глобальні імплікати, культурні та 

ментальні концепти, символи. 

Вправи ВР2; ВР4 (перевірка). 

 

 

25 хв. 

СР-3 Темні та глобальні імплікати, 

культурні та ментальні концепти, 

символи. 

Вправи ВР4 (інтерпретація 

текстів). 

25 хв. 

Диференціація вправ і завдань відбувається синхронізовано в межах 

одного заняття. На рисунках 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 подаємо графічно синхронізацію 

вправ і завдань у межах трьох аудиторних занять. 
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Рис. 2.3.4. Синхронізація аудиторних форм роботи студентів з різними 

рівнями навченості на першому занятті 

 

Рис. 2.3.5. Синхронізація аудиторних форм роботи студентів з різними 

рівнями навченості на другому занятті 

 

Заняття 1 

Вправи ДР1, ДР2 

Вправи ВР1 

Вправи НР1 

Заняття 2 

Вправи ДР2; ДР4 

Вправи ВР3 

Вправи НР1; НР3 
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Рис. 2.3.6. Синхронізація аудиторних форм роботи студентів з різними 

рівнями навченості на третьому занятті 

 

Отже, запропонована нами модель призначена для студентів рівня вищої 

освіти «бакалавр»  (спеціальність 035 «Філологія»). Кожен мікромодуль триває 6 

аудиторних годин і 6 годин самостійної роботи, має тематичний характер і 

охоплює близько 100 нових слів, відповідно до яких добираються речення, 

надфразові єдності, тексти, які власне і спрямовані на формування навичок 

упізнавання та семантизації цих слів. Модель має синхронізований характер: 

студенти виконують одночасно однотипні форми роботи, проте різниться 

наповненість вправ і характер завдань. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз наукових праць, навчальних програм дав можливість здійснити 

добір навчального матеріалу, розробити підсистему вправ та створити модель 

організації процесу диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в читанні у майбутніх філологів. У результаті наукового 

пошуку було зроблено такі висновки: 

Заняття 3 

Вправи ДР5 

Вправи ВР; ВР4 
(перевірка) 

Вправи НР2; НР4 
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1. Одиницями добору лексичного матеріалу визначаємо слово з його 

денотативним та конотативними значеннями, фразеологічна єдність (з її 

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

завершені тексти. На основі критеріїв тематичності, сполучуваності, 

відповідності лексики рівню навченості студентів, словотворчої та стройової 

здатності здійснено добір словникового мінімуму, який орієнтований на 

розширення тезаурусу студентів новими лексичними одиницями з їхніми 

денотативними значеннями та на розширення семантичного діапазону відомих 

лексичних одиниць. На основі критеріїв зв’язності, змістової цілісності, 

смислової та змістової завершеності, мовної доступності, мотивуючого змісту, 

інформаційної насиченості, обсягу тексту, автентичності та функціональної 

обумовленості здійснено добір текстів, які відповідають рівню навченості 

студентів (відповідно, для студентів з низьким рівнем – тексти експліцитного 

змісту, для студентів з достатнім рівнем – тексти з експліцитним змістом та 

імпліцитними змістовими фрагментами, для студентів з високим рівнем – 

тексти, які мають імпліцитний зміст, які потребують інтерпретації), спрямовані 

на розширення їхнього тезаурусу. 

2. Розроблена підсистема вправ і завдань для диференційованого 

формування лексичної компетентності в читанні ґрунтується на диференціації   

лексичних одиниць залежно від рівнів володіння іноземною мовою студентів 

(А2, В1, В2) у межах спільного змістового модуля; семантичного діапазону 

лексичної одиниці залежно від рівнів володіння іноземною мовою студентів 

(низький, достатній, високий): опанування денотативного значення → 

контекстуального значення → конотативного значення, слова як концепту;  

лексичних одиниць, які складають потенційний словник студента залежно від 

рівнів володіння іноземною мовою студентів (низький, достатній, високий): 

слова з епідигматично та зіставно вивідною семантикою → слова з 

епідигматично та зіставно невивідною семантикою → слова, з епідигматично та 

зіставно вивідною семантикою в окремих випадках; лексичних одиниць, які 

позначають імплікати (відповідно до рівня навченості): локальні імплікати,  → 
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темні та  глобальні імплікати → темні та  глобальні імплікати, ментальні та 

культурні концепти; тексти на основі яких відбувається навчання лексики: 

тексти експліцитного змісту  → тексти експліцитного змісту з імпліцитними 

змістовими модулями  → тексти імпліцитного змісту та смислу, які потребують 

інтерпретації; диференційований спосіб виконання вправ та ступінь керованості 

з боку викладача (залежно від рівня навченості студентів). Відповідно, 

розроблено окремі комплекси вправ і завдань для студентів з урахуванням 

їхнього рівня навченості. У розробці комплексів вправ було дотримано такої 

етапності: ознайомлення з лексичною одиницю та її семантизації → 

репродуктивне відтворення лексичної одиниці з метою формування у 

свідомості студента звуко-графічного та семантичного образу лексичної 

одиниці → формування рецептивних лексичних  навичок в читанні на рівні 

речення, надфразової єдності → удосконалення рецептивних лексичних  

навичок в читанні на рівні тексту. 

3. Розроблено модель авторської методики, яка реалізується в межах 

кредитно модульної системи, призначена для студентів рівня вищої освіти 

«бакалавр»  (спеціальність 035 «Філологія»). Модель організації процесу 

навчання охоплює диференціацію цілей навчання та очікуваних результатів, 

об’єктів навчання та суб’єктів навчання; елементів навчання; змісту, методів, 

форм організації та контролю навчальної діяльності студентів. Мінімальною 

одиницею організації навчання визначено мікромодуль, який триває 6 

аудиторних годин і  6 годин самостійної роботи, має тематичний характер і 

охоплює близько 100 нових слів, відповідно до яких добираються речення, 

надфразові єдності, тексти, зорганізується підсистема вправ і завдань. Модель 

має синхронізований характер: студенти виконують одночасно однотипні 

форми роботи, проте різниться наповненість вправ і характер завдань. 

Результати розділу 2 викладено в публікаціях [60; 63; 67]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ   

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ У МАЙБУТНІХ 

ФІЛОЛОГІВ 

 

У третьому розділі описано планування, підготовку та проведення 

експерименту, критерії та норми оцінювання лексичних знань та рецептивних 

навичок у читанні; експериментально перевірено ефективність авторської 

методики та розроблено методичні рекомендації до диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів. 

 

3.1. Планування та підготовка експерименту. Розроблення критеріїв 

та норм оцінювання лексичної компетентності в читанні 

 

Перевірка ефективності авторської методики диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів потребує проведення методичного експерименту. 

Педагогічний експеримент визначається як метод дослідження, який 

використовується з метою з'ясування ефективності застосування окремих 

методів та засобів навчання. Завданням експерименту є з'ясування порівняльної 

ефективності застосовуваних у педагогічній діяльності технологій, методів, 

прийомів, нового змісту навчання тощо [23]. Методисти, зокрема 

М. Ляховицький, експеримент визначають як поставлений дослід, 

орієнтований на ґрунтовне вивчення варіювання певного досліджуваного 

явища за умовної нейтралізації й стабілізації всіх інших значущих чинників 

[78]. З наведених визначень випливає, що для проведення експерименту 

необхідно: 

- чітко окреслити мету і завдання експериментального дослідження;  
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- встановити чітку регламентацію в часі; 

- окреслити план та структуру експерименту; 

- визначити об’єкти експериментального навчання; 

- визначити гіпотезу експериментального дослідження; 

- розробити критерії та норми оцінювання англомовної лексичної 

компетентності студентів у читанні; 

- виміряти та зафіксувати вихідний рівень англомовної лексичної 

компетентності у читанні студентів КГ та ЕГ; 

- здійснити вибірку студентів-учасників експерименту; 

- визначити варійовану та неварійовані умови експерименту; 

- провести експериментальне навчання в ЕГ; 

- виміряти та зафіксувати підсумковий рівень англомовної лексичної 

компетентності у читанні студентів КГ та ЕГ; 

- простежити динаміку змін у сформованості лексичної компетентності в 

читанні у студентів ЕГ [13; 24; 25; 75; 105; 106; 118; 151; 152; 160; 162; 164; 

168; 172]. 

Мета та завдання експерименту. Мета експерименту: перевірити 

ефективність авторської методики диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів (з урахуванням рівня 

навченості) на основі визначених підходів, методів, принципів, засобів 

навчання, дібраного матеріалу, розробленої підсистеми вправ і завдань, моделі 

навчання. 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання 

експерименту: 

1) провести передекспериментальний зріз для виявлення вихідного рівня 

англомовної лексичної компетентності у читанні студентів КГ та ЕГ;  

2) виявлення рівня сформованості англомовної лексичної компетентності у 

читанні у студентів ЕГ, на основі якої розподілити студентів на 

дифпідгрупи залежно від рівня навченості; 
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3) укласти матеріали експерименту (дібрати мовний та текстовий матеріал, 

розробити підсистему вправ); 

4) провести експериментальне навчання; 

5) провести підсумкові зрізи, виміряти та зафіксувати підсумковий рівень 

англомовної лексичної компетентності у читанні студентів КГ та ЕГ;  

6) проаналізувати результати підсумкових зрізів експерименту, порівняти 

результати студентів ЕГ та КГ; простежити динаміку змін у 

сформованості лексичної компетентності в читанні у студентів ЕГ, де 

була задіяна авторська методика; 

7) за допомогою статистичних методів опрацювати результати експерименту, 

довести або спростувати ефективність авторської методики. 

Тривалість експерименту. Експеримент тривав упродовж двох модулів 

(охоплював 4 мікромодулі) – 100 год., з них 48 – аудиторних, 48 самостійної 

роботи, 2 год. – передекспериментальний зріз, 2 год. – післяекспериментальний 

зріз. Відповідно до моделі авторської методики, 1 мікромодуль охоплював 24 

години, 12  аудиторних і 12 – самостійної роботи. 

План та структура експерименту. План та структура експерименту 

подана в таблиці 3.1.1. 

Таблиця 3.1.1 

План та структура методичного експерименту 

№ Етапи 

експерименталь-

ного 

дослідження 

Час 

проведення 

Кількість годин 

на 1 групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

1. Передекспери- 

ментальний 

зріз 

вересень 

2017 р. 

2 години на 1 

групу 

5 Виявлення вихідного рівня 

англомовної лексичної 

компетентності у читанні 

студентів КГ та ЕГ 

2. Експеримен- 

тальне 

вересень – 

листопад 

96 годин на 

групу  

5 Упровадження авторської 

методики у навчальний 
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навчання 2017 р. процес 

3.  Підсумковий 

зріз 

Грудень 

2017 р. 

2 год. на групу 5 Виявлення підсумкового 

рівня англомовної 

лексичної компетентності 

у читанні студентів КГ та 

ЕГ; виявлення динаміки 

змін у сформованості 

лексичної компетентності 

у читанні у студентів ЕГ 

 

Об’єктом експериментального дослідження стала англомовна лексична 

компетентність у читанні майбутніх філологів. 

Об’єкт експериментального дослідження варіювався залежно від рівня 

навченості студентів. 

Об’єкт експериментального дослідження у студентів з низьким рівнем 

навченості: знання та рецептивні навички упізнавання та семантизації 

лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями, які відповідають 

рівню В1/В1+; знання та навички визначення конотативних значень лексичних 

одиниць, які відповідають рівню В1/В1+, навички семантизації слів, значення 

яких легко виводиться за контекстом внаслідок міжмовної трансференції; 

навички семантизації лексичних одиниць, що складають потенційний словник 

студентів і семантика яких виводиться на основі епідигматичного аналізу та 

схожості з рідною мовою; знання та навички семантизації локальних імплікатів, 

які позначають культурні реалії; знання та навички семантизації лексичних 

засобів змістової та граматичної зв’язності; уміння вивчаючого читання та 

розуміння текстів з експліцитним змістом; здатність та готовність набувати 

знань про конотативні значення лексичних одиниць, про контексти в яких ці 

значення реалізуються; розуміти логіку набуття словами переносних значень 

через призму мовної картини світу; розширювати знання про екстралінгвальний 

простір. 
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Об’єкт експериментального дослідження у студентів з достатнім рівнем 

навченості: знання та рецептивні навички упізнавання та семантизації 

лексичних одиниць з їхніми денотативними та конотативними значеннями (які 

не виводяться внаслідок міжмовної трансференції), які відповідають рівню 

В1+/В2; знання слів, схожих за формою зі словами рідної мови, проте 

семантика яких не виводиться на основі епідигматичного аналізу та не 

встановлюється на основі схожості з рідною мовою; навички семантизації цих 

слів під час читання; знання та навички семантизації темних та глобальних 

імплікатів; уміння вивчаючого читання та розуміння текстів з експліцитним 

змістом та імпліцитними змістовими модулями; здатність та готовність 

розширювати знання про темні та глобальні імплікати; знаходити та добирати 

інформацію з додаткових джерел, використання словника. 

Об’єкт експериментального дослідження у студентів з високим рівнем 

навченості: знання та рецептивні навички упізнавання та семантизації 

лексичних одиниць, які відповідають рівню рівневі В2+ з їхніми денотативними 

та конотативними (які не виводяться внаслідок міжмовної трансференції) 

значеннями; знання слів, схожих за формою з рідною мовою, проте семантика 

яких виводиться на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного  

аналізу лише в окремих випадках; навички семантизації цих слів під час 

читання; темні знання та навички семантизації глобальних імплікатів, 

культурних та ментальних концептів, символів; уміння вивчаючого читання та 

розуміння текстів з імпліцитним змістом, інтерпретація змісту та смислу 

тексту; здатність та готовність розширювати пресупозиційний 

екстралінгвальний простір, необхідний для інтерпретації текстів; розширювати 

знання про концепти, символи, культурні архетипи носіїв мови; знаходити та 

добирати інформацію про них з додаткових джерел, використання словника. 

Гіпотеза експерименту. Аналіз теоретичних праць з методики навчання 

іноземних мов, психолінгвістики дав можливість сформулювати гіпотезу 

дослідження, яка ґрунтується на припущенні про те, що ефективність  

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 
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філологів буде високою за умови створення диференційованих груп за 

критерієм навченості (з низьким / достатнім / високим), визначення для 

кожної дифгрупи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, 

дібраних матеріалів, за якими здійснюється навчання, змісту та характеру 

вправ і завдань, контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу 

навчання. 

 Неварійовані умови експерименту: незмінний склад студентів у 

контрольних та експериментальних групах, зміст навчальних модулів та норми 

аудиторного та позааудиторного часу, експериментатор, критерії оцінювання, 

матеріали для контрольних зрізів. 

Варійована умова експерименту: диференціація цілей та очікуваного 

результату навчання, змісту навчання, дібраних матеріалів, за якими 

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

виконанням. 

Добір учасників експерименту. В експерименті взяли участь 76 

студентів (34 студенти склали контрольну групу, 42 студенти склали 

експериментальну групу і були безпосередніми учасниками 

експериментального навчання) першого курсу спеціальності 035 «Філологія» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Добір учасників експерименту відбувався у три етапи: 

1) студентам усіх груп було дано низку завдань на основі текстів, які 

передбачали здатність та готовність розуміння окремих лексичних одиниць у 

мовленні, змісту та смислу тексту: перекласти два тексти різної складності (з 

експліцитним змістом (рівень В1), з експліцитним змістом та імпліцитними 

фрагментами (рівень В2), які потребували інтерпретації змісту та смислу), крім  

того, студенти одержали низку лексичних завдань, орієнтовані на перевірку 

здатності та готовності студентів до вирішення завдань лексикологічного 

характеру (завдання подано в підрозділі 3.2); 

2) аналіз результатів студентів, у ході якого було визначено КГ та ЕГ: 

кількість студентів  КГ склала 34 особи, кількість студентів ЕГ склала 42 особи; 
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3) на основі аналізу результатів студентів було поділено на дифгрупи за 

рівнем навченості: так, було встановлено, що співвіднесеність студентів з 

низьким, достатнім та високим рівнями в групах різна: у контрольній групі, 

співвідношення таке: 7 : 21 : 6; в експериментальній групі: 8 : 28 : 6; відповідно, 

така кількість студентів входила до дифпідгруп з низьким, достатнім та 

високим рівнями навченості. 

Характер експерименту – базовий природний горизонтальний відкритий 

[36]. 

Критерії та норми оцінювання англомовної лексичної 

компетентності в читанні. Для реалізації експерименту, а також для 

виявлення його результатів, необхідно визначитися з критеріями та нормами 

оцінювання знань, навичок, умінь, здатності та готовності студентів. 

Щодо контролю лексичної компетентності в читанні існують різні 

погляди. Я. Соломко визначає, зокрема, такі критерії сформованості 

лексичних навичок: сформованість лексичної навички на рівні слова, 

сформованість лексичної навички на рівні словосполучення, сформованість 

лексичної навички на рівні речення, сформованість лексичної навички на рівні 

тексту [130]. Натомість С. Смоліна вважає, що перевіряти окремо лексичні 

знання недоцільно, хоча в разі необхідності їх доцільно актуалізувати, оскільки 

наявність знань не гарантує сформованості навичок або достатнього рівня 

розвитку здатності використовувати лексичні одиниці у спілкуванні. 

Лексичний компонент мовленнєвих умінь варто контролювати у процесі 

розвитку вмінь в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі, адже формування 

лексичних навичок не є самоціллю, а засобом розвитку мовленнєвих умінь. І 

основним критерієм оцінки лексичної рецептивної навички вважає 

правильність її семантизації [127, с. 23]. Основним критерієм перевірки 

лексичної компетентності А. Коловський визначає критерій лексичної 

грамотності (що, по суті, є критерієм правильності) [57]; критерій точності 

визначення значення лексики виділяє Л. Бірецька [16]. І. Шостак для 

оцінювання лексичної компетентності в читанні виділяє три критерії: 1) лінгво-
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пізнавальний критерій, який орієнтований на перевірку знань способів 

словоутворення і здатності правильно утворювати нові слова; навичок 

встановлення лексичної сполучуваності лексичних одиниць; навичок 

вербалізації цифрових показників; 2) конструктивно-змістовий критерій, 

орієнтований на розуміння контекстуального значення слів в автентичному 

тексті; уміння мовної і смислової інтерпретації змісту тексту зі спеціальності; 

3) професійно-комунікативний критерій, орієнтований на перевірку умінь 

відтворювати професійні тексти з урахуванням вивчених лексичних одиниць; 

інтерпретувати текстову і графічну інформацію із тексту; використовувати 

слова в продуктивному мовленні [150, с. 133]. Н. Сяська виділяє такі критерії 

сформованості англомовної лексичної компетентності у філологів: когнітивно-

лінгвістичний критерій (обізнаність з основними літературознавчими знаннями; 

обізнаність із фоновими знаннями, що пов’язані із культорою країни, та 

семантикою лексичних одиниць лінгвосоціокультурного компонента); 

соціокультурний критерій (вміння адекватного сприйняття лексики високого 

стилю і розуміння її значення; вміння розуміння лексичних, мовних засобів 

увиразнення мовлення, фоностилістичних та пунктуаційних особливостей; 

вміння застосовувати та інтерпретувати лінгвокультурні факти англійських 

поетичних текстів у своєму мовленні); методичний критерій (вміння майбутніх 

учителів обирати, систематизувати автентичний поетичний матеріал з 

урахуванням методичних складностей його вивчення; вміння планувати роботу 

з аналізу твору; вміння індивідуального, творчого підходу до автентичного 

поетичного твору) [134]. Означені критерії не можуть бути застосовані в такому 

вигляді, як їх пропонують автори, оскільки вони не враховують рівень 

володіння лексикою з урахуванням різних рівнів читання тексту. Ми стоїмо на 

позиції тих науковців, які вважають, що лексична навичка має перевірятися у 

процесі мовленнєвої діяльності, тобто під час читання. Проте вважаємо, що 

нівелювати всі інші аспекти (лексичні знання, екстралінгвальні референти, 

позначувані лексичними одиницями) можна лише за мови, якщо студенти 

читають тексти з експліцитним змістом. Якщо ж тексти мають імпліцитний 
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зміст, то студент повинен володіти низкою екстралінгвальних знань, щоб 

подолати імпліцитність та надати належну інтерпретацію.  

Отже, орієнтуючись на критерії, які існують для перевірки лексичної 

компетентності в цілому, а також зважаючи на предмет нашого дослідження 

та зорієнтованість методики формування лексичної компетентності в читанні 

в контексті рівнів розуміння текстів (з експліцитним змістом, з експліцитним 

змістом та імпліцитними фрагментами, з імпліцитним змістом та смислом, 

що потребує інтерпретації), визначених нами об’єктів навчання, змісту 

лексичної компетентності, яка охоплює знання, навички, вміння, здатність та 

готовність до вирішення завдань лексикологічного характеру, вважаємо 

доцільними такі критерії оцінки: правильність розуміння лексичної одиниці її 

денотативного та конотативного значення у мовленні; правильність 

встановлення змістового зв’язку; ступінь розуміння імплікатів та концептів 

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

одиницею; ступінь розуміння змісту та смислу тексту; правильність та 

глибина пошуку / аналізу під час вирішення лексикологічних завдань. 

Критерій правильності розуміння лексичної одиниці її денотативного 

та конотативного значення у мовленні; правильності встановлення 

змістового зв’язку полягає в наданні правильного денотативного та 

конотативного значення слову, яке відповідає контексту, встановлення 

правильної зв’язності (на рівні лексичних засобів) у межах речення, 

надфразової єдності, тексту. Означений критерій є базовим в оцінюванні 

лексичної компетентності в читанні, орієнтований на перевірку у студентів 

знань лексичних одиниць, з їхніми денотативними та конотативними 

значеннями, навичок встановлення цих значень під час читання.  

Критерій ступеня розуміння імплікатів та концептів у тексті полягає у 

глибині та точності розуміння локальних, глобальних та темних імплікатів у 

текстах. Означений критерій орієнтований на перевірку знань локальних, 

глобальних та темних імплікатів, навичок їх семантизації та умінь 
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інтерпретації під час читання, на розкриття на основі цих імплікатів змісту та 

смислу повідомлення.  

Критерій обсягу екстралінгвальної інформації, пов’язаної з лексичною 

одиницю спрямований на перевірку обсягу екстралінгвальних знань про 

поняття та реалії, вербалізовані лексичною одиницею. Цей критерій дозволяє 

перевірити знання системи референтів, культурних фонів, фреймів, які 

пов’язані з лексичними одиницями і складають тезаурус студента.  

Критерій ступеня розуміння змісту та смислу тексту орієнтований 

перевірити, наскільки студент здатний зрозуміти цілісний зміст та деталі 

експліцитного змісту тексту, правильно зрозуміти імпліцитні фрагменти та 

імпліцитний зміст у цілому, а також дати інтерпретацію смислу тексту. 

Критерій правильності та глибини пошуку / аналізу під час вирішення 

лексикологічних завдань передбачав перевірку здатності та готовності набувати 

знань про конотативні значення лексичних одиниць, про контексти в яких ці 

значення реалізуються; розуміти логіку набуття словами переносних значень 

через призму мовної картини світу; самостійно розширювати знання про 

екстралінгвальний простір (для студентів з низьким рівнем навченості); 

здатності та готовності розширювати знання про темні та глобальні імплікати; 

знаходити та добирати інформацію з додаткових джерел, використовувати 

словник (для студентів з достатнім рівнем навченості); здатності та 

готовності розширювати пресупозиційний екстралінгвальний простір, 

необхідний для інтерпретації текстів; розширювати знання про концепти, 

символи, культурні архетипи носіїв мови; знаходити та добирати інформацію 

про них з додаткових джерел, використання словника (для студентів з високим 

рівнем навченості). 

У визначенні норм оцінювання орієнтуємося на шкалу ECTS: якщо 

студент набирає за певним критерієм менше 6 балів вважаємо його результат 

незадовільним, відповідно: 6-7,4 – задовільно, 7,5-8,9 – добре, 9-10 – 

відмінно. Визначаємо, що студент має достатній рівень, якщо його середній 
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коефіцієнт за 5 критеріями складає 7,5 бали і вище, за умови, що за кожен 

критерій результати не нижче 6 балів (тобто задовільного рівня). 

Критерії та норми оцінювання подано в таблиці 3.1.2 

Таблиця 3.1.2 

Критерії та норми оцінювання 

Критерій Норми оцінювання 

Критерій правильності 

розуміння лексичної одиниці 

її денотативного та 

конотативного значення у 

мовленні; правильності 

встановлення змістового 

зв’язку  

Студент правильно розуміє лексичні одиниці 

їхні денотативні та конотативні значення у 

мовленні; правильно встановлює змістовий 

зв’язок між компонентами у межах речення, 

надфразової єдності, тексту: 

студенти одержують кількість балів з 

розрахунку кількість відсотків правильно 

семантизованої  лексики поділено на 100 

(максимум 10 балів); кількість відсотків 

правильно поєднаної  лексики поділено на 100 

(максимум 10 балів). 

Критерій ступеня 

розуміння імплікатів та 

концептів 

Для студента запропоновано розкрити зміст 10 

імплікатів / концептів: за кожен правильно 

семантизований імплікат / концепт студент 

одержує максимум 1 бал. 

Критерій обсягу 

екстралінгвальної 

інформації, пов’язаної з 

лексичною одиницю 

Студентам запропоновано надати 

екстралінгвальний коментар 10 понять чи 

реалій з тексту, за які він може одержати 

максимум 1 бал: 1 бал – повна вичерпна 

відповідь; 0,75 бали – відповідь поверхова, 

студент має лише загальне уявлення. 

Критерій ступеня розуміння 

змісту та смислу тексту 

Розуміння експліцитного змісту тексту (6-7,4 

бали). 
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Розуміння експліцитного змісту тексту з 

імпліцитними фрагментами (7,5-8,9 бали). 

Розуміння імпліцитного змісту тексту, 

інтерпретація його смислу (9-10 балів). 

Критерій правильності та 

глибини пошуку / аналізу під 

час вирішення 

лексикологічних завдань 

10 балів: студент правильно вирішує 

лексикологічні завдання, демонструє 

самостійність, стратегічність; 

8-9 балів: студент правильно вирішує 80-90% 

лексикологічних завдань, частково потребує 

допомоги викладача;   

7 балів – студент правильно вирішує 80-90% 

лексикологічних завдань, часто потребує 

допомоги викладача; 

6 балів – студент правильно вирішує 80-90% 

лексикологічних завдань, систематично 

потребує  допомоги та підказок викладача. 

 

Отже, у підрозділі 3.1 окреслено мету і завдання експериментального 

дослідження, план та структуру експерименту, тривалість; визначено об’єкти 

експериментального навчання, гіпотезу експериментального дослідження; 

варійовану та неварійовані умови експерименту; здійснено вибірку 

студентів-учасників експерименту; розроблено критерії та норми оцінювання 

англомовної лексичної компетентності студентів у читанні.  

 

3.2. Аналіз та інтерпретація результатів експерименту 

 

Передекспериментальний зріз проходив серед 76 студентів 1 курсу 

бакалаврату. Метою передекспериментального зрізу було виявлення вихідного 

рівня англомовної лексичної компетентності у читанні студентів КГ та ЕГ, на 
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основі якого здійснити диференціацію студентів, сформувати дифрупи за рівнями 

навченості. 

Студенти одержали завдання перекласти два тексти різної складності (з 

експліцитним змістом (рівень В1), з експліцитним змістом та імпліцитними 

фрагментами (рівень В2), які потребували інтерпретації змісту та смислу. Крім  

того, студенти одержали низку лексичних завдань, орієнтовані на перевірку 

здатності та готовності студентів до вирішення завдань лексикологічного 

характеру. 

Блок завдань №1 (для виявлення рівня навченості, що відповідає В1). 

Task 1. Translate the fragment of the text into Ukrainian [273]. 

Adopted from the «Diving Thailand’s Andaman Sea, by day and night» 

The moon disappeared, then the lights from the boat faded as we dropped into a 

world where darkness swallows the coral, fish and sea outside flashlight beams. The 

Similan Islands are one of the world’s most famous diving destinations. The 

protected waters, in the Andaman Sea about 40 miles from Thailand’s west coast, 

contain abundant marine life including vibrant reefs and larger pelagic animals that 

live in the open sea, and we had two days to explore it all…  

Thailand has nearly 150 national parks. In 1990, Mu Ko Lanta National Park 

became its 62nd. In the park’s main headquarters building I browsed educational 

displays, including a disconcerting collection of plastic garbage that had washed up 

on beaches. We lounged on a lighthouse-crowned beach, walked a small section of 

coastal trails that wind through the rainforest and watched monkeys enjoying the 

view where the jungle met the sea. 

For the rest of our day, we settled into a typical dive-boat rhythm: dive, eat, 

repeat, with an occasional snooze on the top deck when I tore myself away from the 

curry and infinite view of island, sea and sky. 

Task 2. Give a short explanation of the words in italics. 

Adoprted from the Japan’s global connectors [201]. 

A veterinary scientist uses immunotherapy to fight intractable cancers and viral 

infections. 
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Satoru Konnai grew up on Hokkaido, Japan’s northern island. Hokkaido 

accounts for a quarter of Japan’s cultivated land, producing a large share of the 

country’s adzuki beans, buckwheat, and potatoes, half of its milk, and all of its sugar 

beets. 

Now a veterinary scientist at Hokkaido University, Konnai wants his home to 

remain farming country. And he is doing his part by developing treatments and 

vaccines for stubborn pests and diseases that afflict livestock. 

More than a third of Japan’s cattle are infected with bovine leukaemia virus, a 

retrovirus that can reduce milk production and prevent animal sales to foreign 

markets. The virus is prevalent across the Americas and Asia. 

Task 3. Write down everything you know about the concepts and realities given 

below. 

Food, how to cook it, what it does to you and what growing or rearing it does to 

the planet are issues that crowd the media. And yet, as the clamour grows, clarity 

recedes. An estimated 820 million people went hungry last year, according to the UN 

Food and Agriculture Organisation. A third of all people were vitamin-deficient. Two 

billion were classified as overweight and 600 million as obese. It’s also estimated that 

1bn tonnes of food are wasted every year – a third of the total produced. A plethora 

of academic reports concerning food consumption and production have been 

published in recent years. The latest and arguably the most far-reaching is Food in the 

Anthropocene: the Eat-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food 

systems, which was conducted over three years by 37 senior scientists from around 

the world and published earlier this year. 

To combat the world’s growing demand for food – there will be 10 billion 

people to feed by 2050 – we need to cut meat almost entirely out of our diet, say the 

authors of the report. The argument they put forward is that eating more plant-based 

foods will lower the incidences of heart disease, diabetes and cancer, enable more 

environmentally helpful use of land and reduce carbon emissions. 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/new-plant-focused-diet-would-transform-planets-future-say-scientists
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The report provides a «planetary health diet» based on eating vegetables, grains, 

pulses and nuts, which limits red meat to one serving a week and other animal protein 

to greatly reduced amounts, as little as an ounce a day of fish or chicken. This, say 

the authors, is what we should all be eating if we’re concerned about our health and 

that of the planet [200]. 

Task 4. Analytical Task. 

Analyze the article [223], justify why the word nature acquires exactly such 

meanings. 

Design From Nature  

When we have a problem, nature often has the answer. 

In a room at Stanford University, scientists are studying a small animal called a 

gecko. It’s an amazing animal because it can move very quickly up and down a tree 

and it can even walk upside down on ceilings. The scientists are particularly 

interested in the gecko’s feet. They want to use the same design on their own robot. 

The metal robot looks very similar to the gecko. It has four feet which can also walk 

up walls made of glass or plastic. However, it still has a more difficult time when it 

tries to walk upside down. 

Animals and plants can teach humans a lot about design and engineering. As a 

result, many engineers, scientists and designers spend time studying them. When they 

have a problem, nature often has the answer. This science is called biomimetics. Bio- 

means ‘studying living things’ and mimetics means «copying the movement of 

things». In other words, scientists – or biomimeticists – study animals and plants in 

order to copy the design. 

Take, for example, a whale. Engineers in Canada are studying their flippers 

because they move so effectively through water. The engineers believe the shape can 

also improve the movement of wind turbines. Similarly, the boxfish is another animal 

from the sea which is helping car manufacturers in Germany. Mercedes Benz is using 

the shape of the fish for one of its new cars. The shape makes it faster and more fuel 

efficient. 
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Velcro is probably the most famous example of biomimetics. Most people have 

some Velcro on an item of clothing. It was invented by the Swiss engineer George de 

Mestral in 1948. He was walking in the countryside when he pulled a plant’s bur 

from his trousers. He noticed how the bur stuck so well to his clothes. He worked on 

his idea and the result was Velcro, which became an affordable alternative to the 

traditional zip. 

In 1982, Wilhelm Bartlott was another inventor who had a great idea when he 

was studying the leaves of a lotus plant. Bartlett noticed that water always ran of the 

leaf. When he had a closer look, he also noticed how the leaf cleaned itself. Bartlott 

copied the leaf’s special surface and now you can find it in specialised paint products 

where water and dirt never stay on the paint. 

In conclusion, biomimetics has helped to design our world and there are many 

more future possibilities. Unfortunately, it might take a long time to discover all the 

possibilities. This isn’t really surprising because it’s taken nature thousands of years 

to design its animals and plants. 

 

Based on the analysis of word compatibility and its contextual meanings, 

determine its semantics in other contexts that have the same meaning-transfer logic 

but other verbal content: 

animal nature; team spirit; good nature; causal agency. 

 

Based on the analysis of the article, determine the denotative and connotative 

meanings of the words below: 

animal; plant; water; fish; surface. 

 

Перший блок завдань виконували усі 76 студентів. Студенти, середній бал 

навченості яких склав менше 7,5 (або оцінка за один з критеріїв була нижча за 

6), вважалися такими, що мають низький рівень лексичної компетентності в 

читанні (який не відповідає рівню В1), і не виконували блоку наступних 

завдань. У контрольній групі таких студентів виявилося 7, а в 
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експериментальній – 8. Студенти (61 особа), середній бал яких перевищив 7,5 

(при цьому оцінка за кожен з критеріїв не була нижча за 6) виконували блок 

завдань №2, орієнтований на виявлення студентів, у яких лексична 

компетентність сформована на рівні В2. 

Блок завдань №2 (для виявлення рівня навченості, що відповідає В2). 

Task 1. Translate the texts into Ukrainian. 

Some say it is never too late to be what you might have been. And if you’re a 

performer with the drive and resources of Rita Wilson, whose new show opened at 

Café Carlyle on Tuesday night, that hope is not just a fantasy but a real possibility. 

Many of us live, at least some of the time, in the musical dream world of our teenage 

years. And for Ms. Wilson, that place is the Southern California lotus land of the 60s 

and 70s distilled in songs heard on a car radio [242]. 

Michele Bachmann, she might have blown it today. Well, not blown it – she 

might have jumped the shark today. If she'd just left it alone on this vaccination thing 

from last night. She's now out saying that this Gardasil drug now causes mental 

retardation. Somebody in the audience came up to her and told her that – that's 

jumping the shark on this. There's no evidence that the vaccine causes mental 

retardation. That's a shame [198]. 

The whole point of «Game of Thrones» is that it is not a game, that the masses 

sacrificed to the hubris of kings will rise and demand a reckoning. The real weakness 

is not honor but false pride, the desire for legacy or dynasty or ascendance or 

vengeance for its own sake [249]. 

«The Sudanese army will issue an important statement soon. Wait for it», a state 

television anchor said, as a sit-in by protesters outside the defence ministry 

compound in central Khartoum entered its sixth day [205]. 

This year alone, the dollar's value has fallen by another 10% in purchasing 

power terms against America's major trading partners, and it could fall at the same 

rate in 2008 – or faster if global investors decide to cut and run [268]. 



154 

 

Humph. Rebecca is not «great»; she is a Jellyfisher. Talking to her is like 

swimming in a lovely warm sea, then suddenly something stings you and next thing 

everything is back to normal except a bit of you really hurts [199]. 

Lemme go back to Google as an upside surpriser. Its quarterly revenue run rate 

of $16 billion rose 22%, thereby destroying all analytical models, at best mid-teens. 

Consider Facebook's quarterly revenue run rate was $2.9 billion, possibly rising to $4 

billion a year out. So Google is closer to an Internet octopus. Its GAAP operating 

income, over $4 billion in the June quarter is far greater than Facebook's quarterly 

revenues [265]. 

Task 2. Give a short explanation of the words / phrases from the previous task 

in English. 

Internet octopus, jellyfish, to cut and run, anchor, rise, jump the shark, lotus 

land. 

Task 3. Write everything you know about the following concepts and realities. 

Underwater, wave, ship, nature, sea level rise, green energy, fauna and flora, 

biodiversity, barren land, life form. 

Task 4. Answer the questions to the texts of task 1. 

Does Ms Wilson think about the lotus land as a pleasant place where people 

need only think about enjoying themselves, not about work or achieving anything? 

Does cut and run mean that global investors are going to shut their projects in 

other countries and are going to invest even more in the USA economy?   

Does it mean that Facebook and Google need to buy more octopuses via online 

stores? Are they going to save octopuses in wild nature?  

Task 5. Analytical tasks. 

Use dictionaries and reference books to find out what the word-symbols mean in 

English. 

Water waves, to appear in deep water, to make waves, to soil one’s good name, 

to be an anchor.  
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On the basis of the analysis (using dictionaries) of the connectivity of the word 

and its contextual meanings, define its semantics in other contexts that have identical 

logic of the transfer of value, but another verbal content. 

A catch / to catch, to dive into/for, a land / to land, to melt, an octopus, to rise, 

a shark. 

On the basis of the analysis of the articles in task 1, determine the denotative 

and connotative meanings of the following words 

Land, rise, jellyfish, octopus, anchor. 

On the basis of reference books, give an assessment from the position of the 

native speakers of the following concepts (phenomena, processes) on the scale of 

good / bad. 

1. Their marriage has been in deep water for some reason. 

2. Last year we went to Truskavets for the waters. 

3. The town doctor caught more than four hundred children before he retired. 

4. Mr Carter dived into Mr Parker’s purse. 

5. There was nothing but the dry facts. 

6. They have always lived high. 

7. At least he has hips, you gutless jellyfish. 

8. He will land up in prison if he is not careful. 

9. The French teacher put her pupils through their paces for the visitors. 

10. She will buy a car as soon as her ship comes in. 

Using the reference literature, interpret the following statements: 

I was beginning to feel that I was getting into deep water. 

He had an unfortunate tendency to cut and run when things didn't go his way. 

It is not true that foreigners can walk into Britain and live instantly off the fat of 

the land. 

Другий блок завдань виконував 61 студент. Студенти, середній бал 

навченості яких склав менше 7,5 (або оцінка за один з критеріїв була нижча за 

6), вважалися такими, що не мають рівня В2, а отже, рівень їхньої лексичної 

компетентності відповідає рівню В1. Таких студентів виявилося 24 в 
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контрольній групі та 30 в експериментальній. На 7,5 і вище другий блок 

завдань виконали 3 студенти в контрольній групі та 4 – в експериментальній. 

Отже, ці студенти мають рівень В2, хоча варто відразу зауважити, що середній 

бал 9 і вище виявився лише у 2 студентів. 

Діфгрупу з низьким рівнем навченості склали студенти, які за переклад 

тексту (рівня В1) та завдання до нього одержали середній бал нижче 7,5 бала.  

Діфгрупу з достатнім рівнем навченості склали студенти, які за переклад 

тексту (рівня В1) та завдання до нього одержали середній бал 7,5 і вище (але 

які не набрали 7,5 бала за другий блок завдань). 

Діфгрупу з високим рівнем навченості склали студенти, які за переклад 

тексту (рівня В2) та завдання до нього одержали середній бал 7,5 і вище.  

У таблиці 3.2.1 подані результати передекспериментального зрізу 

студентів ЕГ та КГ. 

Таблиця 3.2.1 

Результати передекспериментального зрізу студентів ЕГ та КГ 

Групи Рівень навченості К-кість студентів Середній бал навченості 

КГ 

НР 7 6,49 

7,55 ДР 21 7,88 

ВР 6 8,28 

ЕГ 

НР 8 6,4 7,55 

ДР 28 7,89 

ВР 6 8,35 

 

Отже, у процесі передекспериментального зрізу було виявлено рівень 

сформованості лексичної компетентності в читанні студентів, а також 

розподілено їх на диференційовані групи. 

Студенти з низьким рівнем навченості розуміли здебільшого 

загальнорозмовну лексику в текстах, виявили спорадичні знання денотатів 

тематичних лексичних одиниць. Аналіз перекладів текстів показав, що 
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студенти з низьким рівнем лексичної компетентності роблять часті помилки у 

встановленні змістової зв’язності, що, на наше переконання, викликане 

незнанням денотатів слів, а також відсутністю навичок поєднання слів у 

речення, речення у надфразові єдності, а останні – текст. У цілому можна 

стверджувати, що студенти розуміли близько 60-70% експліцитного змісту 

тексту, деякі фрагменти вони не могли перекласти взагалі, а деякі перекладали 

неправильно. Такі результати свідчили про наявність у студентів спорадичного 

рівня володіння лексичною компетентністю в читанні на рівні В1, адже 

студентам не вдавалося відтворити цілісний зміст тексту, а лише фрагменти, які 

часто порушували логіку та зв’язність сюжету. Студенти допускали частих 

помилок під час встановлення  контекстуальних значень лексичних одиниць, не 

зважали (або не знали) на семантичні особливості окремих слів, оперуючи у 

цих випадках лише денотативними значеннями. 

Студенти в основному розкривали значення 5-7 імплікатів, які 

зустрічалися по тексту, це були імплікати, які стосувалися сфери повсякдення, 

імплікати, які стосувалися тематичної сфери студенти не могли експлікувати. 

Нерозуміння змісту імплікатів та відсутність навичок їх експлікації значно 

впливали на розуміння цілих висловлень та змістових модулів, особливо тих, де 

локальні імплікати виступали ключовими словами в змісті тексту. 

Третє завдання було спрямоване на виявлення рівня сформованості 

тезаурусу студентів, тобто системи екстралінгвальних знань, пов’язаних з 

певними лексичними одиницями. Більшість студентів могли ідентифікувати 6-7 

понять та реалій, при чому надавали загальну інформацію, не конкретизуючи 

деталей.  

Четверте завдання, яке було орієнтоване на виявлення здатності та 

готовності розширювати власний словниковий запас, працювати зі 

словниковою статтею, виявляти інтегративну сему, семантику слова в 

сполучуваності з іншими словами, визначати денотативне та конотативні 

значення. Під час аналізу студентських робіт було виявлено, що студенти, які 

мають низький рівень лексичної компетентності, здебільшого акцентують увагу 
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лише на денотативних значеннях слова, не розуміють логіки розгортання 

семантичного поля лексичної одиниці, набуття певних значень у зв’язку з 

іншими словами. 

Студенти з достатнім рівнем навченості у цілому розуміють близько 85-

90 відсотків змісту тексту, а відтак і лексичних одиниць, близько 1/3 студентів 

виявили розуміння в межах 95-98% змісту тексту. Студенти добре визначали 

денотативні значення слів, надавали правильних конотативних, контекстних 

значень слів у зв’язку з іншими словами. Студенти продемонстрували 

достатній рівень володіння лексичними засобами зв’язку на рівні речення, 

надфразових єдностей, текстів та стройовою лексикою. Варто відзначити, що 

лише поодинокі студенти залишали неперекладеними окремі речення або 

переклад не відповідав змістові оригіналу (не більше 3), що свідчило про 

нерозуміння змісту. Такі результати свідчать про системне розуміння текстів на 

рівні В1, а також денотативних та конотативних значень лексичних одиниць.  

Студенти в основному розкривали значення 8 і більше імплікатів, які 

зустрічалися по тексту, це були імплікати, які стосувалися як сфери 

повсякдення, так і імплікати, які належали до тематичної сфери. Правильна 

експлікація локальних імплікатів у цілому позитивно позначилася на розуміння 

змісту тексту. 

Результати виконання третього завдання дали можливість пересвідчитися, 

що у студентів у цілому сформований тезаурус, пов’язаний з лексичними 

одиницями, які відповідають рівню текстів В1. Студенти давали детальний 

коментар 7-8 позначуваних лексичними одиницями понять та реалій, щодо 

решти номенів – то коментарі були менш детальними, проте студенти виявили 

цілковите розуміння позначуваних понять і реалій.  

Насамкінець проаналізувавши якість виконання четвертого завдання, було 

встановлено, що студенти в цілому готові самостійно розширювати власний 

словниковий запас, аналізувати словникову статтю, виявляти інтегративну 

сему, потрібні для розуміння певного контексту семи слова в сполучуваності з 
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іншими словами, визначати денотативне та конотативні значення. Студенти 

здатні акцентувати увагу на семантичних деталях, конотаціях слова. 

Студенти з високим рівнем навченості у цілому розуміють близько 80-

85% змісту тексту (який відповідає рівню В2), а відтак і лексичних одиниць, 

лише 2 студенти виявили розуміння тексту понад 90%. Нам вдалося 

зафіксувати, що студенти вільно володіють лексичними та засобами зв’язку, 

стройовою лексикою, встановлюють денотативні значення слів, проте 

допускають помилки під час семантизації конотативних контекстуально 

обумовлених одиниць. В 11 студентів із 15 були 2-3 речення, яких вони не 

переклали, або переклад не відповідав оригіналу. Четверо студентів мали по 1 

неперекладеному реченню. Такі результати свідчать, що студенти, хоч і 

наближені до розуміння текстів (а відтак і лексики) на рівні В2, проте 

потребують певного коригування лексичних знань та навичок. 

Студенти в основному розкривали значення 7-8 більше глобальних 

імплікатів, семантику яких можна було вивести з тексту; темні імплікати в 

основному студенти експлікували слабо, що вказує на відсутність знань 

широкого культурного підтексту. Саме тому студенти демонстрували 

здебільшого розуміння експліцитного змісту й поодиноких імпліцитних 

фрагментів. 

Результати виконання третього завдання дали можливість пересвідчитися, 

що у студентів у цілому тезаурус сформований, пов’язаний з лексичними 

одиницями, які відповідають рівню текстів В2, сформований на 70-80%. 

Студенти давали детальний коментар 7-8 позначуваних лексичними одиницями 

понять та реалій. 

Четверте завдання було орієнтоване на виявлення рівня сформованості 

інтерпретаційних умінь. Відповіді на питання студентів, які стосувалися 

експлікації імпліцитних фрагментів змісту, показали, що лише 50% студентів, 

тобто 6 осіб, здатні розуміти імпліцитну інформацію, решта студентів  виявили 

недостатній рівень. 
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П’яте завдання було орієнтоване на виявлення глибини пошуку / аналізу 

під час вирішення лексикологічних завдань, здатності та готовності 

розширювати свій тезаурус шляхом опанування семантики слів-символів, 

опанувати семантичні поля лексичних одиниць у контексті шляхом аналізу 

словникових статей; розуміти логіку будови мовної картини світу та її 

презентацію в мовних засобах; інтерпретувати певну інформацію. Нами було 

встановлено, що 8 студентів мають достатній рівень за цим показником, 2 – 

високий і 2 – низький. Отже, проведений перед експериментальний зріз 

дозволив виявити, що студенти з достатнім та високим рівнем сформованості 

лексичних знань та навичок не мають абсолютно високих результатів 

(наприклад, В1 чи В2) і потребують розширення та удосконалення знань і 

навичок на відповідному рівні, а також просування на вищий рівень. 

Експериментальне навчання. Експериментальне навчання тривало в 

експериментальній групі, яка складалася з 42 осіб, була диференційована на три 

підгрупи залежно від рівня навченості – 8 студентів з низьким рівнем, 28 – з 

достатнім, 6 – з високим. 

В експериментальній групі навчання відбувалося відповідно до авторської 

моделі (підрозділ 2.3), була задіяна розроблена й описана в підрозділі 2.2 

підсистема вправ і завдань, використовувався відібраний лексичний і 

текстуальний матеріал (підрозділ 2.1). Експериментальне навчання тривало 96 

годин, з них 48 – аудиторних, 48 самостійної роботи, це складало 2 модулі і 

відповідно 4 мікромодулі: 1 мікромодуль охоплював 24 годин, 12  аудиторних і 

12 – самостійної роботи. 

У контрольній групі навчання так само тривало 96 годин, з них 48 – 

аудиторних, 48 – самостійної роботи. Проте диференціація навчального 

матеріалу, вправ і завдань відповідно до рівня навченості студентів не 

проводилася. Ми орієнтувалися на рівень В1+, який був передбачений 

навчальною програмою. Тому всі студенти виконували вправи, орієнтовані на 

достатній рівень навченості. Студенти навчалися за підручником Global 

Intermediate Coursebook [169]. 
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Післяекспериментальний зріз проходив серед 76 студентів 1 курсу 

бакалаврату. Метою післяекспериментального зрізу було виявлення 

підсумкового рівня сформованості англомовної лексичної компетентності у 

читанні студентів КГ та ЕГ, на основі чого зіставити результати, студентів ЕГ 

та КГ, прослідувати динаміку змін навченості серед студентів 

диференційованих підгруп. 

Студенти одержали завдання перекласти три тексти різної складності: 

1-ий текст відповідав рівню В1/В1+ і був призначений для перевірки рівня 

лексичної компетентності у студентів, які мали низький рівень навченості. Цей 

текст був тематично орієнтований на змістові модулі, які вивчали студенти і 

мав понад 95% лексики, яку студенти вивчали. Зміст тексту мав експліцитний 

характер, містив локальні імплікати та конотативні значення лексичних 

одиниць, зумовлені контекстом, проте легко вивідні внаслідок міжмовної 

трансференції. 

2-ий текст відповідав рівню В1+/В2 і був призначений для перевірки рівня 

лексичної компетентності у студентів, які мали достатній рівень навченості. 

Текст був так само тематично орієнтований на змістові модулі, які вивчали 

студенти і мав понад 95% лексики, яку студенти вивчали. Текст мав імпліцитні 

змістові фрагменти, які потребували інтерпретації з боку студентів через 

експлікацію глобальних та темних імплікатів. 

3-ий текст відповідав рівню В2+ і був призначений для перевірки рівня 

лексичної компетентності у студентів, які мали високий рівень навченості. 

Текст був насичений відповідною тематичною лексикою, мав темні та 

глобальні імплікати, концепти, слова-символи, зміст тексту в цілому був 

імпліцитним, його зміст та смисл потребували інтерпретації. 

Крім перекладу текстів, студенти повинні були виконати низку завдань. 

Отже, подаємо три блоки завдань, які студенти повинні були виконати на етапі 

після експериментального зрізу. 

Блок завдань №1 (до тексту, що відповідав рівню В1/В1+). 
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Task 1. Translate the text into Ukrainian as accurately as possible to the 

contents of the original. 

London in the Sea? [245] 

Many parts of London will be under water by 2060, if nothing is done to protect 

them. 

The Thames Barrier...Will this still be enough to protect London in 2050? 

London on the Thames, yes; but London in the Sea? No thank you!  Yet this could  

happen before 2060, unless steps are taken quite quickly, to prevent it. 

As a result of global warming, the sea level around the south east corner of 

England is expected to rise by 54 cms in just half a century! And scientists now say 

that many parts of London will be at serious risk from flooding by the sea within 50 

years. 

It's not all of London that is in danger; just some parts to the east of the city. 

And they won't be under water all the time; just when there are very high tides.  

The low-lying suburbs beside the Thames in the East End of London are already 

protected from high tides by a massive barrier that stretches right across the river; but 

more defences will be needed along the banks of the Thames to protect a larger area 

to the north of the river, and further east.  And no-one really knows if the existing 

Thames Barrier will still be enough to protect London, even in 2050. 

The Thames barrier was opened in 1982. During the first ten years of its life, it 

was closed, on average, just once a year. Some years it was never closed at all. 

Between 2000 and 2013, it was closed an average of almost six times a year; and in 

the year 2013-2014, it was closed 50 times.... in twelve months. The level of the sea 

is getting steadily higher, that is certain. 

Other towns and low lying areas in the east of England are facing similar 

problems; and it will take a lot of time, and cost a lot of money, to protect them. 

Of course, there have always been occasional very high tides. A thousand years 

ago, there were big floods around London; and in 1953, before the Thames Barrier 

was built, over 300 people lost their lives in "the big flood";  but today the dangers 

are bigger. There are more people, more roads, more infrastructure. In the past, 
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people did not build in places where there was a risk of flooding. Today, in southeast 

England, land is so expensive, that people build everywhere – even in places that are 

liable to be flooded.   

Scientists also say that global warming will lead to warmer and drier summers in 

the south east of England. This will cause major changes in vegetation, and several 

species of native wildlife will not be able to survive. Wet in winter, hot in summer: 

will that be London in fifty years' time ? 

London faces big problems in the next fifty years; but London is a rich city, 

which can pay to build the protections that will be needed. London's difficulties will 

be very small, compared to the problems that will be faced in some of the world's 

poorer countries, like Bangla Desh. 

Task 2. Give a short explanation of the words / phrases from the task 1 in 

English.  

Measures, to prevent, to flood, tides, suburb, bank of a river, average, steady, 

liable to be, species. 

Task 3.  

Write everything you know about the following concepts and realities.  

Native wildlife, to survive, a flood, low lying areas, level of the sea, high tides, 

global warming, at risk, facing a problem, under water. 

Analyze the article [274]; justify why the word water acquires precisely such 

meanings, which integrative seme combines these values. 

World Water Day 

Water is vital. Between 55 and 60 per cent of the adult body is made of it and 

every living cell needs it to keep functioning. In normal conditions, the human body 

can only survive three or four days without water. We need water to stay alive, yet 

there are billions of people all over the world who do not have access to safe drinking 

water.  

World Water Day 

The first World Water Day was celebrated in 1993. It was first proposed at the 

United Nations (UN) conference on environment and development in Rio de Janeiro 
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in 1992 and has been celebrated annually on 22 March since then. Every year the UN 

releases its World Water Development Report on or around this date. Each year has a 

different theme, looking at things like the role of clean water in the world of work, 

ways to stop wasting water, finding ways to supply water to underprivileged groups 

and so on.  

Safe water is a human right 

Clean drinking water is fundamental. But it is also vital for sanitation and 

hygiene. It is estimated that more than 700 children under the age of seven die every 

day from illnesses linked to unsafe water and poor sanitation. The right to water and 

sanitation was recognised as a human right by the UN General Assembly in 2010. 

However, there are still at least 2.1 billion people around the world who live without 

safe water in their homes. These include rural communities, people who have been 

displaced due to war and local conflicts and areas where climate change is making 

water more and more scarce. 

The problems facing communities without water 

Apart from the obvious health issues, a lack of accessible clean water means that 

people – often women and children – spend hours every day walking to and from 

distant water supplies. This means they don't have time to dedicate to work, studies 

and other domestic duties. The search for water becomes their main occupation. And 

people who are not able to walk to get their own water are particularly vulnerable.   

For many people, access to water has become increasingly difficult due to 

increased demand for a finite resource. According to figures released by the UN, 

around 4 billion people – nearly two-thirds of the world's population – experience 

severe water scarcity during at least one month of the year. It is believed that by 2030 

as many as 700 million people worldwide could be displaced by intense water 

scarcity. 

What are the solutions? 

There are many charities working on creating sustainable supplies of clean water 

at a grass-roots level for different communities around the world, and this important 

work needs to continue and to expand. But the fundamental problem of increasing 
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demand for a limited resource can only be addressed by more efficient use of water, 

especially in industry and agriculture. Waste-water recycling, capturing rainwater, 

more efficient irrigation techniques and reforestation are all examples of how water 

can be used more efficiently. 

What we can do to help 

As individuals, what we can do to help is support charities, raise awareness, take 

part in the World Water Day events that are happening all around the world and, of 

course, be careful with how we use water in our own lives. Visit the UN World Water 

Day website to find out about an event near you. Follow #worldwaterday on social 

media and help spread the word about this incredibly important issue.  

 

On the basis of the analysis (using the dictionary) of the connectivity of the word 

water and its contextual meanings, define its semantics in other contexts that have 

identical logic of the transfer of values, but another verbal content. 

His eyes watered from the smoke. 

The country may be in stormy economic waters. 

He went out to water the plants. 

His eyes watered from the smoke. 

Cookies made his mouth water. 

 

On the basis of analysis of the dictionary article, determine the denotative and 

connotative meanings of the following words. 

Water, to survive, environment, to supply, body. 

 

Блок завдань №2 (до тексту, що відповідав рівню В1+/В2). 

Task 1. Translate the text [267] into Ukrainian as accurately as possible to the 

content of the original. 

The Wind-Farm controversy 
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Plans to upgrade a «wind farm» for generating electricity, on a hilltop half a 

mile from the Lake District National park, have caused a big argument among British 

conservationists.  

Since 1993, twelve big wind turbines have stood on  Kirkby Moor, a windy 

hilltop in the north of England. Now, the company that operates the site, RWE 

Energy, wants to replace the existing turbines, which are 45 metres high, with six 

new ones, 115 metres high. 

    These turbines will produce more clean renewable energy, but some people 

do not want them. The wind farm is less than a kilometre from the edge of the Lake 

District National Park, and is visible for miles around. The site  is also classified as a 

SSSI, or Site of Special Scientific Interest, on account of  its wildlife. 

    When the first wind farm was planned, an official inspector was appointed to 

study the controversy: he decided that the wind farm would not have any major 

ecological consequences, but «the visual impact of the scheme would be sufficiently 

harmful». The new 115-metre wind turbines will be even more visible. 

    Almost everyone agrees that we must produce clean renewable energy; but 

wind-farms have always been controversial. Some people love them, others do not 

want them on aesthetic grounds. Do we need massive wind power generators in 

beautiful parts of the countryside? 

In favour of wind-farms 

Britain is a windy country, and it ought to make use of its wind. If that means 

putting wind farms on top of every windy hill in Britain, then that's what we ought to 

be doing. It's just ridiculous to say «Stop, you can't put a wind farm there because this 

is a National Park, or near a National Park, and wind farms don't look pretty!» It just 

happens that most of the windy mountains in England and Wales are in National 

Parks, or on National Trust land near the coast. 

Some people say wind farms are ugly; but this is rather hypocritical; they just 

don't want to see any signs of the times on their favourite bits of pretty countryside. 

It's like the people who complain about new high-speed railways. Half of them 

commute into London every day, and use roads and railway lines; yet they complain 
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as soon as someone suggests building something near them. It's the NIMBY 

syndrome; Not In My Back Yard. You can build your wind farms and high speed 

lines and prisons and factories and rubbish dumps wherever you like, as long as it's 

not near me. These people say they're conservationists, but if you ask me they're just 

jumping on the green bandwaggon to defend their own interests. 

Questions of aesthetics are not really all that important; what is important is that 

we move over to clean energy sources as fast as possible, and get rid of pollution and 

the nuclear risk. That's the real issue. After all, if we don't, we'll end up destroying 

the environment that National Parks are meant to protect, through pollution and 

climate change." 

Against wind-farms 

We've already lost most of our natural environment in England, and thousands 

of kinds of plants and insects and animals have disappeared. It's absolutely essential 

that we conserve what is still left. The answer isn't to build more power stations, 

whatever sort of energy they use; it's to use less energy – make people use more 

public transport and less fuel. 

O.K., we should be using more renewable energy, but we've got to find a 

balance between energy and the environment. Some places have got to be protected 

from development, and National Parks more than any other areas. That's what they 

exist for! Of course Kirkby Moor is just outside a park, but it's close enough to affect 

the park. 

There are plenty of other places where wind farms could be built. Besides, wind 

power isn't the only form of renewable energy. There's wave power too; that's what 

we really ought to be developing. Floating wave power generators could produce all 

the electricity Britain needs, and they wouldn't cause any problems. 

We don't need renewable energy. Nuclear power is the answer; it's clean and 

safe, as long as it is properly looked after. Nuclear waste's a problem today, 

admittedly, but scientists are sure to come up with a way of treating it effectively, one 

of these days. 
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The government inspector said that the project should not go ahead, and he 

should know what he's talking about. Kirkby Moor is a beautiful part of Britain, and 

it shouldn't be disfigured. If you build a wind farm, that means putting up buildings 

too, and overhead power lines; there'll be people working there to run the place too. 

Another bit of unspoilt countryside will be disfigured. 

Task 2. Give a short explanation of the words / phrases from the task 1 in 

English. 

Upgrade, on account of, wildlife, appoint, National Trust land, rubbish dump, 

conservationist, environment, power-station, waste, not used, unspoilt.   

Task 3. Write everything you know about the following concepts and realities. 

On aesthetic grounds, the NIMBY syndrome, jumping on the green 

bandwaggon, move over to, get rid of, the real issue, come up with a way, unspoilt 

countryside, floating wave power generators, ecological consequences. 

Task 4. Answer the questions to the text in task 1. 

Do people with NIMBY syndrome wish to have farms and high speed lines and 

prisons and factories and rubbish dumps in their neighborhood? 

Do wave power-stations use sound waves to generate electricity? 

Are the conservationists for the nuclear power-stations? 

Task 5. Analytical tasks. 

On the basis of the analysis (using dictionaries) of the connectivity of the word 

and its contextual meanings, define its semantics in other contexts that have identical 

logic of the transfer of value, but another verbal content. 

Get wind of something, blow in the wind, in the wind, like the wind, take the 

wind out of someone's sail. 

On the basis of the analysis of the article, determine the denotative and 

connotative meanings of the following words. 

Wind, waste, treat, wave, environment. 
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On the basis of reference books, give an assessment from the position of the 

native speakers of the following concepts (phenomena, processes) on the scale of 

good / bad. 

Mr Sarbutts was treated as a VIP. Everybody was treating him with kid gloves 

[207]. 

Two kicks in the stomach winded him. 

With parliamentary elections still officially scheduled for October, politicians 

are hoping to catch the wave of rising discontent [208]. 

It's a harsh environment that tests you mentally and physically with 

temperatures dropping to staggering degrees of cold [209]. 

Even Sarah, a tall 13-year-old with a white face and black-ringed eyes, treated 

him as if he were a waste of space [210]. 

The Israeli Prime Minister must be convinced that he will reap a richer harvest 

of votes by going to the electorate well before October [211]. 

Competing warlords and foreign powers scrambled for political spoils [206]. 

These problems have landed in the lap of Donald Jackson, an unassuming 

manager with little international experience [212]. 

I'm not sure what's going to happen. That's why I'm coming in early. I want to 

get the lay of the land [213]. 

But the idea that you can talk about a single currency today is to spit in the wind 

of economic reality [214]. 

Using the reference literature, interpret the following statements: 

The leader of the Liberal Democrats accused the Prime Minister of whistling in 

the wind to raise Conservative party morale [216]. 

The government is in a state of paralysis. Its main economic and foreign policies 

have been blown out of the water [217]. 

Lady Gaga is a role model to those who have felt they are different and don't fit 

in. I say more power to her elbow [218]. 
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Блок завдань №3 (до тексту, що відповідав рівню В2+). 

Task 1. Translate the texts [255; 257] into Ukrainian as accurately as possible 

to the contents of the original. 

The Mafia and the Class Struggle 

To some extent, an American filmmaker can get away with this sort of flimflam 

since, for the average person, the Octopus tentacles of the mob don’t affect them 

personally. For example, does it really matter to someone whether Sheldon Adelson 

or a mafia boss runs a Las Vegas hotel? Probably not unless you are aware that 

Adelson has done more damage than a thousand John Gottis. 

On the other hand, Sicily, as well as Italy as a whole, has been ravaged by the 

mafia for over 150 years. Under both right governments such as Berlusconi’s and 

Bettino Craxi’s Socialist Party, the mafia was able to exercise an influence over state 

policy that was beyond the grasp of figures such as John Gotti. For example, the 

mafia is very involved with toxic dumping in Italy that has left a legacy of childhood 

cancers for decades as I pointed out in a review of the documentary «The Toxic 

Circle» last year. It should be clear that Donald Trump with his mob ties is already 

moving to replicate Italy’s health disaster. 

«The Octopus» was made just around the time that the Italian state began to 

move decisively against the mafia. In early 1980, a top police official Giovanni 

Falcone opened up a major offensive against the mafia that led to major 

breakthroughs using a novel technique of following the money trail. He subpoenaed 

bank records that revealed how the money from heroin sales was being laundered in 

Italian and Swiss banks. Falcone had replaced the prior chief investigator Cesare 

Terranova who had been killed the year before. Falcone would meet the same fate in 

1992, the result of 881 pounds of dynamite being detonated as his armor-plated car 

passed over a culvert. 

Metal hearts, dead birds and the Mafia octopus: «The Sicilian Mafia» 

With Italy's premier statesman, Giulio Andreotti, on trial for Mafia association, 

it has become abundantly clear that the problem of Cosa Nostra is still more serious 

and far-reaching than even the bleakest pessimist had supposed. 
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Diego Gambetta depicts the Mafia as «a specific economic enterprise, an 

industry which produces, promotes and sells private protection». He fleshes out this 

conceptual framework with elegant thoroughness, covering origins, markets, 

resources, cartels and trademarks. The conclusion most likely to surprise is the extent 

to which protection may be desired and even sought after by the client – as Gambetta 

says: «While some may be victims of extortion, many others are willing customers». 

The fact that people not only fear but also need the Mafia has its genesis in poor 

government. Both the Republic and the feudal barons that preceded it have 

consistently failed to provide protection for the Sicilians, so that 'it is common instead 

to turn to the local man of honour' as Judge Giovanni Falcone said. Gambetta, in a 

helpful overview of the possible origins of the Mafia, sums up masterfully the 

conditions leading to its rise: «A persistent lack of trust fuelled by the dying embers 

of feudalism and combined with the rise of a sinister breed of protectors from the 

ashes of the ancien regime». 

This corrupted Robin Hood theme brings to mind Norman Lewis's classic book, 

The Honoured Society, in which the early Mafia is described as the peasant's refuge 

against the worst abuses of the Middle Ages. Although it now exploits rather than 

protects the underdog, the Mafia still benefits from a moral climate formed in past 

centuries. To this day, perversely, Cosa Nostra «has done its bit to stop Sicilian 

society disintegrating into complete chaos», as Judge Falcone said in his book Men of 

Honour. This is the disturbing impression left after reading The Sicilian Mafia, that 

although Mafia management impedes the economy by suppressing competition, the 

local perception is that «the Mafia puts things in order and keeps people in their 

places». 

Gambetta's business-like approach dismantles various myths concocted from a 

mixture of bogus and genuine sources. He shows how many quintessentially Mafia- 

like symbols in fact originated in literature or the media, a classic example being a 

real-life Mafia wedding at which the The Godfather theme was played, as it was 

«deemed to have just the right touch of sentimentality». 
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This is not to detract from the power of symbolic messages and threats used by 

the Mafia. Gambetta tells of sinister deliveries such as metal hearts perforated with 

bullet holes or the dead bird left inside a locked car. 

When this book was begun, the Mafia octopus had its tentacles entwined about 

southern Italy's throat. Now Cosa Nostra is facing a crisis, possibly the worst in its 

history. More than 400 mafiosi have turned state's witness, many bosses have been 

jailed for life and the Mafia's political protectors have been swept aside in corruption 

trials. The future is uncertain, but it appears the economic and moral stranglehold 

described in this book may already be loosening. 

Task 2. Give a short explanation of the bold underlined words / phrases in 

English. How do you understand the concepts? 

Mara’s giant warning: shape up, or ship out! Rips into 7-8 team in his first 

address in over 25 years [263]. 

Wellington Mara, the 83-year old patriarch of the Giants, this week broke with 

his tradition of non-interference and issued a resounding warning to a team that has 

disappointed and frustrated him. 

Mara estimates he spoke for about 45 seconds Wednesday morning, long 

enough to hammer home his point and leave behind a stunned, humbled group of 

Giants. 

«I guess basically my message was shape up or ship out», Mara said yesterday. 

It was an unforgettable experience for the players and coaches in the room, an 

action Mara did not want to publicize, an action he has refrained from taking for 

more than 25 years. The meaning was direct and impossible to misinterpret. 

Mara, dismayed by last Sunday’s dismal 34-17 loss to the Vikings, informed the 

Giants he knew there were players who cared deeply about the terrible defeat, and 

that those players should not be dragged down by those who did not care enough. The 

players who did not care, Mara promised, would not be Giants much longer. 

In a Merger, to Jump Ship or Wait? [271]. 

Jeff Rice is about to lose his job. He's the corporate-marketing manager for a 

minor league hockey team in Worcester, Mass., that's being sold to businesspeople in 
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Peoria, Ill. If he stays in his job until the hockey season ends next year, he'll get two 

months' salary as severance. He might also find a job at the company that sold the 

team. 

But Mr. Rice, who is 30 years old and has two children, isn't taking his chances. 

He has already started job hunting and plans to take the first good job that comes 

along, even if it means forfeiting the severance. 

«The job market is still tight - it still takes awhile to find new jobs», he says. "I 

don't want to risk turning something down and not being able to find something." 

It's a quandary many workers face when their employers go through a merger or 

sale: Should you try to jump ship right away and give up a cushy exit package? Or 

should you wait in hopes of a fat severance payment but risk not being able to find 

another good job? 

The dilemma affects many workers as industries continue to consolidate and 

wring efficiencies through giant mergers. Earlier this month, Kmart Holding Corp. 

announced plans to buy Sears, Roebuck & Co. Earlier this year, J.P. Morgan Chase & 

Co. bought Bank One Corp. for $58 billion. 

Mat Chess MMA Reviews [247]. 

Great gym with a great staff. Andrew runs a tight ship at Mat Chess. Very 

supportive and involved coaching staff there. They have a great BJJ program and an 

amazing Muay Thai program as well. The atmosphere is very humble and focused. 

No major ego's in this gym. Everyone knows their place and it makes the learning 

experience that much more fruitful. All the coaches have a deep and very technical 

understanding of their craft and make no reservations on dispensing knowledge. Mat 

Chess is doing big things. Keep it up! 

Getting a lay of the land [237]. 

Today we began to get a better lay of the land here at NPH. Our guide Joel gave 

us a tour of the campus here, and after the deacon took us to the high school seminary 

in San Pedro where we will be working some during the week. 

There were two programs going on at NPH today besides us being here – one 

group from the Dominican Republic with a connection in Miami donated shoes to all 
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of the kids, and a group of Canadian students came to spend some time with the kids. 

The kids here love to dance, so of course there was a huge dance going on that we 

attempted to join but with much less rhythm and coordination. However, it is an 

amazing feeling to just dive in and be with the kids, even if we aren’t very good at 

what they’re doing – whether dancing, or sports, or speaking Spanish. Yet that is how 

the kids experience our love for them. 

Who is the real Harrison Craig? [270]. 

The shocking truth is that The Voice winner Harrison Craig really is that vanilla, 

call-his-mum-every-day, sunshiney young chap. 

Although he's an 18-year-old boy, Craig doesn't have a rebellious streak and 

isn't annoyed at being cast as the butter-wouldn't-melt-in-his mouth type: «That's the 

kind of person I really I am, not to talk it up», Craig says. «That's who I am and I like 

that people appreciate me». 

You could hardly call his stutter a flaw - his success in winning The Voice, 

despite having speech difficulties, has been an inspiration to many. He must have 

flaws though, don't we all? "I'm a pretty caring person and I don't like it when people 

betray trust and care. One thing I'm big on is trust and honesty." But that's not a flaw 

is it? «Sorry, I can't really think of any». 

Steroid Accusation Gets a Rise Out of Holyfield [236]. 

If Larry Holmes wanted to get under Evander Holyfield's skin during the pre-

fight buildup to their June 19 bout at Caesars Palace, he succeeded. He brought up the 

S-word. 

When Holmes raised the subject during a recent interview, the heavyweight 

champion's response was eight typewritten lines. Eight lines is a personal high for 

Holyfield. He didn't even have eight lines to say when that Yugoslav referee threw 

him out of the 1984 Olympics. 

Or after he had flattened Buster Douglas and won the heavyweight 

championship. 
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There have been whispers of Holyfield and steroids for several years, or ever 

since his body made the transition from string-bean light-heavyweight in 1984 to its 

present configuration. 

He has heatedly denied using body-building drugs, and instead credits intensive, 

high-tech conditioning and weight training. 

Julian Williams: Munguia is Green as Grass, I'll Never Get Him [244]. 

Junior middleweight contender Julian Williams (25-1-1, 15 KOs) is building up 

a win streak after suffering a fifth round knockout loss at the hands of then IBF junior 

middleweight champion Jermall Charlo. 

Among his recent wins, Williams won a decision in November 2017 over Ishe 

Smith and then outboxed Nathaniel Gallimore in April. 

And now he's position to secure a world title shot - as the boxer has been 

ordered to take part in two final eliminators. 

Williams has been ordered to face Japan's Takeshi Inoue (13-0-1,7 KOs), in a 

final eliminator for a crack at WBA, IBO, IBF champion Jarrett Hurd. 

And he's also been put in line for a bout with Erislandy Lara (25-3-2, 14 KOs) in 

a WBC final eliminator, for a fight with champion Jermell Charlo. 

«I like the position of being able to face any one of those guys, because you 

never know what will happen. People can decide to move up or someone can get hurt. 

I think I’m in the best position out of anyone who doesn’t have a world title. I’ll take 

the first available date with Inoue, but I think a fight between me and Lara is good for 

boxing,» Williams told Premier Boxing Champions. 

«I expect to go out there and to take care of business against Inoue in November 

so that I can consider the landscape and take a serious look at which one of these 

guys’ titles I’m going to be taking.» 

One fighter that Williams does not expect to face any time soon, if ever, is WBO 

champion Jaime Munguia. 

«Jamie Munguia is as green as grass, so I don’t think that I’ll ever get that fight. 

The only way I’d get Munguia is if I became the mandatory. In addition, how does 
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Brandon Cook get on pay-per-view as a co-main event? That’s strange», Williams 

said. 

«Now I’m not saying that Jamie Munguia is a bum or anything. Jamie Munguia 

is a big, strong kid. Nevertheless, he’s just very green when it comes to his 

experience. (The fact that the broadcasters) never mentioned (Williams, Hurd or 

Charlo) means they know that he’s not ready to fight any of us top 10 guys». 

Task 3. Write everything you know about the following concepts and 

realities [215]. 

Rock music in France is a very broad church indeed. 

The paintings — valued at $20 million — were stolen in broad daylight by 

armed men, as some forty visitors looked on. 

The back four got us through the match. They earned their corn against 

Middlesbrough and that's why we came off with a win. 

The scheme offers seed corn finance with loans at only 4% interest. 

The Prime Minister does not have to go to the country for another year. 

The war has bled the once-strong economy dry. 

The only course upon which the government could agree was to move 

cautiously, keep its powder dry, and await the outcome of events abroad. 

The government is a dead duck. 

A computer expert, he said he'd learned from computer programming that if you 

put garbage in, you get garbage out. 

I could get on my high horse and denounce anything to do with tax avoidance, 

but the truth is that many parents are routinely paying babysitters in cash. 

Task 4. Answer the questions to the texts in task 1. 

1. How do the police and the government fight the organized crime? 

2. How do you understand the «Mafia octopus had its tentacles entwined about 

southern Italy's throat»? 

3. In your understanding what activities are done by the octopus organizations? 
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Task 5. Analytical tasks. 

Analyze dictionaries and reference books; find out what the word-symbols mean 

in English. 

Waves, water, shore, deep, sun. 

On the basis of the analysis (using dictionaries) of the connectivity of the word 

and its contextual meanings, define its semantics in other contexts that have identical 

logic of the transfer of value, but another verbal content. 

Blood is thicker than water, dip a toe in the water, be dead in the water, into 

deep water, in hot water, someone can talk under water, test the water to test the 

waters, milk and water, spend money like water. 

On the basis of the analysis of the texts in task 1, determine the denotative and 

connotative meanings of the following words. 

Octopus, tentacles, mob, run (a hotel), rise, (moral) climate. 

On the basis of reference books, give an assessment from the position of the 

native speakers of the following concepts (phenomena, processes) on the scale of 

good / bad [215]. 

Don't be an ostrich and bury your head in the sand, hoping your problems will 

disappear. 

He moved into the newspaper business in the Seventies. It was an empire built 

on sand. The newspapers folded, and by 1981 he was bankrupt. 

It was time to draw a line in the sand, forget the past, and work together. 

The union accused the mine-owners of playing a shell game, planning to open 

mines in the future with the intention of hiring non-union miners. 

The authorities seem powerless to stem the tide of violence. 

Adenauer generally appeared to be swimming against the tide in international 

politics. 

The band are riding on the crest of a wave with the success of their new single. 

With parliamentary elections still officially scheduled for October, politicians 

are hoping to catch the wave of rising discontent. 
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The reality is often blurred by the propaganda. It is becoming more and more 

difficult to separate the wheat from the chaff. 

He has told the manager that he intends to fight for his place rather than jump 

ship to Newcastle United or Aston Villa. 

Using the reference literature, interpret the following statements: 

«If a current relationship or career is not bringing you the joy in your life you 

want it to, then it is time for a change. You are already feeling discontentment, so 

what do you really have to lose? Once you’re at the bottom, you can only rise above. 

Take risks and learn from them. Use all of the «fish in the sea» to teach yourself what 

you do and don’t want out of life. Don’t just stay somewhere or with someone 

because you are comfortable» [261]. 

«The hunt for that traditional Black Friday quarry, a low-priced HDTV, should 

be as easy for shoppers this year as shooting fish in a barrel. That’s because a 

confluence of market pressures has created a perfect buying opportunity for shoppers 

this season» [264]. 

«I think Marilyn Mosby is very concerned, as she should be, about her political 

career», Wayne Cohen, a Maryland defense lawyer and law professor at George 

Washington University, told USA TODAY. «She has to make some decisions on 

whether to fish or cut bait on this. I think she will continue to fish» [202]. 

У таблиці 3.2.2 подані результати післяекспериментального зрізу студентів 

ЕГ та КГ. 

Таблиця 3.2.2 

Результати післяекспериментального зрізу студентів ЕГ та КГ 

Групи Рівень навченості К-кість студентів Середній бал навченості 

КГ 

НР 6 6,84 

7,73 ДР 24 7,95 

ВР 4 8,4 

ЕГ 

НР 2 7,8 8,55 

ДР 28 8,5 

ВР 12 9,3 
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Отже, провівши післяекспериментальний зріз, було встановлено, що 

кількість студентів у контрольних групах з низьким, достатнім та високим 

рівнем навченості майже не змінилася: студентів з низьким рівнем було 7, стало 

6, з достатнім рівнем: було 21 стало 22, кількість студентів з високим рівнем не 

змінилася. Середній бал навченості студентів КГ склав 7,73. 

В експериментальних групах кількість студентів з низьким рівнем склала 2 

(замість 6 під час передекспериментального зрізу), кількість студентів з 

достатнім рівнем склала 27 (за рахунок того, що 6 студентів перейшли з 

низького рівня на достатній, а 6 студентів – з достатнього на високий), а з 

високим рівнем стало 13 замість 6. Середній бал навченості студентів КГ склав 

8,55. 

Для доведення достовірності результатів експерименту необхідно 

застосувати методи математичної статистики, за допомогою яких зробити 

порівняння результатів післяекспериментального зрізу ЕГ та КГ, результатів 

доекспериментального та післяекспериментального зрізу в ЕГ, результатів 

доекспериментального та післяекспериментального зрізу в КГ, результатів 

доекспериментального та післяекспериментального зрізу в ЕГ у студентів з 

вихідним низьким рівнем навченості, результатів доекспериментального та 

післяекспериментального зрізу в ЕГ у студентів з вихідним достатнім рівнем 

навченості, результатів доекспериментального та післяекспериментального 

зрізу в ЕГ у студентів з вихідним високим рівнем навченості.  

Для обрахунку результатів обираємо метод U-критерій Манна-Уїтні, який 

призначений для оцінювання різниці між двома вибірками за рівнем якоїсь 

ознаки, яка вимірюється кількісно [121, с. 224–245]. «Емпіричне значення 

критерію U відображає те, наскільки велика зона збігу між рядами. Тому, чим 

менше Uемпір., тим більш ймовірно, що різниця в результатах є достовірною. 

Достовірні відмінності можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ Uкр. 0,05». «Для 

обробки даних необхідно виділити гіпотези: Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 приймається, 

якщо Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 0,05.»       

[121, c. 53-55].   



180 

 

Порівняння результатів післяекспериментального зрізу ЕГ та КГ. 

В КГ середній бал навченості склав 7,6, в ЕГ – 8,55. КГ складає вибірку 1, 

ЕГ складає вибірку 2. 

Н0  – рівень лексичної компетентності у вибірці 1 не нижчий за рівень у 

вибірці 2. 

Н1 – рівень лексичної компетентності у вибірці 1 нижчий за рівень у 

вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість учасників експерименту у вибірці 1; n2 – кількість 

учасників експерименту у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – 

кількість учасників експерименту у вибірці із більшою сумою рангів             

[121, c. 53-55]. 

Обчислення результатів КГ та ЕГ подані в Додатку Б. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ КГ = 912, Ʃ ЕГ = 2012. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 34; n2 = 42; T1 = 2012, T2 =  912; 

Uемпір. = (34 · 42) + (34·(34 + 1)) : 2 – 913 = 1110. 

Uемпір. = (34 · 42) + (42·(42 + 1)) : 2 – 2012 = 319. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 319. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
556 (p  0,05) 

490 (p  0,01) 

 

  Uемпір. 319        U0,01 490     U0,05 556           
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Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Рівень 

лексичної компетентності у вибірці 1 нижчий за рівень у вибірці 2. 

Отже, можемо стверджувати, що в цілому нам вдалося досягти кращих 

результатів в ЕГ, де було застосовано авторську методику. 

Подамо динаміку якісних змін у англомовній лексичній компетентності в 

читанні студентів ЕГ та КГ за рівнями навченості. 

Таблиця 3.2.3 

Динаміка якісних змін у англомовній лексичній компетентності в 

читанні студентів ЕГ та КГ за рівнями навченості 

Групи ВР ДР НР 

 К-кість 

студентів 

Сер. бал К-кість 

студентів 

Сер. бал К-кість 

студентів 

Сер. бал 

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

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

Сер. бал – середній бал за 10-бальною шкалою 

 

Динаміка якісних змін у англомовній лексичній компетентності в читанні 

студентів ЕГ значно перевищила динаміку змін студентів КГ.  

Отже, підсумовуючи констатуємо, що у процесі експериментального 

навчання було доведено гіпотезу, що ефективність формування англомовної 

лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів є високою за умови 

створення диференційованих груп за критерієм навченості (з низьким / 

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

результату навчання, змісту навчання, дібраних матеріалів, за якими 

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

виконанням, дотримання етапності процесу навчання. Нам вдалося простежити 

позитивну динаміку ЕГ в цілому та кожної диференційованої підгрупи 

(залежно від вихідного рівня навченості) зокрема. Достовірність результатів 

експерименту було доведено за допомогою методу U-критерію Манна-Уїтні. 
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3.3. Методичні рекомендації до впровадження методики 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в 

читанні у майбутніх філологів 

 

Проведене експериментальне навчання дало можливість укласти 

методичні рекомендації до впровадження методики диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх 

філологів. 

Авторська методика орієнтована на врахування рівня тезаурусу студентів 

під час формування лексичної компетентності в читанні.  

Авторську методику рекомендуємо впроваджувати у кілька етапів. 

На першому етапі (діагностичному) необхідно провести тестування серед 

студентів першого курсу з метою виявлення їхнього рівня словникового запасу, 

а також рівня розуміння текстів під час їх читання. Для цього рекомендуємо 

застосовувати процедуру та завдання, описані в підрозділі 3.2, а саме: 

орієнтуватися на рівень володіння мовою, який відповідає 

загальноєвропейській шкалі – В1, запропонувати студентам перекласти текст з 

експліцитним змістом (рівня В1) та дати відповіді на питання до змісту цього 

тексту; визначивши середній коефіцієнт навченості 0,75 достатнім, вважати 

студентів, які не набрали означеного коефіцієнта, такими, що мають низький 

рівень лексичної та читацької компетентності, а також їхні знання, навички та 

вміння не відповідають рівневі В1; студенти, які подолали коефіцієнт у 0,75, 

одержують завдання перекласти і дати відповіді на питання до тексту  з 

експліцитним змістом та імпліцитними фрагментами (рівень В2), які 

потребували інтерпретації змісту та смислу; ті студенти, які набирають 0,75 за 

переклад цього тексту, складають підгрупу з високим рівнем навченості; 

студенти, які за перший текст одержали 0,75, а за другий не змогли подолати 

цього бар’єру, складають підгрупу з достатнім рівнем навченості. 
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Авторська методика орієнтована на диференціацію цілей, змісту, об’єктів, 

елементів, результатів навчання, а також методів навчання та підсистеми вправ 

і завдань. 

Другий етап (планувальний) покликаний визначити та диференціювати 

цілі навчання та очікуваний результат. 

Метою навчання студентів з низьким рівнем навченості (які могли лише 

спорадично розуміти тексти на рівні В1) на кінець першого курсу є 

сформованість лексичних навичок читання текстів з експліцитним змістом, що 

відповідають рівню В1/В1+; метою навчання студентів з достатнім рівнем – 

сформованість лексичних навичок читання текстів з експліцитним змістом та 

імпліцитними фрагментами, що відповідають рівню В1+/В2(В2.1, В2.2); метою 

навчання студентів з високим рівнем – сформованість лексичних навичок 

читання текстів з імпліцитним змістом, що відповідають рівню В2+. 

Для успішної реалізації авторської методики на планувальному етапі 

необхідно:  

- орієнтуючись на засади компетентнісного підходу чітко спрогнозувати й 

окреслити результат навчання, який має скласти лексична компетентність у 

читанні, яка охоплює відповідні знання, навички, що інтегруються в уміння 

читання та розуміння текстів на різних рівнях; яка охоплює умотивованість, 

здатність та готовність самостійно розширювати власний тезаурус;  

- здатність та готовність розширювати власний тезаурус необхідно 

спрямувати на вивчення студентами нових слів, опанування сем уже відомих 

слів, опанування інтегративних сем, покликаних розуміти логіку семогенезу та 

словогенезу; 

- визначити тематику змістових модулів, дібрати саме той рівень 

лексичного та текстового матеріалу, який відповідає навченості студентів та 

здатний досягнути поставлених результатів; 

- продумати тематичні блоки лексичних одиниць, релевантних тематичним 

модулям; 
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Логіка нашого дослідження вказує на те, що третім етапом (підготовчим) 

є  підготовка та укладання навчальних матеріалів: 

- на основі описаних у підрозділі 2.1 критеріїв здійснити добір лексичних 

одиниць та текстів, які відповідають рівню навченості студентів, а також 

орієнтовані на досягнення  поставлених цілей навчання; 

- здійснити диференціацію лексичного та текстового матеріалу відповідно 

до диференційованих підгруп студентів;  

- на основі комунікативно-діяльнісного підходу, а також принципів 

навчання – свідомості, системності і послідовності, індивідуалізації, активності, 

комунікативності, ситуативності, автентичності навчального матеріалу, 

співвивчення іноземної мови та іноземної культури, врахування індивідуальних 

особливостей студентів, новизни, описаних у підрозділі 1.3, а також 

враховуючи вимоги до знань, навичок та вмінь студентів, укласти комплекси 

вправ і завдань; 

- кожен комплекс вправ і завдань повинен складати окремий мікромодуль 

у межах тематичного модуля; 

- лексичні завдання рекомендуємо формулювати як проблемні, які 

мотивують студентів до вирішення складних завдань, пов’язаних з аналізом 

лексики та імпліцитних фрагментів текстів; 

- для вирішення проблемних завдань викладач повинен підготувати 

додаткові інформаційні джерела, якими студенти зможуть користуватися; 

спосіб виконання завдань та ступінь керованості з боку викладача; сформувати 

у студентів достатні базові декларативні та процедурні знання, необхідні для 

вирішення проблемного завдання; 

- при укладанні вправ і завдань рекомендуємо здійснювати диференціацію 

за наповненням лексичними одиницями (слова з денотативними значеннями, 

слова з конотативними значеннями, які легко / складно виводяться з контексту, 

локальні, темні, глобальні імплікати); за призначенням (формування навичок 

контекстуальної семантизації лексики та розуміння цілісних речень та 

надфразових єдностей – для студентів з низьким рівнем навченості; 
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формування навичок інтерпретації контекстуальних значень слова, темних та 

локальних імплікатів, слів, що несуть ключове смислове навантаження – для 

студентів з достатнім рівнем навченості; удосконалення інтерпретаційних 

навичок – для студентів з високим рівнем навченості), за способом виконання 

(з використанням елементів письма, перекладу, аналізу речень, зорових опор 

під час семантизації лексики – для студентів з низьким рівнем навченості; 

читання текстів, відповіді на питання, добір синонімів, застосування коментарів 

для експлікації лексичних імплікатів, обговорення глобальних та темних 

імплікатів – для студентів з достатнім рівнем навченості; читання текстів, 

коментарі, дискусії, відповіді на питання – для студентів з високим рівнем 

навченості) та ступенем керованості з боку викладача (висока (для студентів з 

низьким рівнем), часткова керованість (для студентів з достатнім рівнем), 

мінімальна (для студентів з високим рівнем)); 

- при плануванні вправ необхідно враховувати синхронність у межах 

кожного заняття відповідно до моделі, поданої в підрозділі 2.3. 

Четвертий (операційний) етап орієнтований на упровадження авторської 

методики в навчальний процес. На операційному етапі для успішної реалізації 

авторської методики рекомендуємо: 

- у дифпідгрупах з низьким рівнем навченості дотримуватися такої 

послідовності під час виконання вправ: 1) вправи (НР1) на виявлення 

незнайомих слів під час читання речень, надфразових єдностей, встановлення 

їхніх значень, функції; репродукція лексичних одиниць (усно): відповіді на 

питання, переклад, трансформація, добір синонімів; рецепція лексичних 

одиниць на рівні речення, надфразової єдності; рецепція лексичних одиниць на 

рівні тексту; 2) вправи на читання текстів (НР1), виявлення незнайомих слів 

встановлення їхніх значень, функцій; репродукція лексичних одиниць 

(письмово); 3) вправи (НР3) на формування навичок встановлювати значення 

слів, що складають потенційний словник студентів і семантика яких виводиться 

на основі епідигматичного аналізу та схожості з рідною мовою (на рівні речень, 

надфразових єдностей); 4) вправи на формування знань та навичок семантизації 
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лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями, які відповідають 

рівню В1/В1+, слів, що складають потенційний словник студентів і семантика 

яких виводиться на основі епідигматичного аналізу та схожості з рідною мовою 

(на рівні тексту); 5) вправи (НР2) на читання речень та надфразових єдностей, 

текстів, виявлення у них локальних імплікатів, їх семантизації; 6) вправи (НР4) 

на формування навичок встановлення змістової та граматичної зв’язності у 

межах речення, надфразової єдності; 7) вправи НР2 та НР4 вправи виконуються 

на рівні тексту, підготовка до переказу, обговорення; 

- у дифпідгрупах з низьким рівнем навченості варто дотримуватися 

співвідношення аудиторної та самостійної роботи, поданої в таблиці 2.3.1; 

- у дифпідгрупах з достатнім рівнем навченості дотримуватися такої 

послідовності під час виконання вправ: 1) вправи (ДР1; ДР2) на формування 

знань та навичок семантизації лексичних одиниць з їхніми денотативними та 

конотативними значеннями, які відповідають рівню В1+/В2 (на рівні речення, 

надфразової єдності); 2) вправи (ДР1; ДР2) на формування знань та навичок 

семантизації лексичних одиниць з їхніми денотативними та конотативними 

значеннями, які відповідають рівню В1+/В2 (на рівні тексту); 3) вправи (ДР3) 

на формування навичок встановлення змістової зв’язності у межах надфразової 

єдності та тексту студенти виконують інтегровано з читанням текстів; 4) вправи 

(ДР4) на формування навичок семантизації слів, семантика яких не виводиться 

на основі епідигматичного  аналізу та не встановлюється на основі схожості з 

рідною мовою (на рівні речень і надфразових єдностей); 5) вправи ДР4 – на 

рівні тексту; 6) вправи (ДР5) на читання цілісних текстів, експлікація темних та 

глобальних імплікатів; 7) вправи (ДР5) на читання текстів, підготовка 

переказів, доповідей на їхній основі;  

- у дифпідгрупах з достатнім рівнем навченості слід дотримуватися 

співвідношення аудиторної та самостійної роботи, поданої в таблиці 2.3.2; 

- у дифпідгрупах з високим рівнем навченості дотримуватися такої 

послідовності під час виконання вправ: 1) вправи (ВР1) на формування знань та 

навичок семантизації лексичних одиниць з їхніми денотативними та 
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конотативними значеннями, які відповідають рівню В2+ (на рівні речення, 

надфразової єдності); 2) вправи ВР1 на рівні тексту; 3) вправи (ВР3) на 

формування навичок семантизації слів, семантика яких виводиться на основі 

схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих випадках 

(на рівні речення, надфразової єдності); 4) вправи (ВР3) на рівні тексту та 

вправи ВР4 на семантизації темних та глобальних імплікатів, культурних та 

ментальних концептів, символів (на рівні тексту); 5) вправи ВР2; ВР4 (на 

визначення семантичного поля лексичних одиниць (їхніх конотативних 

значень, контекстуальних значень, фразеологізмів); темних та глобальних 

імплікатів, культурних та ментальні концептів, символів (перевірка); 6) вправи 

на інтерпретацію текстів; 

- у дифпідгрупах з високим рівнем навченості слід дотримуватися 

співвідношення аудиторної та самостійної роботи, поданої в таблиці 2.3.3; 

- підсистема вправ і завдань має бути орієнтована на вертикальне 

розширення словникового запасу студентів (тобто опанування ними нових 

лексичних одиниць з їхніми денотативними значеннями); та на горизонтальне 

розширення словникового запасу (тобто опанування студентами новими 

значеннями відомих слів, розширення семантичного діапазону лексичних 

одиниць); 

- формування лексичної компетентності в читанні має здійснюватися 

інтегровано з формуванням лінгвосоціокультурної: студенти повинні 

опановувати культурно марковані лексичні одиниці в денотативному 

компоненті семантики; а також конотативні (культурно марковані) семи, 

ментальні та культурні концепти, символи культури; 

- наповнення вправ та завдання до вправ повинні бути посильними для 

студентів, відповідати їхнім інтелектуальним можливостям: викладач має 

враховувати індивідуальні інтерпретаційні та аналітичні здібності студентів (як 

показують результати експерименту, навіть студенти, які легко запам’ятовують 

нову лексику, швидко набувають навичок читання, відчувають значні труднощі 

під час інтерпретації текстів). 
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Метою п’ятого, контролювально-рефлексивного етапу є перевірка 

результатів навченості студентів, аналіз, самоаналіз сформованої 

компетентності. На цьому етапі рекомендуємо: 

- дотримуватися різного ступеню контролю виконання вправ і завдань 

(залежно від дифпідгрупи);  

- для оцінювання студентів рекомендуємо використовувати критерії: 

правильність розуміння лексичної одиниці її денотативного та конотативного 

значення у мовленні; правильність встановлення змістового зв’язку; ступінь 

розуміння імплікатів та концептів у тексті; обсяг екстралінгвальної 

інформації, пов’язаної з  лексичною одиницю; ступінь розуміння змісту та 

смислу тексту; правильність та глибина пошуку / аналізу під час вирішення 

лексикологічних завдань. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Ефективність авторської методики було перевірено під час базового 

природного горизонтального відкритого експерименту, у якому взяли участь 76 

студентів (34 студенти склали контрольну групу, 42 студенти склали 

експериментальну групу і були безпосередніми учасниками 

експериментального навчання) першого курсу спеціальності 035 «Філологія» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Неварійованими умовами експерименту були незмінний склад студентів у 

контрольних та експериментальних групах, зміст навчальних модулів та норми 

аудиторного та позааудиторного часу, експериментатор, критерії оцінювання, 

матеріали для контрольних зрізів. Варійовану умову експерименту склала 

диференціація цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, 

дібраних матеріалів, за якими здійснюється навчання, змісту та характеру вправ 

і завдань, контролю за їх виконанням. 

Для оцінювання студентів було взято такі критерії: правильність 

розуміння лексичної одиниці її денотативного та конотативного значення у 
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мовленні; правильність встановлення змістового зв’язку; ступінь розуміння 

імплікатів та концептів у тексті; обсяг екстралінгвальної інформації, 

пов’язаної з  лексичною одиницею; ступінь розуміння змісту та смислу тексту; 

правильність та глибина пошуку / аналізу під час вирішення лексикологічних 

завдань. 

У процесі експериментального навчання було доведено гіпотезу, що 

ефективність  формування англомовної лексичної компетентності в читанні у 

майбутніх філологів є високою за умови створення диференційованих груп за 

критерієм навченості (з низьким / достатнім / високим), визначення для кожної 

дифгрупи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, дібраних 

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

завдань, контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу навчання. 

Нам вдалося простежити позитивну динаміку ЕГ в цілому та кожної 

диференційованої підгрупи (залежно від вихідного рівня навченості) зокрема. 

Достовірність результатів експерименту було доведено за допомогою методу 

U-критерію Манна-Уїтні. 

На основі результатів проведеного експерименту було укладено методичні 

рекомендації, орієнтовані на ефективне застосування авторської методики у 

навчальному процесі. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробленні методик 

диференційованого формування лексичної компетентності аудіюванні, 

говорінні та письмі. 

Результати розділу 3 викладено в публікаціях [64; 65; 69]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури, проведене 

експериментальне дослідження дали можливість зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що до проблеми диференційованого навчання іноземних 

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

ХХ століття. Перші наукові праці були присвячені запровадженню 

диференційованого навчання учнів середніх шкіл. В основі методики 

дослідники вбачали потребу розподілу учнів на окремі групи (враховуючи 

певні характеристики учнів) для оптимального здійснення навчального 

процесу. Ґрунтовного вивчення проблема диференціації процесу навчання 

іноземних мов набула починаючи з 90-их років ХХ ст. Аналіз наукової 

літератури дав можливість встановити наявність диференціації у процесі 

навчання іноземних мов в усіх основних компонентах методичної системи – 

цільовому, змістовому, операційному, суб’єктному, контролювально-

коригувальному. Проте було констатовано відсутність ґрунтовного наукового 

дослідження, присвяченого  диференційованому формуванню англомовної 

лексичної компетентності в читанні майбутніх філологів, орієнтованої на рівень 

здатності розуміння тексту. 

2. Обґрунтовано, що зміст і структура англомовної лексичної 

компетентності в читанні майбутніх філологів  зумовлена основними видами 

їхньої професійної діяльності (педагогічна (учительська / викладацька); 

перекладацька; науково-дослідницька; професійне користування мовою в 

різних сферах соціальної взаємодії), навчальними програмами з іноземної мови, 

а також рівнями розуміння тексту під час читання (низький рівень, який 

характеризується спорадичним розумінням фрагментів тексту та мовних 

одиниць і зв’язків між ними, а також відсутністю вмінь інтегрувати одиниці 

тексту в цілісний зміст; достатній рівень, який характеризується розумінням 

експліцитного змісту тексту та здатністю інтегрувати мовні одиниці у 

висловлення, а висловлення у цілісний текст, розуміючи його зміст; високий 
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рівень характеризується  розумінням імпліцитного змісту та смислу тексту,  

розумінням емотивно-оцінної, концептуальної, прагматичної та підтекстової 

інформації, глобальних та темних імплікатів). 

Обґрунтовано, що рівень розуміння експліцитного змісту тексту є 

мінімально достатнім, щоб вважати лексичну компетентність у читанні 

сформованою. Для рівнів розуміння експліцитного змісту тексту та розуміння 

імпліцитного змісту та смислу тексту визначено лексичні знання, навички та 

вміння, якими повинен оволодіти студент. Для здійснення читання на рівні 

розуміння експліцитного змісту студенти повинні мати: знання та рецептивні 

навички упізнавання та семантизації лексичних одиниць з їхніми 

денотативними значеннями, які відповідають рівню В1/В1+; знання та навички 

визначення конотативних значень лексичних одиниць, які відповідають рівню 

В1/В1+, навички семантизації слів, значення яких легко виводиться за 

контекстом внаслідок міжмовної трансференції; навички семантизації 

лексичних одиниць, що складають потенційний словник студентів і семантика 

яких виводиться на основі епідигматичного аналізу та схожості з рідною 

мовою;  знання та навички семантизації локальних імплікатів, які позначають 

культурні реалії; знання та навички семантизації лексичних засоби змістової та 

граматичної зв’язності; уміння вивчаючого читання та розуміння текстів з 

експліцитним змістом. Студенти повинні мати здатністю та готовність 

самостійно: набувати знань про конотативні значення лексичних одиниць, про 

контексти в яких ці значення реалізуються; розуміти логіку набуття словами 

переносних значень через призму мовної картини світу; розширювати знання 

про екстралінгвальний простір. 

Лексична компетентність в аспекті сприйняття тексту на рівні розуміння 

імпліцитного змісту та смислу передбачає володіння знаннями та 

рецептивними навичками упізнавання та семантизації лексичних одиниць, які 

відповідають рівню В1+, В2, В2+ з їхніми денотативними та конотативними 

(які не виводяться внаслідок міжмовної трансференції) значеннями; знаннями 

слів, схожих за формою з рідною мовою, проте семантика яких виводиться на 
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основі схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих 

випадках або взагалі не виводиться; навичками семантизації цих слів під час 

читання; знаннями та навичками семантизації глобальних імплікатів, 

культурних та ментальних концептів, символів; уміннями вивчаючого читання 

та розуміння імпліцитних текстів (чи фрагментів), інтерпретації змісту та 

смислу тексту. Студент повинен оволодіти здатністю та готовністю самостійно 

розширювати пресупозиційний екстралінгвальний простір, необхідний для 

інтерпретації текстів; розширювати знання про концепти, символи, культурні 

архетипи носіїв мови; знаходити та добирати інформацію (яка стосується 

темних та глобальних) з додаткових джерел, використання словника. 

3. Формування англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів здійснюється на засадах диференційованого (врахування рівня 

сформованості лексичної компетентності в читанні), компетентнісного та 

комунікативно-діяльнісного підходів, які ґрунтуються на основі дидактичних 

(свідомості, системності і послідовності, індивідуалізації, активності) та 

методичних (комунікативності, ситуативності, автентичності навчального 

матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, домінувальної 

ролі вправ, врахування індивідуальних, інтересів студентів, функціональності, 

новизни) принципів навчання. Методом-системою навчання визначено 

комунікативний, який реалізується в методах-способах вправляння (який 

реалізується в некомунікативних рецептивних та рецептивно-репродуктивних 

лексичних вправах на рівні слова, умовно-комунікативних рецептивних 

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

навчання (яке реалізується в комунікативних рецептивних (рецептивно-

репродуктивних) завданнях на читання цілісних текстів з експліцитним та 

імпліцитним змістом). Усі вправи мають диференційований характер, який 

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

керуванні з боку викладача під час їх виконання. 

4. Проаналізувавши програми з англійської мови, призначені для навчання 

філологів, а також предметні, логічні та мовно-мовленнєві труднощі, які 
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виникають під час читання текстів, було визначено одиниці добору лексичного 

матеріалу (це слово з його денотативним та конотативними значеннями, 

фразеологічна єдність  (з її семантикою)) та текстового матеріалу (зв’язні 

змістовно завершені тексти). На основі критеріїв тематичності, сполучуваності, 

відповідності лексики рівню навченості студентів, словотворчої та стройової 

здатності здійснено добір словникового мінімуму, який орієнтований на 

розширенні тезаурусу студентів новими лексичними одиницями з їхніми 

денотативними значеннями та на розширення семантичного діапазону відомих 

лексичних одиниць (за рахунок засвоєння конотативних значень). Залежно від 

рівня навченості було проведено диференціацію лексичних одиниць, 

орієнтуючи її на рівні розуміння текстів під час читання. 

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

завершеності, мовної доступності, мотивуючого змісту, інформаційної 

насиченості, обсягу тексту, автентичності та функціональної обумовленості 

здійснено добір текстів, які відповідають рівню навченості студентів 

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

студентів з суднім рівнем – тексти з експліцитним змістом та імпліцитними 

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

імпліцитний зміст, які потребують інтерпретації), спрямовані на розширення 

їхнього тезаурусу. 

5. Укладено підсистему вправ і завдань для диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів, яка охоплює диференціацію лексичних одиниць залежно від рівнів 

володіння іноземною мовою студентів (А2, В1, В2) у межах спільного 

змістового модуля; семантичного діапазону лексичної одиниці залежно від 

рівнів володіння іноземною мовою студентів (низький, достатній, високий): 

опанування денотативного значення → контекстуального значення → 

конотативного значення, слова як концепту; лексичних одиниць, які складають 

потенційний словник студента залежно від рівнів володіння іноземною мовою 

студентів (низький, достатній, високий): слова, семантика яких встановлюється 
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легко на основі схожості з рідною мовою, епідигматичного  аналізу → слова, 

семантика яких не виводиться на основі епідигматичного  аналізу та не 

встановлюється на основі схожості з рідною мовою → слова, семантика яких 

виводиться  на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу 

лише в окремих випадках;  лексичних одиниць, які позначають імплікати: 

локальні імплікати, (студенти з низьким рівнем навченості) → темні та  

глобальні імпілікати (студенти з достатнім рівнем навченості) → темні та  

глобальні імпілікати, ментальні та культурні концепти (студенти з високим 

рівнем навченості); текстів, на основі яких відбувається навчання лексики: 

тексти експліцитного змісту (студенти з низьким рівнем навченості) → тексти 

експліцитного змісту з імпліцитними змістовими модулями (студенти з 

достатнім рівнем навченості) → тексти імпліцитного змісту та смислу, які 

потребують інтерпретації (студенти з високим рівнем навченості); 

диференційований спосіб виконання вправ та ступінь керованості з боку 

викладача (залежно від рівня навченості та самостійності студентів). 

Так, для навчання студентів з низьким рівнем навченості розроблено 

вправи на формування знань нових лексичних одиниць з їхніми денотативними 

значеннями та навичок рецепції їх під час читання (рівень А2 → В1/В1+); 

вправи на формування знань локальних імплікатів та навичок їх семантизації; 

вправи на формування потенційного словника лексемами, семантика яких 

встановлюється легко на основі схожості з рідною мовою та епідигматичного 

аналізу; вправи на формування навичок встановлення змістової та граматичної 

зв’язності у межах речення, надфразової єдності, тексту; вправи на формування 

умінь читання з повним розумінням інформації. 

Для навчання студентів з достатнім рівнем навченості розроблено вправи 

на формування знань нових лексичних одиниць з їхніми денотативними 

значеннями (рівень В1 → В1+/В2); вправи на розширення семантичного поля 

лексичних одиниць (знань та навичок визначення контекстуальних значень, 

фразеологізмів); вправи на формування навичок встановлення змістової 

зв’язності у межах тексту та надфразової єдності; вправи на формування знань 
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та навичок семантизації лексичних одиниць, які входять до потенційного 

словника, проте семантика яких не виводиться на основі епідигматичного  

аналізу та не встановлюється на основі схожості з рідною мовою; завдання на 

формування умінь експлікації темних та глобальних імплікатів під час читання 

цілісних текстів. 

Для навчання студентів з високим рівнем навченості розроблено вправи на 

формування знань нових лексичних одиниць з їхніми денотативними 

значеннями та навичок їх семантизації під час читання (рівень В2 → В2+); 

вправи на розширення семантичного поля лексичних одиниць (знань та навичок 

визначення конотативних значень, контекстуальних значень, фразеологізмів); 

вправи на формування навичок семантизації лексичних одиниць, які складають 

потенційний словник студента (слова, семантика яких виводиться на основі 

схожості з рідною мовою та епідигматичного  аналізу лише в окремих 

випадках); завдання на формування умінь інтерпретації лексичних одиниць 

(темних та глобальних імплікатів, символів, концептів). 

Авторська методика реалізується в моделі організації процесу навчання, 

яка охоплює диференціацію цілей навчання та очікуваних результатів, об’єктів 

навчання та суб’єктів навчання; елементів навчання; змісту, методів, форм 

організації та контролю навчальної діяльності студентів. Мінімальною 

одиницею організації навчання визначено мікромодуль, який триває 6 

аудиторних годин і  6 годин самостійної роботи, має тематичний характер і 

охоплює близько 100 нових слів, відповідно до яких добираються речення, 

надфразові єдності, тексти, зорганізується підсистема вправ і завдань. Модель 

має синхронізований характер: студенти виконують одночасно однотипні 

форми роботи, проте різниться наповненість вправ і характер завдань. 

6. Ефективність авторської методики було перевірено під час базового 

природного горизонтального відкритого експерименту, у якому взяли участь 76 

студентів (34 студенти склали контрольну групу, 42 студенти склали 

експериментальну групу і були безпосередніми учасниками 

експериментального навчання) першого курсу спеціальності 035 «Філологія» 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Неварійованими умовами експерименту були незмінний склад студентів у 

контрольних та експериментальних групах, зміст навчальних модулів та норми 

аудиторного та позааудиторного часу, експериментатор, критерії оцінювання, 

матеріали для контрольних зрізів. Варійовану умову експерименту склала 

диференціація цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, 

дібраних матеріалів, за якими здійснюється навчання, змісту та характеру вправ 

і завдань, контролю за їх виконанням. 

Для оцінювання студентів було взято такі критерії: правильність 

розуміння лексичної одиниці її денотативного та конотативного значення у 

мовленні; правильність встановлення змістового зв’язку; ступінь розуміння 

імплікатів та концептів у тексті; обсяг екстралінгвальної інформації, 

пов’язаної з  лексичною одиницею; ступінь розуміння змісту та смислу тексту; 

правильність та глибина пошуку / аналізу під час вирішення лексикологічних 

завдань. 

У процесі експериментального навчання було доведено гіпотезу, що 

ефективність  формування англомовної лексичної компетентності в читанні у 

майбутніх філологів є високою за умови створення диференційованих груп за 

критерієм навченості (з низьким / достатнім / високим), визначення для кожної 

дифгрупи цілей та очікуваного результату навчання, змісту навчання, дібраних 

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

завдань, контролю за їх виконанням, дотримання етапності процесу навчання. 

Нам вдалося простежити позитивну динаміку ЕГ в цілому та кожної 

диференційованої підгрупи (залежно від вихідного рівня навченості) зокрема. 

Достовірність результатів експерименту було доведено за допомогою методу 

U-критерію Манна-Уїтні. 

На основі результатів проведеного експерименту було укладено методичні 

рекомендації, орієнтовані на ефективне застосування авторської методики у 

навчальному процесі. 
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Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробленні методик 

диференційованого формування лексичної компетентності аудіюванні, 

говорінні та письмі. 
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http://www.stuff.co.nz/entertainment/tv-radio/9058978/Who-is-the-real-Harrison-Craig


233 

 

https://www.wsj.com/articles/SB110176581296785973. – Назва з екрана. – (дата 

звернення: 28.08.2015). 

272. Whittle P. US still sends lots of lobster to China, but tariff a worry 

[Електронний ресурс] / Patrick Whittle // seattletimes.com. – 2019. – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.seattletimes.com/business/us-still-sends-lots-of-

lobster-to-china-but-tariff-a-worry. – Назва з екрана. – (дата звернення: 27.04.19). 

273. Williams E. E. Diving Thailand’s Andaman Sea, by day and night 

[Електронний ресурс] / E. E. Williams // washingtonpost.com. – Режим доступа: 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/travel/diving-thailands-andaman-sea-by-

day-and-night/2019/03/21/0409cbc2-45c5-11e9-8aab-

95b8d80a1e4f_story.html?utm_term=.1ff570da2e71. – Назва з екрана. – (дата 

звернення: 12.04.2019). 

274. World Water Day [Електронний ресурс] // britishcouncil.org. – Режим 

доступа: https://learnenglish.britishcouncil.org/magazine/world-water-day. – Назва з 

екрана. – (дата звернення: 25.04.2019). 

 

 

 

 

https://www.wsj.com/articles/SB110176581296785973
https://www.seattletimes.com/business/us-still-sends-lots-of-lobster-to-china-but-tariff-a-worry
https://www.seattletimes.com/business/us-still-sends-lots-of-lobster-to-china-but-tariff-a-worry
https://learnenglish.britishcouncil.org/magazine/world-water-day


234 

 

ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Розподіл лексики, яка належить до одного змістового модуля (наприклад, Land & Sea) 

№ В1 В1+ В2 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

1.  anchor 

noun; any of various devices dropped 

by a chain, cable, or rope to the bottom 

of a body of water for preventing or 

restricting the motion of a vessel or 

other floating object, typically having 

broad, hooklike arms that bury 

themselves in the bottom to provide a 

firm hold: 

The luxury liner is at anchor in the 

harbor 

 anchor 

noun; Radio and Television. a person 

who is the main broadcaster on a 

program of news, sports, etc., and who 

usually also serves as coordinator of 

all participating broadcasters during 

the program; anchorman or 

anchorwoman; anchorperson: 

He signed off after nineteen years as 

CNN news anchor 

2.  accelerate  
verb; to cause faster or greater 

activity, development, progress, 

advancement, etc.: 

to accelerate economic growth 

accelerate  
verb; to hasten the occurrence of: 

to accelerate the fall of a government 

 

3.  barren 

adjective; unproductive, unfruitful: 

barren land 

barren 

adjective; not producing or incapable 

of producing offspring, sterile: 

a barren woman 

 

4.  catch 
noun; that which is caught, as a 

catch 
noun; a person or thing worth getting, 

catch 
verb; American English: to assist at 
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№ В1 В1+ В2 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

quantity of fish: 

The fisherman brought home a large 

catch 

 

especially a person regarded as a 

desirable matrimonial prospect: 

My mother thinks Pat would be quite a 

catch 

the birth of: 

The town doctor caught more than four 

hundred children before he retired 

5.   check 
verb; to restrain, hold in restraint or 

control: 

They built a high wall to check the 

tides 

check 

noun; in hunting - the losing of the 

scent by a dog or pack: 

(in fox hunting) a period in a hunt, 

following the losing of the scent by the 

hounds, during which the field rests 

quietly while the hounds cast to regain 

the scent 

6.  cut 

verb; to mow, reap, harvest: 

to cut grain 

 cut and run  

idiom; Nautical - to cut the anchor 

cable and set sail, as in an emergency: 

to leave as hurriedly as possible; flee 

7.  dense 
adjective; having the component parts 

closely compacted together; crowded 

or compact: 

a dense forest; dense population 

dense 
adjective; difficult to understand or 

follow because of being closely packed 

with ideas or complexities of style: 

a dense philosophical essay 

 

8.  dive 
verb; to plunge into water, especially 

headfirst; to go below the surface of 

the water, as a submarine: 

The man dived into the pool 

dive 
noun; a dash, plunge, or lunge, as if 

throwing oneself at or into something: 

He made a dive for the football 

dive 
verb; to penetrate suddenly into 

something, as with the hand: 

to dive into one's purse 
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№ В1 В1+ В2 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

9.  dry  
adjective; free from moisture or excess 

moisture; not moist; not wet: 

a dry towel; dry air 

dry  
adjective; free from tears: 

dry eyes 

dry  
adjective; plain; bald; unadorned: 

dry facts 

 

10.   green 
adjective; covered with herbage or 

foliage; verdant: 

green fields 

 

11.    high 

adverb; luxuriously; richly; 

extravagantly: 

They have always lived high 

12.  jellyfish 
any of various marine coelenterates of 

a soft, gelatinous structure, especially 

one with an umbrellalike body and 

long, trailing tentacles; medusa: 

The jellyfish genes produce a 

fluorescent green protein. 

 jellyfish 
Informal. a person without strong 

resolve or stamina; an indecisive or 

weak person: 

At least he has hips, you gutless 

jellyfish! 

13.  land 

noun; an area of ground with specific 

boundaries:  

The story is set in a strange land far 

away 

land 

1. verb; come down to ground:  

US Airways Flight 1549 was forced to 

land on the Hudson River 

2. verb; arrive/bring:  

Hundreds of requests for money land 

on her desk every day 

land 

1. verb; get sth you want:  

She landed the €1 million lottery prize 

2. verb; be in bad situation:  

He will land up in prison if he is not 

careful 
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№ В1 В1+ В2 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

14.  melt 

verb; to become liquid; dissolve: 

Let the cough drop melt in your mouth 

melt 

verb; to soften in feeling, as a person 

or the heart: 

The tyrant's heart would not melt 

melt  
verb; to pass, change, or blend 

gradually: 

Night melted into day 

15.    monster 
adjective; huge; enormous; monstrous 

a monster tree 

 

16.  octopus  
noun; any octopod of the genus 

Octopus, having a soft, oval body and 

eight sucker-bearing arms, living 

mostly at the bottom of the sea: 

That octopus returned to the sea 

without being eaten 

 octopus 
noun; something likened to an octopus, 

as an organization with many forms of 

far-reaching influence or control: 

Moreover, while the discussions in the 

Commission on Human Rights and 

other relevant forums may be very 

interesting and rich, the malevolent 

octopus of terrorism and its destructive 

tentacles are, unfortunately, an 

extremely visible and tragically 

palpable, hideous reality 

[https://context.reverso.net] 

17.   open 
adjective; constructed so as to be 

without cover or enclosure on the top 

or on some or all sides: 

an open boat 

 

18.    pace (put through one's paces) 
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№ В1 В1+ В2 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

idiom; to cause someone to 

demonstrate his or her ability or to 

show her or his skill: 

The French teacher put her pupils 

through their paces for the visitors 

19.  rise  
verb; to spring up or grow, as plants: 

Weeds rose overnight 

rise  
verb; to move from a lower to a higher 

position; move upward; ascend: 

The bird rose in the air 

rise 
verb; to return from the dead: 

Christ rose from the dead and on the 

third day ascended into heaven 

20.   sands 

noun, moments of time or of one's life: 

At this stage of his career the sands are

 running out 

 

21.  shark  
noun; any of a group of marine fishes, 

certain species of which are large, 

voracious, and sometimes dangerous 

to humans: 

The shark had apparently been 

harpooned at sea 

shark  
noun; a person who preys greedily on 

others, as by cheating or usury: 

He was a loan shark, who takes 

advantage of the misfortune of others 

for personal gain 

jump the shark 

idioms; informal; to begin a decline in 

quality, popularity, relevance, etc., 

after reaching a peak: 

Some TV shows have jumped the 

shark once a popular cast member left 

the show 

22.  ship 
noun; a vessel, especially a large 

oceangoing one propelled by sails or 

engines: 

There was one bathroom on the ship, 

and there were no showers or beds 

ship 
1. noun; a romantic relationship 

between fictional characters, 

especially one that people discuss, 

write about, or take an interest in, 

whether or not the romance actually 

ship 
idiom; when one's ship comes in / 

home, when one's fortune is assured: 

She'll buy a car as soon as her ship 

comes in 
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№ В1 В1+ В2 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

word 
Part of speech; definition; example 

exists in the original book, show, etc.: 

popular ships in fan fiction. 

2. verb;  to discuss, write about, or 

take an interest in a romantic 

relationship between (fictional 

characters): 

I'm shipping for those guys – they 

would make a great couple! 

23.  shore 
noun; the land along the edge of a sea, 

lake, broad river, etc. 

He quickly turned the boat to the shore, 

and the stranger jumped on board 

shore 
noun; some particular country: 

my native shore 

 

 

24.  soil 
noun; a particular kind of earth: 

sandy soil 

 soil 
verb; to sully or tarnish, as with 

disgrace; defile morally: 

to soil one's good name 

25.  wave  
noun; a disturbance on the surface of a 

liquid body, as the sea or a lake, in the 

form of a moving ridge or swell: 

Why does the ocean have waves? 

 

wave 
noun; a swell, surge, or rush, as of 

feeling or of a certain condition: 

a wave of disgust sweeping over a 

person; a wave of cholera throughout 

the country 

make waves  

idioms; informal; to disturb the status 

quo; cause trouble, as by questioning 

or resisting the accepted rules, 

procedures, etc.: 

The best way to stay out of trouble at t

he office is not to make waves 
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ДОДАТОК Б 

Обчислення результатів КГ та ЕГ 

Студент КГ  Студент ЕГ 
 

Визначення рангових сум 
 

Ранжування 

результатів 

Алек-к 6,5  Абд-ва 6,5 

 

9,7 75 

 

9 65 

 

9,7 75 

 

8 35 

Бер-к 7,1  Айв-ка 7,8 

 

9,7 75 

 

8,9 61 

 

9,7 75 

 

8 35 

Бер-к 7,8  Біл-д 7,7 

 

9,7 75 

 

8,8 57 

 

9,7 75 

 

8 35 

Бєл-ва 7,1  Богуш 8,4 

 

9,6 73 

 

8,8 57 

 

9,6 73 

 

8 35 

Бов-ка 6,2  Бул-ва 7,4 

 

9,5 71,5 

 

8,7 54 

 

9,5 71,5 

 

8 35 

Бойко  6,1  Вор-на 7,8 

 

9,5 71,5 

 

8,5 51 

 

9,5 71,5 

 

8 35 

Бойко  7,1  Гар-ш 8,7 

 

9,4 70 

 

8,4 47,5 

 

9,4 70 

 

8 35 

Браж-ко 7,9  Дер-ч 8,4 

 

9,2 68,5 

 

8,3 44 

 

9,2 68,5 

 

7,9 29,5 

Бур-ва 7,7  Дов-ль 9,2 

 

9,2 68,5 

 

8,2 41 

 

9,2 68,5 

 

7,9 29,5 

Буць  7,8  Дор-х 8,9 

 

9 65 

 

8,2 41 

 

9 65 

 

7,9 29,5 

Вас-ва 7,5  Дум-зе 7,9 

 

9 65 

 

8,1 39 

 

9 65 

 

7,9 29,5 

Вас-ва 8,8  Клим-ко 7,8 

 

9 65 

 

8 35 

 

9 65 

 

7,8 24 

Вер-на 7,6  Ков-ко 8,5 

 

9 65 

 

7,9 29,5 

 

9 65 

 

7,8 24 

Гер-н 7,9  Кос-ка 8 

 

8,9 61 

 

7,9 29,5 

 

9 65 

 

7,8 24 

Зін-ль 8,9  Кост-на 8 

 

8,9 61 

 

7,8 24 

 

8,9 61 

 

7,8 24 

Зубок  8,2  Кут-ва 8 

 

8,8 57 

 

7,8 24 

 

8,9 61 

 

7,8 24 

Йож-ва 7,8  Лис-ко 9 

 

8,8 57 

 

7,8 24 

 

8,9 61 

 

7,8 24 

Копр-ка 7,8  Лих-ка 8,3 

 

8,7 54 

 

7,8 24 

 

8,8 57 

 

7,8 24 

Кук-ва 8,3  Мак-ва 7,7 

 

8,7 54 

 

7,7 17 

 

8,8 57 

 

7,7 17 

Міт-на 7,6  Март-ва 7,9 

 

8,5 51 

 

7,7 17 

 

8,8 57 

 

7,7 17 

Низ-ко 7,6  Мел-к 8 

 

8,5 51 

 

7,7 17 

 

8,8 57 

 

7,7 17 

Прот-ко 8,8  Мер-ко 8,7 

 

8,4 47,5 

 

7,7 17 

 

8,7 54 

 

7,7 17 

Рат-на 8  Нитка 8,5 

 

8,4 47,5 

 

7,7 17 

 

8,7 54 

 

7,7 17 

Свір-ва 8,2  Оган-н 8,2 

 

8,4 47,5 

 

7,6 12 

 

8,7 54 

 

7,7 17 

Сем-ва 7,5  Олійник 8,4 

 

8,3 44 

 

7,6 12 

 

8,5 51 

 

7,7 17 

Слоб-н 7,7  Пад-ка 8 

 

8,3 44 

 

7,6 12 

 

8,5 51 

 

7,6 12 

Сор-ан 7,7  Пар-ко 8,3 

 

8,2 41 

 

7,5 9,5 

 

8,5 51 

 

7,6 12 

Степ-ко 7,7  Пет-ко 8,8 

 

8 35 

 

7,5 9,5 

 

8,4 47,5 

 

7,6 12 
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Стра-ко 8,7  Пон-ко 8,9 

 

8 35 

 

7,1 6 

 

8,4 47,5 

 

7,5 9,5 

Стук-г 8,4  Пор-да 9,6 

 

8 35 

 

7,1 6 

 

8,4 47,5 

 

7,5 9,5 

Тар-ко 9  Проц-ко 8 

 

8 35 

 

7,1 6 

 

8,4 47,5 

 

7,4 8 

Укр-ць 8,5  Риб-к 9,5 

 

8 35 

 

6,5 3,5 

 

8,3 44 

 

7,1 6 

Філ-ва 7,7  Рог-ка 9,2 

 

8 35 

 

6,2 2 

 

8,3 44 

 

7,1 6 

Хав-жи 8,1  Сам-ко 9,7 

 

7,9 29,5 

 

6,1 1 

 

8,3 44 

 

7,1 6 

 

 

 Світ-на 9,7 

 

7,9 29,5 

    

8,2 41 

 

6,5 3,5 

 

 

 Сел-ва 8,8 

 

7,8 24 

    

8,2 41 

 

6,5 3,5 

 

 

 Тек-ва 9 

 

7,8 24 

    

8,2 41 

 

6,2 2 

 

 

 Тул-ва 9,4 

 

7,8 24 

    

8,1 39 

 

6,1 1 

 

 

 Фом-ко 9,5 

 

7,7 17 

          

 

 Шеп-ко 9,7 

 

7,7 17 

          

 

 Юлд-ва 9 

 

7,4 8 

          

 

 Ян-ка 9 

 

6,5 3,5 

          

 

 

   

Сума 

рангів 2012 

  

912 
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ДОДАТОК В 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1. Кравченко А. О. Навчання різних аспектів іноземної мови на засадах 

диференційованого підходу: стан дослідженості // Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 

2018. – №2. – С. 143–157.  

2. Кравченко А. О. Добір лексичного та текстового матеріалу для 

диференційованого формування у майбутніх філологів англійськомовної 

лексичної компетентності в читанні // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2018. – 

№2. – С. 100–108. 

3. Кравченко А. О. Методичні передумови диференційованого 

формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні майбутніх 

філологів // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка: Науковий журнал. Педагогічні науки. – 2018. – №3. – С. 55–63. 

4. Кравченко А. О. Експериментальна перевірка ефективності методики 

диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в 

читанні у майбутніх філологів // ScienceRise: Pedagogical Education : Науковий 

журнал. – 2019. – №2. – С. 4–13. 

 

Статті в наукових фахових виданнях України,  

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

5. Кравченко А. О. Методичні рекомендації до впровадження методики 

диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в 

читанні у майбутніх філологів // Молодий вчений : Науковий журнал. – 2019. – 

№2. – С. 106–111. 
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Статті в іноземних виданнях: 

6. Кравченко А. А. Подсистема упражнений и заданий для 

дифференцированного формирования у будущих филологов англоязычной 

лексической компетентности в чтении // Universum: Психология и образование. 

– 2018. – №5. – С. 23–28. 

 

Тези науково-практичних конференцій: 

7. Кравченко А. О. Англійськомовна лексична компетентність в читанні 

майбутніх філологів // Сучасні світові тенденції розвитку науки та 

інформаційних технологій: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 25-26 травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної 

освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – 

Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 38–42. 

8. Кравченко А. О. Експериментальна перевірка ефективності методики 

диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в 

читанні у майбутніх філологів // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції (м. 

Дніпро, 29-30 березня 2019 р.) / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД 

«Охотнік», 2019. – С. 95–97. 

9. Кравченко А. О. Диференційоване навчання іноземних мов: стан 

дослідженості // Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики. Науково-

практична конференція (м. Чернігів, 14-15 червня 2019 р.). – Херсон: 

Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 53–55. 

10. Кравченко А. О. Зміст і структура англійськомовної лексичної 

компетентності в читанні майбутніх філологів // Пріоритетні шляхи розвитку 

науки (Частина ІІ): матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Київ, 15-16 червня 2019 р.). – Київ: МЦНД, 2019. – С. 17–19. 

11. Кравченко А. О. Проблема розроблення методики формування 

англійськомовної лексичної компетентності в читанні на засадах 

диференційованого підходу // Теоретичні та практичні аспекти розвитку 
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сучасної педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 21-22 червня 2019 р.). – Львів: – Львів: ГО «Львівська 

педагогічна спільнота», 2019 – С. 89–92. 

12. Кравченко А. О. Критерії добору лексичного та текстового матеріалу з 

англійської мови для диференційованого формування лексичної компетентності 

в читанні у студентів-філологів першого курсу // Традиції та нові наукові 

стратегії у Центральній та Східній Європі: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 28-29 червня 2019 р.) / ГО «Інститут 

інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН 

України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. – С. 12–15. 

 

Методичне видання: 

13. Kravchenko А. Differentiated English Vocabulary for Future Philologists 
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