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Умовні скорочення 

 

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад; 

ІМ – іноземна мова; 

МКН – моделі комунікативної поведінки 

НМК – навчально-методичний комплекс; 

СКК – соціокультурна компетенція. 



ВСТУП 

 

    Кiнець ХХ та початок ХХI столiть ознаменувалися достатньо значними 

змiнами як у соцiальному, так i у економiчному розвитку України та, 

зокрема, i у освiтнiй сферi. Мiжнароднi зв’язки нашої держави значно 

активiзувалися, посилився її авторитет на європейському та свiтовому 

просторi. Це стало однiєю з головних причин тих перетворень в українськiй 

освiтнiй галузi, якi вже вiдбулися i далi продовжують вiдбуватися. Досить 

важливе мiсце серед них посiдають змiни у сферi навчання iноземних мов. 

        На сьогоднiшнiй день одним iз найбiльш важливих завдань системи 

шкiльної освiти саме в областi iноземних мов є навчання учнiв 

соцiокультурнiй компетенцiї загалом, та моделей комунiкативної поведiнки, 

зокрема, адже вивчення iноземної мови як засобу мiжкультурного 

спiлкування неможливе без одночасного вивчення i культури даної країни. 

Значнi змiни у змiстi навчальних дисциплiн, процес iнтенсифiкацiї учбового 

процесу, впровадження нових технiчних засобiв та комп’ютерних технологiй, 

можливiсть подорожувати в рамках навчальних програм за кордон 

вимагають у сучасного учня знання не тiльки iноземної мови, але й 

особливостей соцiокультурного життя та моделей комунiкативної поведiнки 

країни-носiя мови для того, щоб вiдчувати себе повноправним членом 

iншомовного суспiльства. 

    Життя та дiяльнiсть в сучасних умовах передбачає наявнiсть в учнiв 

практичних соцiокультурних умiнь та теоретичних знань, до яких, власне, i 

вiдносяться знання моделей комунiкативної поведiнки, для здiйснення 

рiвноправного дiалогу з представниками iншої культури. Саме тому в наш 

час актуальним є вивчення такого явища, як соцiокультурна компетенцiя 

учнiв ЗНЗ загалом та навчання учнiв старшої школи моделей комунiкативної 

поведiнки зокрема. 



    Старший етап навчання у школi є заключним етапом формування 

соцiокультурної компетенцiї, яка має бути сформована настiльки, щоб 

випускники ЗНЗ України могли продовжити своє навчання за кордоном, 

приймати участь у програмах обмiну та в цiлому могли спiлкуватися зi 

своїми ровесниками з-за кордону на рiвних. 

    Пiдтвердженням важливостi та актуальностi дослiджень у сферi методiв 

та форм формування соцiокультурної компетенцiї є iнтерес вiтчизняних та 

зарубiжних вчених до цiєї проблеми, зокрема таких, як М.Арiян, 

Є.Верещагiн, Н.Гез, I.Зимня, Н.Iшханян, В. Калiнiн, В.Костомаров, 

О.Леонтьєв, С. Нiколаєва, Ю.Пассов, В.Редько, В.Сафонова, 

О.Тарнопольський, Л.Смєлякова, Н. Скляренко, Г.Томахiн,  P.Adler, 

D.Brown, E.Hall, R.Lado та iн. 

        Однак не всi питання навчання моделей комунiкативної поведiнки 

британцiв є вирiшеними – недостатньо розробленi конкретнi методики та 

методи, форми i засоби, завдання. Ми вважаємо, що оволодiння моделями 

комунiкативної поведiнки не тiльки познайомить старшокласникiв з нормами 

поведiнки британцiв, але i поповнить їх соцiокультурнi знання. 

    Зважаючи на актуальнiсть та незавершенiсть дослiдження вказаних 

проблем, ми обрали темою нашої дипломної роботи «Навчання учнiв старшої 

школи моделям комунiкативної поведiнки британцiв». 

    Об’єктом даного дослiдження є процес навчання моделей комунiкативної 

поведiнки на уроках iноземної мови учнiв старшого етапу навчання.  

    Предметом дослiдження обрано методи навчання моделей комунiкативної 

поведiнки британцiв учнiв старшої школи на основi автентичного матерiалу 

матерiалу. 

    Метою нашої роботи є розробка методики навчання моделей 

комунiкативної поведiнки британцiв учнiв старшої школи на основi 



автентичних матерiалiв та перевiрка дiєвостi навчання учнiв моделям 

комунiкативної поведiнки на основi розробленої методики.  

    Для досягнення мети дослiдження нам необхiдно було вирiшити ряд 

завдань: 

1) ознайомитися i проаналiзувати психологiчну, лiнгвiстичну та 

методичну лiтературу з дослiджуваної теми; 

2) визначити теоретичнi психолiнгвiстичнi особливостi навчання учнiв 

старшої школи моделям комунiкативної поведiнки британцiв; 

3) вiдiбрати моделi комунiкативної поведiнки британцiв для навчання 

учнiв старшої школи; 

4) розробити i експериментально перевiрити ефективнiсть методики 

навчання учнiв старшої школи моделям комунiкативної поведiнки 

британцiв на основi автентичних текстiв. 

    На основi поставленої мети та завдань нами була сформульована наступна 

гiпотеза: навчання учнiв старшої школи моделям комунiкативної поведiнки 

британцiв на основi розробленої методики буде ефективним, оскiльки це 

внесе новизну у їхнє навчання, вiдповiдатиме психологiчним особливостям i 

потребам учня-старшокласника та сприятиме формуванню вмiнь 

iншомовного спiлкування. 

    Щоб вирiшити поставленi завдання, нами були використанi наступнi 

методи наукового дослiдження: 

 теоретичний аналiз проблеми (для аналiзу психологiчної, лiнгвiстичної 

та методичної лiтератури з даного питання); 

 аналiз пiдручникiв з англiйської мови (для дослiдження кiлькостi 

вправ, якi призначенi для навчання учнiв моделям комунiкативної 

поведiнки британцiв); 



 анкетування (для перевiрки рiвня володiння учнями моделями 

комунiкативної поведiнки британцiв; для перевiрки дiєвостi 

розробленої методики); 

 спостереження (для перевiрки дiєвостi розробленої методики); 

 констатуючий експеримент (для перевiрки дiєвостi розробленої 

методики) 

 формуючий експеримент (для навчання учнiв обраним моделям 

комунiкативної поведiнки британцiв); 

 квантитативний метод (для пiдрахування результатiв навчального 

експерименту). 

    Наукова новизна даного дослiдження полягає у розробцi науково 

обґрунтованої методики та вiдповiдних вправ для навчання учнiв моделей 

комунiкативної поведiнки британцiв  на старшому етапi навчання у школi. 

    Практичне значення дослiдження полягає у тому, що запропонована 

методика навчання моделей комунiкативної поведiнки британцiв може бути 

використана не тiльки для навчання учнiв старшого етапу масових та 

спецiалiзованих шкiл, але й учнiв всiх ступенiв навчання. 

    Апробацiя: результати дослiдження доповiдалися на VII Всеукраїнськiй 

науково-практичнiй конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих науковцiв 

«Сучаснi напрямки лiнгвiстичних дослiджень мiжкультурної комунiкацiї та 

навчання iноземної мови в умовах соцiокультурної освiти» (Житомир, 

2015р.) (стаття додається) та на IV Щорiчнiй мiжвузiвськiй студентськiй 

науково-практичнiй конференцiї «Сучасна iншомовна освiта очима 

студентiв» (Київ, 2015р.) 

    Структура роботи: дипломна робота складається зi 112 сторiнок, мiстить 

вступ, два роздiли, висновки, резюме, додатки та список використаної 

лiтератури. 

 


