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Вступ 

Розвиток політичної, культурної та економічної сфер людського життя 

впливає на вимоги, які ставить перед людьми суспільство, а отже, спричинює 

зміни в системі освіти та науки. Міжкультурний та освітній обмін, а також 

підписання міжнародних угод і міжкультурне спілкування загалом, були б 

неможливими без знання іноземних мов. Згідно з чинною програмою з 

іноземної мови для загальноосвітніх шкіл, основною ціллю шкільної 

іншомовної освіти в Україні є формування в учнів комунікативної 

компетентності. Одним із елементів цієї комунікативної компетенції є 

соціокультурна компетентність. Вона включає в себе знання з 

країнознавства, культурології, фонові знання, тощо, а також уміння 

використовувати ці знання у процесі спілкування з представниками інших 

культур.  

Основними складовими частинами соціокультурної компетентності є 

культурознавча та лінгвокультурознавча, соціальна, соціо-лінгвістична та 

країнознавча компетенції. Якщо перераховані складові сформовані на 

належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в іншомовному 

середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати 

перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації.  

Процес навчання іноземних мов слід спрямовувати на ознайомлення 

учнів із новим способом спілкування – міжкультурним спілкуванням, а також 

із культурою та звичаями народу, мова якого вивчається. В процесі 

формування соціокультурної компетентності учнів вони дізнаються про іншу 

культуру, вивчають її історію, знайомляться з різноманітними сферами 

сучасного життя представників іншої культури та моделями поведінки носіїв 

мови, що вивчається. Це виводить процес вивчення іноземних мов на якісно 

новий, продуктивний рівень і дозволяє сформувати в процесі навчання 

різносторонньо розвинуту й багатогранну особистість, в майбутньому – 



гнучкого спеціаліста, здатного адаптуватися до умов нового середовища, та 

до вимог суспільства, що постійно змінюються. В процесі вивчення іноземної 

мови як засобу міжкультурного спілкування учень пізнає іншу культуру, 

вивчає інші зразки соціальної поведінки і має можливість порівняти їх зі 

знаннями, набутими у рідній для нього культурі, і таким чином вчиться 

розуміти представників інших культур. Формування в учнів соціокультурної 

компетентності покликане залучити їх до фонових знань, що стосуються 

іншомовних культур. Відбір цих фонових знань здійснюється на основі 

дитячої, підліткової й юнацької літератури, мистецтва країни, мова якої 

вивчається та досвіду спілкування представників іншої культури з 

навколишнім світом.  

У зв’язку з введенням соціокультурного компоненту у вивчення 

іноземних мов гостро постає проблема автентичності мовного середовища. 

Остання досягається за допомогою застосування автентичних текстів як 

одиниці спілкування. Знайомлячись із інформацією країнознавчого та 

культурологічного характеру, учні засвоюють особливості іншої культури й, 

аналізуючи їх, вчаться краще розуміти власну культуру. 

Таким чином, актуальність теми даної роботи обумовлена 

необхідністю формування соціокультурної компетентності учнів за 

допомогою англомовних автентичних текстів для читання. 

Предметом дослідження є культурний та соціально-культурний 

потенціал автентичних текстів, які використовуються для навчання читання 

іноземною мовою. 

Об'єктом дослідження є методика формування в учнів старшої школи 

соціально-культурних знань і вмінь в ході читання автентичних текстів. 

Мета роботи полягає у вивченні можливості крос-культурного 

розвитку учнів старшої школи при навчанні читання в англійському класі і 

розробці комплексу відповідних завдань і вправ. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 



- проаналізувати склад соціально-культурної компетентнтності у змісті 

навчання іноземної мови в старшій школі; 

- проаналізувати психологічні та вікові особливості старшокласників, 

які мотивують їх до знайомства з іншою культурою; 

- вивчити можливість використання автентичних матеріалів для 

читання в процесі формування соціокультурної компетентності учнів старшої 

школи; 

- розробити комплекс завдань і вправ для формування соціально-

культурної компетенції старшокласників при читанні автентичних 

англомовних текстів; 

- експериментально перевірити запропонований комплекс завдань.  

 Для вирішення вищезгаданих завдань залучалися наступні методи 

дослідження: 

1. вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних, 

філологічних, методичних, дидактичних матеріалів; 

2. аналіз вимог шкільної програми з іноземної мови; 

3. методичний експеримент; 

4. статистичний аналіз результатів, досягнутих за допомогою 

експерименту. 

Наукова новизна роботи полягає у вивченні особливостей використаннч 

автентичних матеріалів для читання як джерела соціокультурної інформації. 

Практична цінність дипломної роботи полягає у розробці комплексу 

завдань і вправ, які можуть бути використані для формування соціально-

культурної компетентності при роботі з автентичними англомовними 

текстовими матеріалами. 

 21 травня відбулася апробація результатів дослідження на 

всеукраїнській студентській науковій заочній інтернет-конференції. Стаття 

надрукована у збірнику тез доповідей “Науковий пошук: актуальні питання 

філології та журналістики”. 



Висновки 

 Розглядаючи формування соціокультурної компетенції 

старшокласників при роботі з автентичними англомовними текстовими  

матеріалами для читання, нами була поставлена мета – розробити комплекс 

завдань і вправ для використання автентичних англомовних текстів на 

занятті з іноземної мови з метою формування соціокультурної компетенції і 

навичок читання. для вирішення цієї проблеми ми, з одного боку, визначили 

шляхи формування соціокультурної компетенції, а з іншого – враховували 

психологічні й вікові особливості учнів молодшого юнацького віку. 

 1. Говорячи про шляхи формування соціокультурної компетенції, варто 

зазначити, що він відбувається не тільки шляхом вивчення суто 

країнознавчих матеріалів (з географії, історії, економіки, політики тощо), але 

й традицій, звичаїв, моральних пріоритетів, стилю життя представників 

країни, мова якої вивчається. Ми підкреслюємо важливість вироблення в 

учнів та студентів уміння самостійно долати ситуації непорозуміння, 

грамотно коригувати чи виправляти помилки в процесі міжкультурного 

діалогу. Тому метою соціокультурної освіти є формування та динамічний 

розвиток соціокультурної компетентності, яка допомагає вільно 

орієнтуватися у різних типах культур та співвідносних з ними нормах 

комунікативного спілкування, адекватно інтерпретувати явища та артефакти, 

вибирати стратегії взаємодії для вирішення особистих питань у різних типах 

сучасного міжкультурного діалогу. 

2. Юнацький вік це насамперед стадія духовного розвитку, хоча і тісно 

пов’язана з комплексом психофізіологічних процесів. Цей період 

характеризується появою почуття своєї неповторності, індивідуальності, 

несхожості з іншими. На почуття та настрій завжди впливає властива в цьому 

віці підвищена емоційність. Одна з головних тенденцій – переорієнтація у 

спілкуванні на однолітків. В цей період самовизначення нерозривно 

пов’язане з формуванням світогляду. Юність – це вирішальний етап 

становлення світогляду. Саме це дає підґрунтя для ефективного формування 



соціокультурної компетенції при роботі з автентичними англомовними 

текстовими матеріалами для читання. 

3. Уміння ефективно користуватися  у спілкуванні соціокультурними 

мовними знаннями, означає, що той, хто говорить іноземною мовою, володіє 

соціокультурними компетентностями. Саме соціокультурна компетентність в 

більшості випадків визначає успіх спілкування. 

4. Згідно сучасних методичних поглядів, читання автентичних 

англомовних текстових матеріалів на заняттях з іноземної мови, націлене на 

формування соціокультурних компетентностей, є доцільним, так як 

представляють собою фрагмент національної культури. Отже, чим більше 

учні будуть читати автентичні англомовні текстові матеріали на заняттях з 

іноземної мови, тим більше буде їх розуміння соціокультурного значення. 

5. У нашому дослідженні ми розглядали методичні особливості 

формування соціокультурних компетентностей при роботі з автентичними 

англомовними текстовими матеріалами.   

у нашому дослідженні ми дотримувалися сучасних вимог до завдань і 

вправ і критеріїв їх класифікації, а саме: 

- відповідність принципу комунікативності; 

- вмотивованість висловлювання; 

- новизна отриманої і виданої інформації; 

- культурологічна спрямованість; 

- урахування вікових особливостей та інтересів учнів; 

- наявність / відсутність опор; 

- використання різноманітних форм роботи. 

Згідно даних критеріїв було розроблено комплекс завдань і вправ на 

формування соціокультурної компетентності на основі автентичних 

англомовних текстових матеріалів для читання.  

Отже, щоб перевірити ефективність запропонованого комплексу 

завдань і вправ було проведено методичний експеримент. Даний 

експеримент підтвердив ефективність використання даного комплексу з 



метою формування соціокультурної компетентності на основі автентичного 

англомовному матеріалі для читання.  

Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо за доцільне розвивати в учнів 

вміння антиципації, диференціація, ідентифікація, впізнання, прогнозування 

лексичного наповнення тексту за предметом повідомлення, знаходження 

соціокультурноїїї інформації, семантизація незнайомих слів з метою 

ефективного формування соціокультурної компетенції. 
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