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Актуальність дослідження. Вихід вітчизняної науки на світовий рівень 

привело до необхідності реформування системи освіти. Закон України „Про 

освіту” (1996р.), Державна національна доктрина розвитку освіти в Україні 

(2002р.) зазначають, що вихідним моментом і необхідною умовою цілісності 

освітньої системи є спрямованість діяльності всіх її суб’єктів на становлення 

освіти нового типу, що відповідає потребам розвитку і самореалізації людини 

в нових соціокультурних ситуаціях. Нова освітня система в Україні, зростаючі 

потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами 

та культурними традиціями, вимагають суттєвих змін у підході до викладання, 

оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх 

навчальних закладах. Знання іноземних мов стає важливою передумовою для 

особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Інтеграція 

українського суспільства до Європейського та міжнародного 

соціальноекономічного, культурного, інформаційного простору, ринку праці 

зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології, яка б забезпечувала 

неперервну взаємодію співучасників навчання, вмотивоване залучення їх до 

навчальновиховного процесу, бажання здійснювати самоосвіту та подальшу 

освіту у вищих навчальних закладах. Департаментом вищої освіти 

запропоновано впровадження модульної технології навчання, яка визнана 

найзмістовнішою серед тенденцій наукової розробки новітніх технологічних 

структур у сфері освіти. Перед науковцями постало завдання максимально 

наблизити систему освіти загальноосвітніх навчальних закладів України до 

системи освіти в європейському регіоні. Визначальної ролі набуває 

впровадження інноваційних підходів у навчання старшокласників іноземних 

мов. Основною метою навчання іноземних мов у середній школі стає розвиток 

здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі 

культур і цивілізацій сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок 

іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня 

комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення 

спілкування у певних комунікативних сферах. Пошук шляхів вирішення цих 

задач пов'язаний із дослідженням комплексу питань, серед яких особливе 

місце займає підвищення рівня комунікативної компетенції випускників 

середніх навчальних закладів. Людина, яка по своїй природі є істотою 

соціальною, не може існувати без зв’язку з іншими людьми: вона повинна 



ділитися своїми думками, почуттями, радитися, шукати взаєморозуміння. 

Основним способом задовільнити потреби людини у спілкуванні є мовлення. 

Саме тому його і називають мовленнєвим спілкуванням (навідміну від 

спілкування за допомогою інших знакових систем: мімічної мови глухонімих, 

телеграфної азбуки Морзе, світлофора на перехресті вулиць, математичних, 

хімічних та інших формул та символів). З позицій державної мовної політики 

навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти. Іноземна мова 

входить до переліку обов’язкових предметів державного компонента 

навчального плану, які підлягають опануванню учнями для отримання 

державного атестата про середню освіту. Основними компетенціями, яких 

потребує сучасне життя, як зазначено у положенні про „Критерії оцінювання 

навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти” [121,с.3] є 

політичні і соціальні. Лінгводидактичні, педагогічні, психологічні та інші 

наукові напрямки акцентують увагу на необхідність формування соціальної 

компетенції. Це поняття слід розглядати та аналізувати інтеграційно. 

Інтеграційність соціальної компетенції проявляється в міждисциплінарності 

знань та здібностей і тісному взаємозв’язку з іншими видами компетенцій: 

комунікативною, інтелектуальною та інтеркультурною. На нашу думку, 

найважливішим елементом із усього вищезазначеного кола є саме 

комунікативна компетенція, так як вона проявляється у всіх життєвих сферах 

та від ступені її сформованості залежить здатність людини адекватно 

орієнтуватися та поводитися в різних соціальних ситуаціях. Такий підхід до 

навчання мови чітко сформульований у „Концепції мовної освіти в 

Україні”(О.М. Бєляєв, М.С. Вашуленко, В.М. Плахотник): „У школі не 

повинна мати місце зайва теоретизація, вербальне заучування граматичних 

положень та правил. Основним стержнем занять має бути всебічний розвиток 

усного та письмового мовлення учнів. Процес навчання здійснюється у певній 

системі на основі комунікативнодіяльнісного підходу”[21]. Навчання 

іноземних мов передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь 

на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох 

видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в 

типових ситуаціях. Оволодіння учнями вміннями іншомовного спілкування 

передбачає формування у них достатнього рівня комунікативної компетенції, 

зміст якої включає: 1) мовну компетенцію; 2) мовленнєву компетенцію; 3) 

соціокультурну та соціолінгвістичну компетенцію; 4) дискурсивну 

компетенцію; 5) стратегічну компетенцію. Аналіз літературних джерел та 

досвіду шкільної практики дає підставу стверджувати, що важливою умовою 

ефективного навчання іноземної мови є формування та розвиток 

комунікативної компетенції. Визначене розуміння проблем мовленнєвого 

спілкування є складовою частиною лінгвістичних концепцій М.М.Бахтіна, 

Н.Н.Хомського, Л.В.Щерби, Празького лінгвістичного гуртка. Теорію 

мовленнєвої діяльності розвивали О.М.Леонтьєв, Е.Ф.Тарасов, І.О.Зимня, 



Т.В.Рядова та інші послідовники видатного психолога та педагога 

Л.С.Виготського. Комунікативну функцію мови розкрито в працях лінгвістів 

В.Г.Костомарова, О.М.Леонтьева, Л.В.Щерби; основ розумової функції – в 

працях Є.М.Верещагіна, Ю.А.Жлуктенко, В.Г.Костомарова, О.О.Леонтьєва, 

Ф.де Соссюра, Ф.Фолсома, Д.Хаймза, Л.Бачман, A.Палмера, M.Бугейта. 

Проблема вивчення мови у процесі мовленнєвої діяльності, з урахуванням 

процесів, які відбуваються при слуханні та говорінні, змісту ролі учасників 

мовленнєвого акту досліджено у працях І.А.Бодуена де Куртене, Ф.І.Буслаєва, 

Г.Є.Пассова, О.О.Бодальова, В.О.Кан-Калика, О.В.Киричука, 

Л.Л.Коломинського, Н.В.Кузьміної, В.О.Сластьоніна, В.А.Семіченко, 

В.В.Полторацької, В.В.Виноградова, Г.О.Винокура, Т.І.Панько, О.О.Потебні, 

В.М.Русанівського, А.А.Шахматова, Л.В.Щерби, Л.І.Мацько, 

О.Д.Митрофанової, Е.Ю.Сосенко, Є.М.Степанової, Л.П.Федоренко, 

С.Я.Ярмоленко, І.П.Ящука, Дж.Керолла, В.Літлвуда, С.Савіньйона. 

Проблемам підвищення педагогічної майстерності вчителя присвячені 

дослідження Л.В.Бабенко, І.Д.Беха, Л.Д.Березівської, Н.М.Бібік, А.М.Богуш, 

М.С.Вашуленка, І.А. Зязюна, В.М.Галузинського, М.В.Гриньової, М.Б.Євтуха, 

В.Ф.Моргуна, Г.П.Пустовіта, В.А.Семіченко, Л.О.Хомич та ін. Перед 

науковцями стоїть завдання наблизити рівень володіння іноземною мовою до 

рівня, необхідного для адекватного спілкування у повсякденному житті. 

Неможливо отримати необхідну підготовку, не маючи практики у спілкуванні 

з носіями мови. Вчителі та учні спеціалізованих шкіл з поглибленим 

вивченням мови здебільшого мають можливість здійснення культурного 

обміну учнівської молоді у рамках програм з обміну досвідом. Не в усіх 

школах навчання іноземної мови відбувається з початкових класів, що сприяє 

більш глибокому знанню мови, тому навчання мови слід якомога тісніше 

наблизити до спілкування носіїв мови, навіть не маючи досвіду спілкування з 

носіями мови. Соціально-історична мінливість успішності комунікації ще раз 

підтверджує необхідність постійної дослідницької роботи в області теорії та 

технології комунікації. Розширення можливості дивитися оригінальне 

телебачення, спілкуватися у всесвітній мережі Internet викликає необхідність 

оновлення підходів до навчання, використання нових методів, форм роботи, 

новітніх технологій у навчанні мови, якісно нового рівня викладання мови, 

знань предмету, його постійне вдосконалення. Хоча комунікативна 

спрямованість навчання і перебуває у центрі уваги педагогічної та методичної 

науки, у реальному процесі навчання комунікативна спрямованість 

здійснюється недостатньо. Заучування учнями мовленнєвих зразків не 

гарантує можливість їх адекватного використання у процесі спілкування. 

Серед проблем, які вирішуються теоретично та експериментально 

комунікативна компетенція та формування її у старшокласників становить 

нагальну проблему у зв’язку з прагненням України приєднатися до єдиного 

європейського та світового освітнього простору. Аналіз спеціальної 



літератури, результати спостережень, виявлений недостатній рівень 

сформованості у старшокласників комунікативної компетенції, яка необхідна 

для створення передумов для входження України до європейської спільноти, 

визначає гостру потребу вдосконалення системи навчання іноземної мови. 

Незважаючи на різноаспектність дослідження розглядуваної проблеми, 

спеціальних праць, предметом вивчення яких було вивчення мови на 

комунікативній основі, не набуло достатнього обґрунтування питання 

комплексного формування та розвитку всіх складових комунікативної 

компетенції старшокласників, що й зумовило вибір теми дослідження 

„Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі 

вивчення іноземної мови”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Тема дисертаційного дослідження тісно пов’язана з ідеями, 

покладеними у „Концепції мовної освіти в Україні” (О.М.Бєляєв, 

М.С.Вашуленко, В.Н.Плахотник) та є плановою в структурі науково-дослідної 

роботи кафедри педагогічної майстерності ПДПУ імені В.Г. Короленка з 

вивчення проблем забезпечення єдності теорії і практики в 

загальнопедагогічній підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів, 

затверджена вченою радою Полтавського державного педагогічного 

університету (протокол №4 від 18.10.2000р.), та кафедри філологічних 

дисциплін з вивчення шляхів оптимізації викладання іноземних мов у ВНЗ та 

школі, затверджена вченою радою Полтавського державного педагогічного 

університету (протокол №1 від 30.08.2000р.), а також в рамках роботи 

загальноосвітніх шкіл м. Полтави. Тему дисертаційного дослідження 

затверджено рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від 28.01.2003 року). Об’єкт 

дослідження – дидактичний процес формування комунікативної компетенції у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Предмет дослідження –зміст, 

форми, дидактичні умови формування комунікативної компетенції 

старшокласників у процесі вивчення іноземної мови. Мета дослідження 

полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та 

експериментальній перевірці моделі формування комунікативної компетенції 

старшокласників у навчальному процесі. Гіпотеза дослідження полягає в 

припущенні, що процес формування та розвитку комунікативної компетенції 

відбуватиметься за таких умов: - забезпечення єдності формування основних 

складових комунікативної компетенції: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, 

соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної; - врахування специфіки 

організації дидактичних умов навчання, що моделюють реальний процес 

спілкування носіїв мови, що вивчається; - перегляду та зміни структури 

пред’явлення та відпрацювання нового матеріалу; - спрямування процесу 

навчання на досягнення визначених критеріїв та рівнів сформованості 

комунікативної компетенції. Завданнями дослідження є: 1. Узагальнити ідеї 

проблеми в теорії та практиці педагогічної науки. 2. Обґрунтувати зміст, 



форми, дидактичні умови реалізації комунікативної компетенції у 

старшокласників в процесі вивчення іноземної мови. 3. Дослідити динаміку 

формування критеріїв та рівнів сформованості комунікативної компетенції у 

випускників загальноосвітньої школи. 4. Експериментально перевірити 

модель формування комунікативної компетенції учнів старших класів та 

визначити її ефективність. Методологічну основу дослідження становить 

положення наукової теорії пізнання про діалектичний зв’язок і 

взаємообумовленість явищ, переходу кількісних змін у якісні; комунікативно-

діяльнісний підхід у навчанні іноземних мов, лінгвістичну основу якого 

складає переорієнтація з форми на функцію, з лінгвістичної компетенції на 

комунікативну, з мовної правильності на спонтанність та автентичність 

(природність комунікації); методологічні висновки про взаємозв’язок теорії і 

практики, єдність навчання та виховання, національних і загальнолюдських 

цінностей; законодавчі акти та нормативні документи України про освіту. 

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці, що розкривають основи 

дидактики (М.В.Гриньова, А.М.Алексюк, В.О.Онищук, В.Ф.Паламарчук, 

М.Д.Ярмаченко, В.І.Лозова, Г.В.Троцько, М.А.Данилов, М.М.Скаткін, 

Е.Я.Голант,); концептуальні положення, які розкривають сутність понять 

„технологія навчання” та „педагогічна технологія” (А.М.Алексюк, 

Л.В.Кондрашова А.С.Нісімчук, І.О.Смолюк); психолінгвістики та 

лінгводидактики в області мовленнєвої діяльності; теорії мовленнєвої 

діяльності, що створена на основі загальнопсихологічної теорії діяльності 

Л.С.Виготського (О.М.Леонтьєв, А.Р.Лурія, Е.Ф.Тарасов, І.О.Зимня); ідеї 

духовного розвитку особистості, підвищення рівня пізнавальної активності 

учнів (О.М.Бєляєв, М.С.Вашуленко, А.Ю.Купалова, М.І.Пентилюк, 

Л.В.Скуратовський, Е.П.Голобородько, Л.І.Мацько, М.Р.Львов, 

О.Д.Митрофанова, Е.Ю.Сосенко, С.Я.Ярмоленко, І.П.Ящук); поняття про 

мову як найважливішого засобу спілкування, збереження та передачі 

інформації (В.В.Виноградов, В.М.Русанівський, Л.В.Щерба); концепції 

вивчення мови у процесі мовленнєвої діяльності (І.А.Бодуен де Куртене, 

Ф.І.Буслаєв, Г.О.Винокур, Т.І.Панько, О.О.Потебня, А.А.Шахматов, 

Л.В.Щерба, Л.П.Федоренко, Г.ЄПассов); Дж.Керолл, В.Літлвуд, С.Савіньйон, 

Рекомендації Ради Європи, комплексне навчання за матеріалами 

Оксфордських курсів. Методи дослідження. На різних етапах роботи був 

використаний комплекс наукових методів педагогічного дослідження: 

теоретичного рівня: аналіз, порівняння, узагальнення наукової інформації з 

проблеми дослідження, навчально-методичної та нормативної документації; 

метод теоретичного аналізу і синтезу на етапах визначення мети, предмета, 

гіпотези, задач дослідження, метод моделювання для розробки моделі 

формування комунікативної компетенції старшокласників; методи 

емпіричного рівня: цілеспрямоване спостереження, бесіди з учителями та 

учнями; вивчення шкільної методологічної бази; анкетування учнів, аналіз 



продуктів їх навчально-пізнавальної діяльності; самооцінка та оцінка рівня 

сформованості у старшокласників комунікативної компетенції; педагогічний 

експеримент (констатуючий та формуючий); методи статистичної обробки 

наукових даних. Експериментальна база. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі шкіл № 1, 8, 9, 38, у приватному навчально-виховному 

комплексі „Ор-Авнер Хабад Любавич”, м.Полтави та гімназії лінгвістики і 

права “Казка” м.Суми, Полтавському інституті бізнесу МНТУ, Полтавському 

державному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка. Організація та 

основні етапи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалося у три 

етапи. На різних етапах експерименту були задіяні 705 учнів, з яких у 

формуючому експерименті брали участь 360 учнів. На І етапі (2000-2001 рр.) 

– проаналізовано лінгвістичну, психологічну, педагогічну, методичну 

літературу вітчизняних та зарубіжних авторів, шкільні програми та 

підручники вітчизняних авторів та видань Oxford University Press, в яких 

відображено наявні напрями розв’язання проблеми формування та розвитку 

комунікативної компетенції. Визначено методологічні засади, мету і завдання 

дослідження, сформульовано гіпотезу. На ІІ етапі (2001-2003 рр.) – проведено 

педагогічний експеримент. У ході констатуючого експерименту визначено 

основні недоліки та проблеми у формуванні комунікативної компетенції, 

виявлено потенційні можливості вчителя та учнів щодо підвищення рівня 

сформованості комунікативної компетенції, обрано експериментальні та 

контрольні класи, розроблено модель формування комунікативної компетенції 

старшокласників; проведено формуючий експеримент. На ІІІ етапі (2003-2005 

рр.) – проведено аналіз й узагальнення результатів констатуючого та 

формуючого експериментів; сформульовано основні положення та висновки. 

Впровадження результатів дослідження здійснювалося у навчальний процес 

Полтавського міського ліцею №1 (довідка про впровадження № 202 від 

16.06.2005), середньої школи № 8 м. Полтави (довідка про впровадження № 

114 від 24.05.2005), Полтавської гімназії № 9 (довідка про впровадження № 

210 від 16.06.2005), Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 38 

(довідка про впровадження № 168 від 25.05.2005), у приватному 

навчальновиховному комплексі „Ор-Авнер Хабад Любавич” м. Полтави 

(довідка про впровадження № 46 від 16.06.2005), приватній гімназії 

лінгвістики і права “Казка” м.Суми (довідка про впровадження № 189 від 

20.12.2003), Полтавському інституті бізнесу МНТУ (довідка про 

впровадження № 459 від 17.06.2005), Полтавському державному 

педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка (довідка про впровадження № 

2922/01-37/18 від 22.06.2005). Наукова новизна здобутих результатів роботи 

полягає в тому, що: розкрито наукову сутність, обґрунтовано зміст поняття 

„комунікативна компетенція” та її складових; уточнено зміст роботи над 

вдосконаленням мовних, мовленнєвих, соціокультурних, соціолінгвістичних, 

дискурсивних, стратегічних вмінь та навичок; узагальнено зміст, рівні та 



критерії сформованості комунікативної компетенції у процесі вивчення 

іноземної мови; розроблено та перевірено модель комплексного формування 

комунікативної компетенції старшокласників; змінено підхід до пред’явлення 

нового матеріалу та способів його відпрацювання; встановлено нові аспекти 

подальшого розвитку положення педагогічної науки про комунікативну 

спрямованість навчання та моделювання ситуацій у навчальному процесі. 

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 

систематизації процесу формування комунікативної компетенції 

старшокласників, у гармонійному поєднанні розвитку всіх її складових 

(мовної, мовленнєвої, соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та 

стратегічної), що дозволяє удосконалити процес навчання мови, з 

урахуванням потреб сьогодення, відповідності до вимог рівнів її 

сформованості. Змінено підхід до подачі нового матеріалу, способів його 

відпрацювання та закріплення. За результатами дослідження укладено збірник 

вправ для підвищення рівня сформованості комунікативної компетенції. 

Вірогідність результатів дослідження забезпечується теоретичною та 

методологічною обґрунтованістю його вихідних положень, ретельним 

відбором критеріїв і показників для діагностичних вимірів, застосуванням 

комплексу взаємопов’язаних методів дослідження відповідно до мети, 

гіпотези та завдань дослідження, тривалим і різноплановим експериментом, 

єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних, 

можливістю відтворення експерименту. Апробація результатів дослідження 

здійснювалася шляхом їх оприлюднення на засіданнях кафедри педагогічної 

майстерності, кафедри філологічних дисциплін Полтавського державного 

педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Висвітлена на: Міжнародній 

науково-практичній конференції „Вивчення мови на комунікативній основі.” 

(м. Полтава, 17-19 квітня 2000р.); Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: „Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових 

класів.” (м.Полтава, 1-3 березня 2000р.); „Педагогічна майстерність як сучасна 

технологія розвитку особистості вчителя.” (м.Полтава, 4-6 березня 2002р.); 

„Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури.” (м.Полтава 4-

5 лютого 2003р.); „Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні 

мови.” (м. Полтава 18-19 листопада 2003р.). Публікації. Основні положення 

дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних публікаціях, у тому 

числі 5 статей в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України та 1 

збірник вправ. Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 212 

сторінок, у тому числі основного тексту 177 сторінок. Робота містить 13 

таблиць на 13 сторінках, 11 рисунків на 6 сторінках, 1 діаграму на 1 сторінці, 

3 гістограми. Список використаних джерел включає 307 найменувань. 



 

 

ВИСНОВКИ  

1. У процесі системного аналізу науково-педагогічних джерел та літератури 

ми встановили, що проблема формування у старшокласників комунікативної 

компетенції в навчальному процесі висвітлена фрагментарно та розглядалась 

переважно на основі окремих нормативних документів, які подаються 

Міністерством освіти і науки України, розрізнених інноваційних підходів до 

трактування сталих термінів та заміни їх новими з урахуванням існуючих 

реалій. Ми виявили, що тенденції розвитку дидактики в аспекті формування 

комунікативної компетенції передбачають системний підхід до сучасної 

технології навчального процесу. У ході проведеного дослідження 

обґрунтовано, що процес навчання повинен здійснюватися у певній системі на 

основі комунікативно-діяльнісного підходу. Комунікативно-спрямований 

курс навчання мови передбачає та забезпечує роботу над вмінням вільно 

здійснювати мовленнєве спілкування в усній чи письмовій формі, вживати ті 

правила мовленнєвої поведінки, які існують у суспільстві, використовуючи 

ресурси мови в різноманітних ситуаціях повсякденного життя.  

2. У дослідженні розкрито наукову сутність, обґрунтовано зміст поняття 

комунікативної компетенції, що визначаємо, як знання, уміння та навички, 

необхідні для розуміння чужих та створення власних програм мовленнєвої 

поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. Вона включає в 

себе: знання основних понять лінгвістики мови – стилі, типи, способи зв'язку 

речень у тексті; уміння та навички аналізу тексту та власне комунікативні 

надбання. Комунікативну компетенцію у дисертаційній роботі подаємо у 

широкому та вузькому значеннях: у широкому – вона складається із мовної, 

мовленнєвої, соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та 

стратегічної компетенцій; у вузькому – як практичне опанування учнями 

мовленнєвими уміннями на рівні, достатньому для здійснення іншомовного 

спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, 

читанні, письмі в типових ситуаціях. Доведено, що формування 

комунікативної компетенції можливе за умови моделювання у навчальному 

процесі типових ситуацій реального спілкування, які виникають в різних 

сферах життя та стосуються різних тем. У дослідженні об’єднуючою ланкою 

є ідея формування комунікативної компетенції, що ґрунтується на 

гармонійному поєднанні всіх її складових аспектів.  

3. У зв’язку з вирішенням дослідницьких завдань, спрямованих на формування 

комунікативної компетенції старшокласників, було визначено рівень їх умінь 

у мовленнєвій діяльності, здатності співвідносити, аналізувати, оцінювати 



факти мови, що досліджуються в залежності від мети та умов комунікації, а 

також використовувати їх у процесі виконання мовленнєвих завдань. 

Дослідження рівнів сформованості комунікативної компетенції 

старшокласників та самооцінювання навчальних досягнень свідчать про 

недостатній рівень її сформованості. Стан та реалізація змісту теоретичної та 

практичної підготовки до спілкування з носіями мови на відповідному рівні 

носить фрагментарний характер. Узагальнення результатів обробки 

констатуючого експерименту визначили критерії та рівні сформованості 

комунікативної компетенції учнів старших класів: „breakthrough” 

(інтродуктивний рівень – незалежний користувач А1); „waystage” (середній 

рівень – елементарний користувач А2); „threshold” (рубіжний рівень – 

незалежний користувач В1); „vantage” (просунутий рівень – незалежний 

користувач В2).  

4. Підтвердилася гіпотеза про те, що процес формування та розвитку 

комунікативної компетенції відбуватиметься ефективніше за умов 

забезпечення єдності основних складових комунікативної компетенції: 

мовної, мовленнєвої, соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та 

стратегічної; врахування специфіки організації дидактичних умов 

навчальнопізнавальної діяльності, що моделюють реальний процес 

спілкування носіїв мови, що вивчається; зміни структури пред’явлення та 

відпрацювання нового матеріалу.  

5. У ході експериментального дослідження нами розроблена модель 

формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі 

вивчення іноземної мови, яка ґрунтується на комплексному використанні в 

процесі навчання навчально-методичного комплексу „Headway”. Центральне 

місце у системі навчання міжкультурної комунікації займає дискурс, що 

відображає особливості культурних та лінгвістичних реалій країни, мова якої 

вивчається; відповідно до цілей навчання, дискурси відповідають сферам та 

ситуаціям, в рамках яких проходить спілкування учнів певного навчального 

закладу. Модель ґрунтується на можливості впровадження різноманітних 

форм роботи: фронтальних, групових, парних, індивідуальних та активізації 

комунікативної діяльності учнів, а також на теоретичних здобутках 

формування та розвитку мовленнєвих умінь та навичок, загальних 

психологічних концепціях розвитку знань та сучасних практичних розробках. 

Для формування та розвитку вмінь учнів самостійно здобувати та 

використовувати знання, планувати навчальний процес, для оцінювання знань 

дослідниками був розроблений щоденник самоаналізу навчальних досягнень 

учнів. Здобувачем був укладений збірник вправ, в якому відображено 

вивчений матеріал, що дозволяє систематизувати, глибоко усвідомити, 

детально відпрацювати та використовувати у спілкуванні набуті знання, 

вміння, навички.  



6. Концептуальна значущість та функціональна придатність обґрунтованої 

нами моделі формування комунікативної компетенції у процесі навчання були 

підтверджені у процесі експериментальної перевірки. Результати формуючого 

експерименту довели, що комплексне впровадження навчального курсу 

Headway за розробленою моделлю, допомагає підвищити рівень 

сформованості всіх складових комунікативної компетенції, а отже 

комунікативної компетенції в цілому. Про ефективність впровадження 

розробленої моделі переконують наведені дані, отримані шляхом 

дослідження: в експериментальних класах початковий, середній рівні (які 

відповідають рівням А1, А2) знизилися, а достатній та високий рівні (В1, В2) 

істотно підвищилися. Нами виявлено, що комплекс зазначених засобів сприяє 

активізації розвитку учнів завдяки змінам в їхній мотиваційній сфері, 

можливості проникнення у англомовний світ, спробувати себе у різноманітних 

соціальних ролях. Подальшою перспективою дослідження є можливість 

удосконалення знань, вмінь та навичок, підвищення рівня сформованості 

комунікативної компетенції з використанням вищих рівнів Headway 

Intermediate, Headway Upper-intermediate, Headway Advanced 

навчальнометодичного курсу Headway як у навчальних закладах так і 

самостійно.  

7. Експертна оцінка укладеного нами збірника вправ з формування 

комунікативної компетенції, проведена учителями загальноосвітніх та 

спеціалізованих навчальних закладів, вищих навчальних закладів, а також наш 

досвід роботи з учнями та студентами показали, що збірник сприяє 

формуванню та підвищенню рівня сформованості комунікативної 

компетенції, спонукає до організації продуктивної самостійної діяльності та 

розвитку навичок творчої роботи. 
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