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ВСТУП 

 

У ХХІ столітті студенти потребують значно більшого, ніж традиційного 

академічного навчання, вони повинні отримати ґрунтовні знання щодо 

використання технологій для спілкування, у подальшому вміння розв’язувати 

проблеми, що є частиною завдань соціального та емоційного навчання.  

Наразі особливого значення набуває формування соціокультурної 

компетентності, оскільки сформованість соціальних та соціокультурних умінь 

значною мірою визначає успішність у майбутній життєдіяльності. 

Низка наукових проблем, пов’язаних із вивченням ролі інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті, скерували вектор дослідницьких пошуків 

у відповідному напрямку й сприяли появі значної кількості праць як 

монографічного, так і дисертаційного зразків. Значна частина наукових 

розвідок демонструє напрацювання зарубіжних учених або дослідження й 

систематизацію іншомовного матеріалу.  

До питання використання Інтернет-технологій, освітніх веб-ресурсів у 

навчанні іноземних мов зверталися багато вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, серед них А.П. Забарна [9], Л.В. Брескіна [4], М.І. Жалдак [8], Р.А. 

Осіпа [14], Г.В.Стеценко [19,20], B. Bowler [22], P. Duffy [27], C. Conway [26], 

D. Gillmor [29], T. O’Reilly [37],  

W. Richardson [40], R. A. Van Compernolle [49,50] і багато інших.  

Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю 

дослідження ролі інтернет-технологій у процесі формування соціокультурної 

компетентності студентів англійського відділення. 

Мета роботи полягає у визначенні особливостей використання інтернет-

технологій у процесі формування соціокультурної компетентності студентів 

англійського відділення, обґрунтуванні ефективності використання 

інформаційних та освітніх ресурсів на заняттях, рекомендації основних 

інтернет-ресурсів для формування соціокультурної компетентності студентів 

англійського відділення. 
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Для досягнення окресленої мети розв’язували такі завдання: 

1) розкрити зміст понять “компетентність”, “соціокультурна компетентність”, 

“соціокультурна компетенція” та визначити їх ознаки;  

2) дослідити стан залучення сучасних інтернет-ресурсів у навчально-виховний 

процес у вищій школі;  

3) виявити необхідні параметри та етапи роботи з інтернет-ресурсами для їх 

ефективного використання у процесі вивчення та навчання англійської мови;  

4) здійснити навчально-дослідний експеримент з метою визначення ступеню 

залученості інтернет-технологій у сучасний освітній процес. 

Об’єктом дослідження є інтернет-технологій, що можуть бути 

використані для формування соціокультурної компетентності студентів. 

 Предметом наукової праці є методика використання  

інтернет-технологій у процесі формування соціокультурної компетентності 

студентів. 

Джерельною базою послужили інтернет-ресурси, спрямовані на 

розвиток соціокультурної компетентності студентів. 

Методи наукового дослідження: аналітичний метод, який є основою 

для вивчення українських та зарубіжних джерел із використанням системного 

аналізу, фактів та явищ; синтез потрібен для об’єднання характеристик певних 

одиниць в єдине ціле; метод теоретичного узагальнення, який застосовується 

для формулювання висновків; структурний аналіз, типологізація, 

класифікація. Теоретичний аналіз (репрезентація наукової інтерпретації  

поняття “соціокультурна компетентність”); критичний аналіз (теоретичні 

засади дослідження  

веб-ресурсів при навчанні продуктивних видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності); теоретичний синтез (узагальнення теоретичних відомостей про 

поняття “компетентність”, “соціокультурна компетентність”, “соціокультурна 

компетенція”); системний аналіз (добір фактичного матеріалу та його 

систематизація); описовий метод (опис освітніх  параметрів вибраних освітніх 

веб-ресурсів). Ураховано результати соціолінгвістичного експерименту, 
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отриманих методом опитування, опрацювання яких відбувалося за допомогою 

описового методу (установлення певних закономірностей у сприйнятті / 

несприйнятті досліджуваних явищ). 

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати 

проведеного дослідження можуть бути використані під час вивчення 

спецкурсів із методики викладання іноземної мови, теорії міжкультурної 

комунікації та соціолінгвістики, при плануванні занять з англійської мови, 

зосереджених на розвитку соціокультурних навичок студентів, при створенні 

системи вправ на основі запропонованої вибірки інтернет-ресурсів для 

навчання англійської мови чи самостійного її вивчення. 

Наукова новизна роботи полягає у розробці системи вправ на основі 

інтернет-ресурсів для студентів 1-2 курсу англійського відділення, що 

відповідають потребам студентства при вивченні іноземної мови та  

відображають певні аспекти мовної освіти у вищій школі; виявленні 

мікротенденцій залучення сучасних інтернет-ресурсів до навчально-

виховного процесу, які потребують подальшого визначення у методології 

викладання іноземної мови. 

Результати дослідження було апробовано у вигляді доповіді (“Linguistic 

consciousness of Ukrainian students from different social groups while learning 

English based on the web-resources”) на VII Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної 

практики”, яка відбувалася у Дніпровському національному університеті імені 

Олеся Гончара 29-30 листопада 2018 року. За темою виступу опубліковано 

статтю. 

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 

загальних висновків та списку використаної літератури, який нараховує 50 

позицій. Повний обсяг дослідження – 33 сторінки, з них основного тексту 26 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Мета навчання й вивчення іноземної мови – використовувати іноземну 

мову як інструмент у діалозі культур сучасного світу. Міжкультурний діалог 

сьогодні є невід’ємною частиною глобалізованого світу, де різні культури 

зустрічаються щодня, особливо через соціальні медіа, такі як Facebook, 

YouTube, Twitter і Instagram. У інформаційному суспільстві істотно 

змінюється уявлення про соціалізацію, однією з провідних моделей цього 

процесу постає медіасоціалізація. 

Нові соціальні медіа стрімко поширюються і набирають популярності в 

сучасному суспільстві. Вони мають соціальний і культурний вплив на 

міжкультурну адаптацію та активно сприяють міжкультурному діалогу. 

Іншомовна комунікація включає три основні компоненти: 

1) мовну компетенцію – фонетичну, граматичну, лексичну, орфографічну; 

2) мовленнєву компетенцію – в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі; 

3) соціокультурну компетенцію. 

Процес формування соціокультурної компетенції охоплює широке коло 

питань, серед яких актуальною залишається проблема підготовки студентів до 

англомовної взаємодії в соціокультурному контексті.  Передусім така 

підготовка передбачає формування у студентів толерантності до інших 

культур, розуміння традицій, звичок, особливостей ведення бізнесу, 

національних цінностей. Крім того, такі знання сприяють формуванню у 

студентів стійкого позитивного ставлення до іншомовної культури та 

вивчення іноземної мови.  

1.1. Поняття соціокультурної компетентності та компетенції 

Розглянемо термін “компетентність” з метою подальшого визначення 

поняття “соціокультурна компетентність”. У Законі України “Про вищу 

освіту” термін “компетентність” визначено як динамічну комбінацію знань, 
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вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. 

На думку дослідників соціокультурної складової навчання іноземних мов, 

соціокультурна компетенція складається з трьох блоків знань: 

лінгвокраїнознавства, соціально-психологічних та культурологічних знань. 

Соціокультурна компетенція (далі – СКК) – це знання культурних 

особливостей носіїв мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та 

вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв[49]. 

Вважають, що СКК складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої 

компетенцій, де країнознавча компетенція – це знання про культуру країни, 

мова якої вивчається (знання історії, географії, економіки, державного устрою, 

особливостей побуту, традицій та звичаїв країни), а лінгвокраїнознавча 

компетенція передбачає сформованість у студентів цілісної системи уявлень 

про національно-культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати з 

мовною одиницею ту саму інформацію, що й носій мови, і досягати у такій 

спосіб повноцінної комунікації. 

  Формування соціокультурної компетенції буде успішним за умови 

організації викладачем і виконання студентами ряду спеціально розроблених і 

підібраних автентичних вправ, які сприятимуть формуванню наступних умінь: 

проводити паралелі між двома культурами; характеризувати та оцінювати 

соціокультурні реалії; знати і розуміти історичні події країни, мова якої 

вивчається; формувати позитивне ставлення до іншої культури; 

інтерпретувати соціокультурну інформацію для формування вмінь критичного 

мислення; коментувати іншомовний матеріал соціокультурного змісту; 

вирішувати соціокультурні завдання в спеціально створених комунікативних 

ситуаціях. 

Розвитку соціокультурної комунікативної компетенції сприяють 

правильно підібрані автентичні тексти та продуктивний словниковий запас, до 
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якого входять найбільш вживані комунікативно-значущі лексичні одиниці, 

поширені в типових ситуаціях спілкування, в тому числі активна лексика для 

висловлення своєї думки, розмовні кліше, а також слова з  

національно-культурним компонентом: реалії, пов’язані з відпочинком, 

проведенням часу, дозвіллям, реалії повсякденного життя[50]. 

У формуванні соціокультурної компетенції можуть допомогти 

максимальна об’єктивність інформації, порівняльний підхід до вивчення 

окремих явищ мови, іноземне спілкування між студентами і викладачами. На 

заняттях потрібно проводити міжмовні порівняння, які допоможуть у 

виявленні експресивних можливостей рідної та іноземної мов. Усе це 

сприятиме виникненню діалогу культур. 

Поняття “соціокультурна компетенція” виникло на основі синтезу таких 

понять, як соціолінгвістична та лінгвокраїнознавча компетенції, культурна 

грамотність, культурний аспект, мовна особистість, картина світу.  У 

соціокультурній компетенції виділяють соціальні контекстуальні фактори, 

фактори стилістичної правильності, культурні фактори та невербальні 

комунікативні фактори [49]. Ігнорування будь-якого з них у викладанні 

іноземної мови студентам закладу вищої освіти може призвести до труднощів 

під час реального спілкування з носіями цієї іноземної мови. Оскільки без 

знання культурних контекстів студентам важко ефективно спілкуватися з 

членами нового лінгвокультурного середовища, формування відповідної 

соціокультурної компетенції розглядається сучасною методикою викладання 

іноземних мов як невід’ємний компонент цього процесу.  

Соціокультурна компетенція – це вміння і готовність застосовувати 

сукупність соціолінгвістичних, соціопсихологічних, країнознавчих та 

міжкультурних знань для досягнення порозуміння між особами або групами, 

які є представниками різних соціумів, мовними засобами та в межах 

соціокультурного контексту однієї із сторін. Слід наголосити, що ця 

компетенція насамперед сприяє розумінню спільного й відмінного між 

культурами, допомагає розпізнавати упередження та позбавлятися їх, сприяти 
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толерантності, створювати основи для міжкультурних обмінів і допомагати 

діяти свідомо й відповідально як у власному суспільстві, так і в аспекті 

міжнародних зв’язків.  

Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови має 

трактуватись як система знань, вмінь і навичок, оволодіння якими забезпечує 

розвиток іншомовної соціокультурної компетенції студентів, формування 

світогляду, моралі і поведінки, підготовку до життя в багатокультурному 

суспільстві.  

Усі компоненти соціокультурної компетенції взаємопов’язані через 

поняття культурного та соціального контекстів і оволодіння ними має 

відбуватися комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання реалій, 

загальних для всього народу-носія, то соціальний контекст – це знання 

конкретних соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої 

вивчається. Так, соціокультурна компетенція є вмінням людини усвідомлено 

враховувати знання соціального і культурного контекстів країни у процесі 

іншомовного спілкування.  

1.2. Використання сучасних інтернет-технологій у вищій освіті 

Багато змін, які відбуваються у вищій освіті сьогодні, відбуваються 

завдяки можливостям Інтернету, який дозволяє гнучке й інтерактивне 

оволодіння знаннями. Сучасні Інтернет-технології мають значний вплив на 

ефективність освіти, оскільки дозволяють викладачу використовувати і 

впроваджувати нові навчальні методики, які забезпечують цілий ряд переваг в 

організації навчального процесу. Використовуючи Інтернет, студент може 

безпосередньо в процесі роботи над матеріалом курсу звернутися до будь-яких 

світових джерел. Крім текстової й графічної інформації, он-лайн навчання 

надає можливість використання в процесі навчання анімації, відео й аудіо. Це 

забезпечує наочність матеріалу для викладання й дозволяє задіяти більшість 

механізмів сприйняття студентом нової інформації. Визначальною рисою є і 

те, що електронні технології навчання краще відповідають вимогам сучасної 
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молоді, а впевнене володіння сучасними технологіями є одним із ключових 

компетенцій випускника сучасної освітньої установи.  

 Стрімкий розвиток інформаційних технологій став поштовхом до 

трансформації освітньої діяльності, що відображає нові вимоги до членів 

суспільства та зміни освітньої парадигми. Можна впевнено стверджувати, що 

має місце тенденція злиття освітніх та інформаційних технологій навчання.    

 Сучасні європейські педагоги й методисти все частіше говорять про 

необхідність оволодіння навичками XXI століття. На думку Шона Кроулі та 

Біла Бовлера, слід виокремити чотири ключових уміння  (the four ‘C’s): 

 уміння співпрацювати (сollaboration) – студенти працюють у парах, 

групах, командах; 

 критичне мислення (сritical thinking) – студенти задають питання, 

вирішують проблеми, а не просто сприймають готову інформацію та 

вчать її напам’ять; 

 креативність (сreativity) – студенти використовують свою уяву,  щоб 

створити щось нове;  

 комунікація (сommunication) – студенти ефективно передають та 

отримують інформацію усно, письмово або за допомогою інтернет-

технологій; 

До вищезгаданих навичок іноді додають: 

 комп’ютерна грамотність, або медіаграмотність (сomputer literacy) – 

студенти користуються онлайн-пошуком, створюють презентації, відео, 

аудіоматеріали; 

 культурна обізнаність (сultural and global awareness) – студенти 

здобувають освіту в соціокультурному аспекті; 

 громадянська освіта й етика (сivics, citizenship and ethics) – студенти 

оволодівають знаннями про суспільство та соціальні цінності [22].  

 Найефективнішим засобом розвитку вищезгаданих навичок є 

мультимедійні технології, тому їх використання для покращення процесу 
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викладання стає затребуваним серед викладачів іноземних мов, зокрема 

англійської.  

 Використання мережі Інтернет, яка також є невід’ємною складовою 

мультимедійних технологій, надає додаткові можливості пошуку матеріалів 

для розширення кругозору студентів і їх соціокультурних знань про країну, 

мову якої вони вивчають, зокрема за допомогою глобальної мережі можливим 

стає безперешкодне спілкуватися з носіями мови, що відіграє провідну роль 

під час навчання іноземній мові. Особливо корисними інтернет-ресурсами є: 

електронні підручники, довідкові матеріали (словники, енциклопедії, бази 

даних); електронні бібліотеки автентичної текстової, графічної, звукової 

інформації й відеоінформації; віртуальні музеї, виставки й інші наочні 

матеріали.  

 Саме мультимедійні технології майже повністю пов’язані з наочним 

відображенням освітніх матеріалів. Як приклад наведемо такі особливості 

навчання за допомогою мультимедіа як показ відеоматеріалів англійською 

мовою (документальні й художні фільми), прослуховування англомовних 

аудіофайлів (доповіді, інтерв’ю, пісні) й застосування інтерактивних 

комп’ютеризованих ігор, для покращення запам’ятовування отриманої 

інформації та перевірки сформованих англомовних соціокультурних знань 

студентів. Усі ці засоби, краще, ніж будь-які інші, допомагають формувати 

іншомовну соціокультурну компетенцію студентів закладів вищої освіти за 

короткий проміжок часу.  

1.3. Етапи роботи з інтернет-ресурсами 

Якісна мовна підготовка студентів неможлива без використання 

сучасних інноваційних освітніх технологій. Сучасні інтернет-технології у 

вищій освіті – це використання інформаційних та комунікаційних технологій 

у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальними комп’ютерними 

й мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні іноземних 

мов, створення презентацій, використання ресурсів всесвітньої мережі 

Інтернет. 
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 Дотримуючись класифікації, запропонованої американським педагогом 

та співзасновником освітніх стратегій WebQuest і Next Era Ed, Томом Марчем, 

можна виокремити наступні етапи роботи із інтернет-ресурсами:  

 ознайомлення із наявними веб-ресурсами , що включає в себе 

огляд всього доступного матеріалу з метою набуття навичок упевненого 

користувача веб-ресурсів; 

 пошук веб-ресурсів необхідних для конкретної мети, що 

передбачає вибір тих веб-ресурсів, які відповідають певним критеріям; 

 обмін думками із творцями контенту та спілкування з іншими 

користувачами веб-ресурсів; 

 інтеграція освітніх веб-ресурсів у процес навчання, якій передує 

створення вибірки сайтів для учнів; 

 створення вправ на основі обраних веб-ресурсів. 

 Отже, навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки 

комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та 

залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід до 

навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу 

викладання. Методи навчання іноземних мов, що ґрунтуються на 

гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал студентів і 

сприяють їх розвитку та вдосконаленню під час навчально-комунікативного 

процесу. 

 Сучасні інтерактивні технології передбачають не тільки отримання 

соціокультурного досвіду учнями, а й дозволяють вивчати різні 

соціокультурні ситуації в іншомовному суспільстві, отримувати бажаний 

результат під час взаємодії та спілкування з людьми інших мов та культур. 

Такі технології спрямовані на розвиток полікультурного суспільства, вони 

допомагають вирішувати різні соціокультурні конфлікти, приймати 

оптимальні рішення.  
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1.4.  Психологічні особливості студентів 1-2 курсу 

Важливого значення у здійсненні особистісно-діяльнісного підходу 

набуває виявлення індивідуальних здібностей студентів та спрямування їх 

пізнавальної активності на реалізацію власних можливостей. При цьому, 

доцільно враховувати рівень розвитку студента, наявності відповідних 

здібностей та задатків.  

Необхідно також відмітити, що позитивний емоційний стан студентів 

добре впливає на процеси засвоєння навчального матеріалу. Таким чином,  у 

навчанні іноземної мови необхідно враховувати потреби студентів, їх 

інтереси, життєвий досвід, що підвищує їх емоційний тонус, стимулює до 

активної роботи.  

Отже, мотивація до пізнавальної діяльності і особиста зацікавленість є 

одним з головних чинників розвиваючого впливу навчання на особистість 

студента. Ще один чинник, від якого залежить ефективність і успішність 

навчання – врахування психологічного (когнітивного) боку характеристики 

особистості студента, який являє собою єдність психічних процесів (відчуття, 

сприймання, мовлення, уяви, пам’яті, мислення), уваги, психічних станів 

(уважності, байдужості, спокою, схвильованості, піднесення, зацікавленості 

тощо) і властивостей особистості (вольових якостей, спрямованості, 

темпераменту, характеру, здібностей) [34]. 

Спрямованість студентів як соціальної групи характеризується 

сформованістю направленості особистості на самореалізацію і саморозвиток в 

процесі здобуття вищої освіти. Тобто, студентам властива професійна 

пізнавальна спрямованість, направлена на вирішення конкретних професійно-

орієнтованих завдань. 

Оскільки у студентів з особливою силою проявляється прагнення до 

самоствердження, самовираження, до можливості відстоювати свої погляди та 

переконання, то саме комунікативна спрямованість навчання іноземної мови і 

створення сприятливого психологічного клімату для спілкування є тими 

факторами, які на цьому ступені мають особливе значення.  
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Різноманітність інтересів, формування профорієнтації роблять 

необхідним подальше посилення індивідуалізації навчання англійської мови. 

 Підвищення ж почуття відповідальності, свідомого ставлення до 

навчання, відкриває великі можливості для організації самостійної роботи, для 

стимулювання потреби у самоосвіті.  

З огляду на викладене можна констатувати такі особливості 

організації навчального процесу з іноземної мови у закладах вищої освіти: 

послідовне здійснення комунікативно-пізнавального навчання, пов’язаного з 

підвищенням змістовності мовлення студентів, використання прийомів, що 

спонукають до вираження особистого ставлення до проблем, які 

обговорюються, цілеспрямована реалізація принципу індивідуалізації 

навчання, орієнтована на використання іноземної мови в майбутній 

практичній діяльності студентів, широке застосування видів та форм 

самостійної роботи. 

Можемо зробити висновок, що головною умовою навчального процесу 

у закладі вищої освіти є його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, 

щоб кожний студент став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом 

діяльності, пізнання і спілкування. Педагогічною наукою ведеться пошук 

нових моделей організації освітнього процесу, для створення якісно нових 

стосунків між суб’єктами навчання, спрямованих на гуманізацію навчально-

виховного процесу. Одним із шляхів модернізації іншомовної освіти є творче 

використання інноваційних освітніх технологій та веб-ресурсів. 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  

1-2 КУРСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Широке поширення інтернет-технологій у суспільстві і в освітньому 

середовищі зумовлюють актуальність формування нового погляду на зміст 

освіти, знаходження нових методів, форм і засобів навчання. Слід також 
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відзначити стрімкий процес практичного використання соціальних сервісів в 

освіті. 

Використання інформаційно-комунікаційних технології підвищує 

інтенсивність навчання, розвиває творчі здібності студентів. Так, 

використання інтернет-технологій передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації.  

 Освітня технологія використання інтернет-ресурсів в процесі  

навчання – це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які 

спонукають студентів до дослідницької творчої активності, створюють умови 

для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань, сприяють 

розвитку соціокультурної компетентності. 

З метою визначення рівня зацікавленості студентів у користуванні 

освітніми інтернет-технологіями було проведено опитування 60 студентів 1-2 

курсу напряму Філологія(англійська) Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. Ключовою метою було визначення 

ставлення студентів до використання автентичних ресурсів для вивчення 

іноземної мови. 

Були поставлені наступні запитання: 

1) Why do you study a foreign language?  

travel abroad – 44 %;  

participate in academic exchange programs – 32 %;  

work abroad – 24 %.  

2) Which authentic materials do you enjoy? 

the Internet (Instagram 35%, YouTube 17%, other websites 13%) – 65 %;  

MOOCs (FutureLearn, Coursera, edX) – 16 %;  

songs and podcasts – 12 %;  

literature and periodicals – 7 %.  

3) What difficulties do you encounter when you work with authentic materials? 

vocabulary – 65 %;  
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grammar – 22 %;  

cultural peculiarities – 8 %;  

realia of daily life – 5 %.  

4)      Why do people need to know another culture? 

 to build relationships – 49 %;  

to do business across cultures – 37 %;  

to travel –12 %; 

 to be aware of native culture – 2 %.  

5)      Continue the phrase: “Cultural awareness helps …”  

become a globally open-minded person – 63 %;  

establish relationships with people from different cultures – 16 %;  

broaden the mind – 14 %;  

avoid making mistakes – 7 %.  

6)      Do you enjoy discovering another culture?  

yes – 72 %; 

no – 21 %;  

I don’t know – 7 %.  

Отримані результати показали, що студенти надають перевагу інтернет-

ресурсам для удосконалення комунікативних навичок з метою їх 

використання у подорожах та навчанні за обміном. У студентів виникають 

деякі труднощі з лексикою та реаліями, але більшість з опитаних є 

переконаними, що культурна обізнаність є ключовою компетентністю для 

ведення міжкультурного діалогу.  

Отже, щоб бути громадянином глобалізованого світу, студенту 

необхідно володіти низкою компетентностей, починаючи від конкретних 

професійних навичок до вільного володіння іноземною мовою. Знання 

іноземної мови допомагає краще розуміти власну мову й культуру, є засобом 

формування соціокультурної компетентності, надає доступ до міжнародних 

наукових джерел, сприяє налагодженню міжкультурної комунікації та 

відкриває нові можливості здобуття освіти. 
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 Питання інтеграції Інтернету у вищу освіту і, зокрема застосування його 

в навчанні іноземним мовам, є досить актуальним. Це пов’язано з тим, що при 

використанні Інтернету, як засобу навчання іноземної мови, реалізується 

ключова мета формування соціокультурної компетентності та розвитку 

соціокультурних навичок студентів англійського відділення.  

2.1. Система вправ з використанням інтернет-технологій для формування 

соціокультурної компетентності студентів 1-2 курсу закладів вищої освіти 

У даному розділі на основі здобутих теоретичних знань та результатів 

проведеного опитування було розроблено власну систему вправ із 

використанням інтернет-ресурсів за темою “Work and Professions” для 

студентів 1-2 курсу. Дана тема є важливою у сучасному суспільстві, де 

наявний великий інтерес до розвитку особистості конкурентоспроможної на 

світовому ринку праці.  

Щоб сформувати певне уявлення про специфіку застосування  

інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови, варто враховувати методичні 

можливості використання сайтів та соціальних мереж як найпоширеніших та 

найдоступніших навчальних послуг мережі Інтернет для оволодіння 

продуктивними навичками англійської мови та розвитку соціокультурних 

умінь студентів. 

У оточенні відкритих ресурсів мережі Інтернет можна легко не лише 

споживати готову інформацію, а й самостійно створювати якісний контент. 

 Уміння створити власний сайт, наприклад, на платформі Blogger чи 

WordPress – невід’ємна навичка організації якісної роботи. 

Створення англомовного веб-сайту не лише посприяє розвитку  

IT-вмінь студентів, а й стане чудовою нагодою для активного використання 

студентами мови, яку вони вивчають. Крім того, такий веб-сайт може 

слугувати навчальним портфоліо кожного студента, відображаючи прогрес у 

вивченні англійської мови та рівень володіння нею. 

Пропонуємо завдання з використанням WordPress.com, Blogger.com або 

Tumblr.com :  
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1. Write your personal “Home” and “About me” pages in English as in the 

example: Hi, my name is John. I am studying English in preparation for a career in 

business. My hobbies include… Go to http://wordpress.com and register a free 

WordPress domain using your name (JohnGreen.wordpress.com). Create three 

pages: “Home”, “About” and “Blog”. On the “Home” and “About” pages, publish 

the introductions you wrote in class. Read, like, and write comments to each other’s 

blogs.  

2. Write a letter to your future self in order to provide a record of your life to 

create a document that, years from now, will have significant value to you. Use 

Blogger.com, Tumblr.com or WordPress.com to publish it. 

3. Look for an advertisement for the job published online. Write a formal letter 

of application according to the position advertised on the site. 

4. Write an article “How I Use Facebook” and post it online for other students 

from your group to comment on. Share your opinion on this topic in the comments 

of your classmates. 

5. Create a list of applications, websites and social media sites which you use 

on a daily basis. Share it online in the form of an informative essay entitled 

“Technology That Empowers Me”. 

Про освітні можливості відео-хостингу YouTube існує чимало 

позитивних відгуків. Більше того, цей ресурс є доволі популярним серед 

студентів. Саме тому пропонуємо декілька завдань для розвитку навичок 

говоріння із використанням YouTube : 

1. Create a video project “How Universities Could Use Social Media”. Work 

in small groups to write the videoscript and film it. Publish the video on Youtube 

and encourage your groupmates to leave their comments. 

2. Famous movie scene reenactment. Select a famous scene from a movie and 

then reenact it in a video clip of your own.  

3. Vlogging. Create an online diary in video form. Then watch and listen to 

the vlog replies of your classmates or teacher.  
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4. Imagine you are a TED speaker. Write your speech and film your 

performance. By doing this, you can practice your public speaking skills. Visit 

http://www.ted.com to get some ideas.  

Результати проведеного нами дослідження виявили, що 

найпопулярнішою мережею серед студентства стала Instagram. Пропонуємо 

розглянути декілька варіантів її застосування на заняттях з англійської мови з 

метою розвитку соціокультурної компетентності та навичок говоріння і 

письма : 

1. Choose a number of photos from different profiles and create a description 

of a person and their hobbies, interests, features of character based on the photos. 

The name of an account could be used as a clue for brainstorming the ideas.  

 

Username: mimiikonn 
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Username: piesnprose 

 

 

Username: allthatisshe 

 

2. Imagine you are a famous personality and create an Instagram post on 

behalf of this person. You can search for additional information about this 
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personality using the Internet. Discuss your roles and post the texts for other students 

to comment on on behalf of your character. 

 

 

 

 

 

3. Choose several posts (photos with captions) and recreate a story behind the 

picture following the questions (e.g. When was the photo taken? Who are the people 

on the photo?) . 

“This photo was taken by a group of friends. They were on a brunch and 

suddenly…” 
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4. Tell what photo you would take to make haters jealous, if you were a 

famous personality. Explain your choice.  

E.g., “If I were a famous actor, I would take a photo on the stage to show my 

haters how much fun I’m having doing my job”. 

5. Discuss in pairs the following questions: 

Do you like Instagram? Why? / Why not? Have you ever posted a photo, which you 

did not like? What was there? Which content irritates you on Instagram? 

Would you like to have a million followers on Instagram? What would you do then? 

6. Record an InstaStory with your partner. Work in pairs to create a short 

dialogue, which lasts only 15 seconds. Act out and film a job interview.  

Таким чином, використання сайтів при вивченні англійської мови може 

сприяти вирішенню різноманітних дидактичних завдань, таких як: 

удосконалення лексичної і граматичної компетенцій, умінь і навичок 

студентів в аудіюванні, читанні, писемному та усному мовленні. Крім того, 

застосування сайтів дозволяє ефективно розвивати соціокультурні навички 

студентів англійського відділення. 

ВИСНОВКИ 
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Віртуальне середовище дозволяє вийти за часові й просторові рамки, 

надаючи його користувачам можливість автентичного спілкування з 

реальними співрозмовниками на актуальні теми. Однак не можна забувати про 

те, що Інтернет – лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення 

оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання 

у навчальний процес. 

Розглядаючи питання щодо використання Інтернет-ресурсів у вивченні 

іноземних мов, можна виділити такі позитивні моменти його впровадження: 

мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відеоматеріали; дає 

можливість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід, сприяє розвитку 

самостійності студентів, спонукає користуватися інформацією, що 

безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя, 

підвищує поінформованість щодо інших мов та культур, завдяки наявності 

різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції, забезпечує сучасним 

матеріалом, що відповідає інтересам і потребам студентів, пропонує 

автентичний та актуальний матеріал. 

Немає сумніву, що Інтернет-технології надають нові можливості для 

опанування англійською мовою студентами, зокрема: формування єдиного 

мовного простору, інтерактивність процесу навчання та мультимедійність. 

 Це означає використання не тільки текстових, гіпертекстових та 

графічних матеріалів, але й аудіо- і відео файлів, анімації, активність усіх 

каналів сприйняття інформації при роботі з різноманітними мультимедійними 

Інтернет-ресурсами.  

Наразі в мережі Інтернет існує багато сайтів, які можна інтегрувати у 

освітній процес. Це породжує проблему пошуку потрібного сайту, бо навіть 

при наявності розвинених пошукових систем результати пошуку можуть 

вивести сотні або навіть тисячі посилань на сайти різного характеру. 

Насамперед, викладачу необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для 

чого, коли, та в якому обсязі використовувати запропоновані веб-ресурси, 

оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному обсязі інформації.  
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Отже, аналіз джерельної бази дослідження дав можливість визначити 

основні функції і типи інтернет-ресурсів, що можуть бути використані для 

формування соціокультурної компетенції студентів. Робота з інтернет-

ресурсами так само, як і розвиток соціокультурних навичок, мають 

відбуватися поетапно й послідовно. 

 Визначено особливості реалізації методики навчання студентів 

англійського відділення із застосуванням нових інформаційних технологій з 

метою оволодіння ними ключовими соціокультурними навичками через 

забезпечення індивідуалізації темпу навчання, моніторинг сформованості 

вмінь усного й писемного англійського мовлення, організацію самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Експериментально перевірено ефективність розробленої методики 

навчання студентів на основі інтернет-ресурсів шляхом опитування та 

навчально-дослідного експерименту. У ході експериментального дослідження 

сформульовано методичні рекомендації щодо застосування визначених 

інтернет-ресурсів та створено на їх основі систему вправ з метою успішного 

оволодіння вміннями усного англійського монологічного, діалогічного й 

писемного мовлення, а також соціокультурними навичками. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

 Напрямами для подальшого дослідження можуть бути: розробка 

методики розвитку соціокультурних навичок у студентів-магістрів 

англійського відділення із застосуванням інтернет-ресурсів; розробка 

ґрунтовної добірки сучасних інтернет технологій, що можуть бути 

використані для викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. 
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