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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 
У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В АНГЛОМОВНОМУ ЧИТАННІ НА УРОКАХ КРАЇНОЗНАВСТВА
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Київський національний лінгвістичний університет

У статті описується хід та результати експериментальної перевірки ефективності методики формуван-
ня у учнів профільної школи лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках 
країнознавства. Сформульовано гіпотезу експерименту, описано його структуру, зміст передекспери-
ментального та післяекспериментального зрізів. Представлено й інтерпретовано за допомогою методів 
математичної статистики результати передекспирементального та післяекспериментального зрізів, які 
засвідчили зростання середнього коефіцієнту навченості студентів до мінімально достатнього і підтвердили 
загальну ефективність розробленої методики.
Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, читання, країнознавство, методичний експеримент, 
експериментальні дані.

Постановка проблеми. Проблеми профілі-
зації навчання іноземної мови у старшій 

школі, створення елективних курсів та формуван-
ня лінгвосоціокультурної компетентності (ЛСКК) є 
актуальними в умовах глобалізації сучасного між-
культурного простору, реформування профільної 
освіти школярів та модернізації змісту освіти в 
рамках «Концепції нової української школи». Фор-
мування в учнів профільної школи ЛСКК в англо-
мовному читанні на уроках країнознавства може 
бути ефективним лише за умови функціонування 
певної методики формування ЛСКК в англомовно-
му читанні, що зумовило необхідність її розробки 
та експериментальної перевірки її ефективності в 
освітньому процесі сучасної профільної школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес підготовки методичного експерименту 
відбувався з огляду на основні положення тео-
рії та методики проведення експериментальних 
досліджень (Гурвич П.Б. [2]. Євдокімов В.І., За-
гвязинский В.И., Шейко В.М., Штульман Э.А. [5]).

Метою статті є опис проведення експеримен-
тальної перевірки ефективності формування в 
учнів профільної школи ЛСКК в англомовному 
читанні на уроках країнознавства, аналіз та ін-
терпретація отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу. Метою зазна-
ченого експериментального навчання була пе-

ревірка достовірності висунутої нами гіпотези 
в природних умовах. Досягнення цієї мети пе-
редбачало вирішення таких завдань: перевірити 
ефективність розробленої нами методики фор-
мування ЛСКК і визначити ефективніший відсо-
тковий розподіл вправ на дотекстовому і після-
текстовому етапах. 

За класифікацією П. Б. Гурвича (1980)  
[2, с. 26-36], описуваний нами експеримент був 
базовим, основним, вертикально-горизонталь-
ним, природним та відкритим. 

Експериментальне навчання для формування 
в учнів профільної школи ЛСКК в англомовному 
читанні на уроках курсу за вибором «Країноз-
навство» було нами реалізоване в п'ять етапів: 
1) підготовка та організація експерименту; 2) ре-
алізація експерименту; 3) констатація результа-
тів дослідження; 4) аналіз й інтерпретація отри-
маних результатів; 5) перевірка достовірності 
отриманих даних методами математичної ста-
тистики. Розглянемо детальніше кожен з етапів.

Спираючись на зміст формування ЛСКК, ґрун-
туючись на уточнених принципах її формування 
та на доцільності застосування запропонованої 
підсистеми вправ [2], ми висунули таку робочу 
гіпотезу: в процесі формування ЛСКК в читанні 
в курсі за вибором «Країнознавство» можна до-
сягти належного рівня сформованості відповідних 
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знань, навичок, вмінь та здатностей за умов по-
етапної організації навчання, використання чоти-
рьох комплексів вправ, що виконуються з таким 
відсотковим розподілом вправ на передтекстово-
му та післятекстовому етапах формування ЛСКК, 
який зазначений у варіанті А.

Звідси, варійованою величиною нами було ви-
значено відсотковий розподіл вправ на передтек-
стовому та післятекстовому етапах формування 
ЛСКК, що відповідають варіантам А та Б мето-
дики формування ЛСКК (див. табл. 1). 

До неварійованих умов експерименту відно-
симо кількісний склад учасників експеримен-
тального навчання – 4 експериментальні групи: 
ЕГ1 – 13 учнів, ЕГ2 – 12 учнів, ЕГ3 – 11 учнів, 
ЕГ4 – 11 учнів; приблизно однаковий рівень під-
готовки учнів профільної школи в усіх чотирьох 
експериментальних групах; кількість занять з 
певної теми; завдання передексперименталь-
ного і післяекспериментальних зрізів; відібрані 
країнознавчі навчальні матеріали; 4 комплекси 
вправ; критерії оцінювання; експериментатор. 

У нашому дослідженні не були включені контр-
ольні групи внаслідок відсутності єдиної методи-
ки формування в учнів профільних шкіл України 
ЛСКК в англомовному читанні на уроках курсу 
за вибором «Країнознавство», що унеможлив-
лює подальше порівняння результатів експери-
ментального навчання в експериментальних та 
контрольних групах.

На першому етапі експериментального на-
вчання було також підготовлено експеримен-
тальні матеріали, розроблено завдання пере-
декспериментального і післяекспериментальних 
зрізів, а також здійснено відбір учасників екс-
перименту. В основу завдань для передекспе-
риментального і післяекспериментальних зрізів 
були покладені нестандартизовані тести, розро-
блені нами з урахуванням вимог до укладання 
міжнародних тестів щодо виявлення рівня воло-
діння мовою В1-В2, яким повинні володіти учні 
10-11 класів профільної школи [6]. Матеріалом 
для тестових завдань стали автентичні англо-
мовні тексти країнознавчого спрямування віді-

Таблиця 1
Варіанти методики формування ЛСКК

Варіант Зміст варіантів методики 

А
ЕГ1 (13 
учнів)
ЕГ3 (11 
учнів)

Кількісне співвідношення вправ з ЛСКК компонентом:
Вправи на передтекстовому етапі:
20% – для формування мовленнєвих навичок і вмінь читання країнознавчих текстів;
20% – для розвитку вмінь орієнтуватися в структурно-смисловій організації країнознавчих 
текстів різних жанрів;
40% – для розвитку вмінь розпізнавати ЛСК інформацію в країнознавчих текстах та їх фраг-
ментах;
20% – для розвитку вмінь аналізувати фоновий ілюстративний ЛСК матеріал.
Вправи на текстовому етапі:
100% – для розвитку вмінь розуміти ЛСК інформацію в країнознавчих текстах.
Вправи на післятекстовому етапі:
50% – для розвитку вмінь аналізувати та інтерпретувати ЛСК інформацію;
30% – для формування та розвитку вмінь створювати ЛСК портрет англомовних країн на 
основі прочитаних текстів, порівнювати його з рідною культурою;
20% – для розвитку вмінь створювати власний англомовний культурологічний портрет для 
англомовного світу.

Б
ЕГ2 (12 
учнів)
ЕГ4 (11 
учнів)

Кількісне співвідношення вправ з ЛСКК компонентом:
Вправи на передтекстовому етапі:
25% – для формування мовленнєвих навичок і вмінь читання країнознавчих текстів;
25% – для розвитку вмінь орієнтуватися в структурно-смисловій організації країнознавчих 
текстів різних жанрів;
25% – для розвитку вмінь розпізнавати ЛСК інформацію в країнознавчих текстах та їх фраг-
ментах;
25% – для розвитку вмінь аналізувати фоновий ілюстративний ЛСК матеріал.
Вправи на текстовому етапі:
100% – для розвитку вмінь розуміння ЛСК інформації в країнознавчих текстах.
Вправи на післятекстовому етапі:
45% – для розвитку вмінь аналізувати та інтерпретувати ЛСК інформацію;
45% – для формування та розвитку вмінь створювати ЛСК портрет англомовних країн на 
основі прочитаних текстів, порівнювати його з рідною культурою;
10% – для розвитку вмінь створювати власний англомовний культурологічний портрет для 
англомовного світу.

Таблиця 2
Зміст і структура методичного експерименту  

для перевірки ефективності методики формування ЛСКК в читанні в курсі «Країнознавство»
Компоненти Час проведення Обсяг часу в кожній ЕГ Основні завдання

Передекспери-
ментальний зріз 17.09.2015 – 18.09.2015 30 хвилин

Визначити вихідний рівень сформованості 
англомовної ЛСКК в читанні в учнів про-
фільної школи в курсі за вибором «Краї-
нознавство».

Експеримен-
тальне навчання 21.09.2015 – 18.05.2016 70 годин

Перевірити ефективність двох варіантів 
методики формування англомовної ЛСКК 
в читанні.

Післяекспери-
ментальний зріз 19.05.2016 – 20.05.2013 30 хвилин Визначити досягнутий рівень сформова-

ності англомовної ЛСКК в читанні.
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брані з мережі Інтернет, скопійовані в форматі 
«Word» і роздруковані. 

Етап реалізації експерименту містив у собі 
три фази: передекспериментальний зріз, влас-
не експериментальне навчання і післяекспери-
ментальний зріз. Експериментальне навчання 
загальною тривалістю 35 тижнів проводилося 
протягом одного навчального року на базі Спе-
ціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Киє-
ва з поглибленим вивченням англійської мови і 
становило 70 годин. Оволодіння ЛСКК відбува-
лося завдяки комплексному застосуванню всіх 
видів мовленнєвої діяльності. На формування 
навичок і вмінь у читанні країнознавчих тек-
стів відводилося ≈ ¼ обсягу часу роботи на уроці 
(10-15 хв. на кожному уроці). Детальніше зміст 
і структуру експериментального навчання наве-
дено у таблиці 2.

Передекспериментальний і післяекспери-
ментальний зрізи включали в себе три части-
ни: 1) перевірка рівня сформованості лінгвосо-
ціокультурних знань учнів 11 класу профільної 
школи, 2) перевірка рівня сформованості мовлен-
нєвих навичок і вмінь вилучати ЛСК інформацію 
в процесі пошуково-переглядового виду читан-
ня автентичних країнознавчих текстів; 3) пере-
вірка рівня сформованості мовленнєвих нави-
чок і вмінь вилучати ЛСК інформацію в процесі 
ознайомлювального виду читання автентичних 
країнознавчих текстів, за кожною з яких перед-
бачено певний об'єкт контролю і критерій сфор-
мованості в учнів ЛСКК у читанні. Наголошуємо, 
що ми перевіряли не всі ЛСК навички і вміння, 
щоб не перевантажувати зріз. Час відведений 
на виконання передекспериментального і після-
експериментального зрізів складав 30 хвилин на 
першому і останньому уроках експерименталь-
ного навчання. Розроблений нами нестандартизо-
ваний тест включає в себе 40 запитань. 

Критерії оцінювання та об'єкти контролю для 
визначення рівня сформованості англомовної 
ЛСКК в читанні наведено у таблиці 3.

Для розрахунку коефіцієнта навченості за 
кожним окремим об'єктом контролю за В. П. Без-
пальком [1] ми використали формулу: K=Q/N 
(де K – коефіцієнт навченості; Q – показник від-
повідного коефіцієнта; N – максимальний показ-
ник відповідного коефіцієнта). За В. П. Безпаль-
ком, достатнім рівнем сформованості відповідних 
навичок ми вважаємо показник коефіцієнта на-
вченості, що є більшим або рівним 0,7.

Власне експериментальне навчання здійсню-
валося протягом опрацювання чотирьох комп-
лексних тем на уроках «Країнознавства» у на-
ступній послідовності: «Канада», «Австралія», 
«Нова Зеландія», «Ірландія». Звідси, формування 
англомовної ЛСКК в читанні на уроках «Краї-
нознавства» відбувалося в межах 4 модулів, що 
відповідають назвам зазначених тем. Кожний 
модуль складається з тематичних циклів, які 
базуються на запропонованих нами комплексах 
вправ, які входять до підсистеми вправ для фор-
мування зазначеної компетентності. Тематичні 
цикли обумовлюються структурою курсу, напри-
клад: «Географічне положення Канади», «Історія 
Канади», «Політичний устрій Канади», «Спосіб 
життя в Канаді», «Культура і звичаї Канади», 
«Способи комунікації в Канаді».

На кожному занятті учням пропонувалися за-
вдання, які передбачали опрацювання країноз-
навчих текстів в режимах он-лайн і офф-лайн. 
Структура уроку включала презентацію нового 
мовного і мовленнєвого матеріалу, тренування, 
практику і контроль з боку експериментатора 
або самоконтроль. 

Констатуючий передекспериментальний зріз 
довів, що рівень лінгвосоціокультурних знань, 
навичок і вмінь є недостатньо сформованим в 
учнів 11 класу профільної школи, що підтверди-
ло необхідність застосування спеціально розро-
бленої методики формування англомовної ЛСКК 
в процесі читання. Отримані результати пере-
декспериментального зрізу та їх інтерпретація 
стали передумовою початку експериментального 
навчання (див. табл. 4).

При вимірюванні рівня сформованості ЛСК 
обізнаності ми отримали показники, які суттєво 
відрізняються в кожній експериментальній групі 
(ЕГ) по чотирьох англомовних країнах. Так, най-
більшу обізнаність учні проявили щодо Канади: 
в ЕГ1 коефіцієнт навченості становив 0,4, в ЕГ3 
та ЕГ4 – по 0,5 в кожній, а в ЕГ2 – досяг до-
статнього рівня 0,7. Це пояснюється попереднім 
досвідом учнів у курсі «Країнознавство», зокре-
ма вивченням у 10 класі США, де зустрічалася 
певна інформація про сусідні країни. Показник 
ЛСК обізнаності по Австралії є нижчим, ніж по 
Канаді, але вищим, ніж по Новій Зеландії та по 
Ірландії і коливається від 0,4 до 0,6 по різних 
ЕГ. Достатній показник рівня навченості за цим 
критерієм мали лише 3 учні (1 учень в ЕГ3 та 
2 учні в ЕГ4). 

Таблиця 3
Критерії оцінювання рівня сформованості англомовної ЛСКК в читанні в курсі «Країнознавство»

Критерії оцінювання Об'єкти контролю Бали

Лінгвосоціокультурної обізнаності

Рівень володіння знаннями про географічне положення, іс-
торію, державний устрій, політичне та економічне становище, 
культуру, традиції, спорт та комунікацію:
Канади
Австралії
Нової Зеландії
Ірландії

1-10
1-10
1-5
1-5

Ступінь повноти розуміння лінг-
восоціокультурної інформації в 
пошуково-переглядовому читанні

Рівень володіння навичками і вміннями знаходити і розуміти 
лінгвосоціокультурну змістовно-фактуальну інформацію 1-10

Ступінь повноти розуміння лінг-
восоціокультурної інформації в 
ознайомлювальному читанні

Рівень володіння навичками і вміннями знаходити і розуміти 
лінгвосоціокультурну змістовно-концептуальну інформацію 1-10

Всього 50
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Показники ЛСК обізнаності по Новій Зелан-

дії та по Ірландії є найнижчими і коливаються 
від 0,2 до 0,4 по різних ЕГ. Учні жодної групи 
не продемонстрували достатній рівень за цим 
критерієм. При виконанні відповідного завдання 
учасники експерименту здебільшого давали не-
правильні відповіді або зовсім не відповідали. Це 
можна пояснити відсутністю в учнів країнознав-
чої інформації про ці англомовні країни на уро-
ках. В бесіді з учнями ми з'ясували, що відпо-
віді учнів базувалися на їхніх фонових знаннях 
з географії та історії і кругозорі. Отже, загаль-
ний рівень ЛСК обізнаності не був задовільним в 
жодній групі.

Найвищі показники учні в усіх ЕГ отримали 
за критерієм «ступінь повноти розуміння в по-
шуково-переглядовому виді читання». Учні ЕГ1 
і ЕГ4 продемонстрували достатній коефіцієнт на-
вченості – 0,8, а учні ЕГ2 та ЕГ3 – 0,6. Це свід-
чить про попередній читацький досвід учнів про-
фільної школи та про достатній рівень в учнів 
двох ЕГ навичок і вмінь ознайомлювального виду 
читання. Тим не менше, слід враховувати, що за 
цим критерієм в ЕГ2 і ЕГ3 коефіцієнт навченості 
не досяг достатнього рівня, що вимагає відповід-
ного навчання.

За критерієм «ступінь повноти розуміння 
в ознайомлювальному виді читання» найвищий 
показник середнього коефіцієнта навченості був 

отриманий в ЕГ3 та ЕГ4 і становив по 0,6 в кож-
ній, а в ЕГ1 і ЕГ2 він складав по 0,4, що продемон-
струвало низький рівень володіння учнями відпо-
відними мовленнєвими навичками і вміннями.

У цілому середній коефіцієнт навченості в 
ЕГ1 становив 0,46, в ЕГ2 та ЕГ3 – 0,45 в кож-
ній, в ЕГ4 – 0,54. Ці результати свідчать про не-
достатній рівень сформованості лінгвокраїноз-
навчих знань, навичок і вмінь в усіх чотирьох 
експериментальних групах. На нашу думку, це 
пояснюється відсутністю систематичної та ціле-
спрямованої роботи спрямованої на вилучення 
саме лінгвосоціокультурної інформації при чи-
танні країнознавчих текстів. 

В експериментальному навчанні перевірялася 
ефективність двох варіантів А та Б розробленої 
нами методики формування в учнів 11 класу про-
фільної школи англомовної ЛСКК в процесі читан-
ня на уроках курсу за вибором «Країнознавство».

Методика варіанту А (ЕГ1 і ЕГ3) передбачала 
перевагу виконання учнями вправ для розвитку 
вмінь розпізнавання та розуміння ЛСК інформа-
ції в країнознавчих текстах та їх фрагментах, 
для розвитку вмінь аналізувати та інтерпретува-
ти ЛСК інформацію, для формування та розви-
тку вмінь створювати ЛСК портрет англомовних 
країн, порівнювати його з рідною культурою та 
створювати власний англомовний культурологіч-
ний портрет для англомовного світу. 

Таблиця 4
Середні показники рівня сформованості ЛСКК в читанні  

за результатами передекспериментального зрізу 

Група

Показники за критеріями оцінювання рівня сформованості ЛСКК в читанні в 
балах і коефіцієнтах навченості

За всіма крите-
ріями

ЛСК 
обізна-
ності по 
Канаді

ЛСК 
обізна-
ності по 

Австралії

ЛСК обі-
знаності 
по Новій 
Зеландії

ЛСК 
обізна-
ності по 
Ірландії

Ступінь повно-
ти розуміння в 
пошуково-пере-

глядовому Ч

Ступінь повно-
ти розуміння в 
ознайомлюв-му 

Ч

Сума 
балів

Коефіці-
єнт на-
вченості

ЕГ1 4 (0,4) 4 (0,4) 1 (0,2) 2 (0,4) 8 (0,8) 4 (0,4) 23 0,46

ЕГ2 7 (0,7) 4 (0,4) 2 (0,4) 1 (0,2) 6 (0,6) 4 (0,4) 24 0,48

ЕГ3 5 (0,5) 5 (0,5) 1 (0,2) 1 (0,2) 6 (0,6) 6 (0,6) 24 0,48

ЕГ4 5 (0,5) 6 (0,6) 1 (0,2) 1 (0,2) 8 (0,7) 6 (0,6) 27 0,54

Макси-
мальні по-
казники

10 (1) 10 (1) 5 (1) 5 (1) 10 (1) 10 (1) 50 1

Таблиця 5
Середні показники рівня сформованості ЛСКК в читанні  

за результатами післяекспериментального зрізу 

Група

Показники за критеріями оцінювання рівня сформованості ЛСКК в читанні в 
балах і коефіцієнтах навченості

За всіма кри-
теріями

Лінгвосо-
ціокуль-
турної 

обізнаності 
по Канаді

Лінгвосоці-
окультур-
ної обізна-
ності по 

Австралії

Лінгвосо-
ціокуль-
турної 

обізнаності 
по Новій 
Зеландії

Лінгвосо-
ціокуль-
турної 

обізнаності 
по Ірландії

Ступінь 
повноти 

розуміння в 
пошуково-
переглядо-

вому Ч

Ступінь 
повноти 

розуміння в 
ознайомлюв-

му Ч

Сума 
балів

Ко-
ефі-
цієнт 
навче-
ності

ЕГ1 9 (0,9) 8 (0,8) 4 (0,8) 4 (0,8) 8 (0,8) 8 (0,8) 41 0,82

ЕГ2 9 (0,9) 7 (0,7) 3 (0,6) 5 (1) 8 (0,8) 6 (0,6) 38 0,76

ЕГ3 9 (0,9) 8 (0,8) 4 (0,8) 4 (0,8) 10 (1) 8 (0,8) 42 0,84

ЕГ4 8 (0,8) 8 (0,8) 4 (0,8) 4 (0,8) 8 (0,8) 8 (0,8) 40 0,80

Макси-
мальні по-
казники

10 (1) 10 (1) 5 (1) 5 (1) 10 (1) 10 (1) 50 1
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Методика варіанту Б (ЕГ2 та ЕГ4) передбача-

ла перевагу виконання учнями вправ для фор-
мування мовленнєвих навичок і вмінь читання 
країнознавчих текстів, для розвитку вмінь орі-
єнтуватися в структурно-смисловій організації 
країнознавчих текстів різних жанрів; для роз-
витку вмінь аналізувати фоновий ілюстративний 
ЛСК матеріал, для розвитку вмінь аналізувати 
та інтерпретувати ЛСК інформацію. 

Варіативність методики формування англо-
мовної ЛСКК в читанні на уроках «Країноз-
навства» спостерігалася в процесі експеримен-
тального навчання, шляхом заповнення учнями 
спеціально розроблених автором дослідження 
бланків відповідей (Answer Sheet). 

Завершальним етапом експериментально-
го навчання став післяекспериментальний зріз, 
завданням якого було визначення підсумкового 
рівня сформованості в учнів 11 класу профільної 
школи англомовної ЛСКК в процесі читання на 
уроках курсу за вибором «Країнознавство». Піс-
ляекспериментальний зріз був аналогічним до пе-
редекспериментального зрізу. Середні показники 
передекспериментального та післяексперимен-
тального зрізів представлені нижче (див. табл. 5).

За наведеними даними в таблиці 5 можна дійти 
висновку щодо ефективності розробленої методи-
ки формування англомовної ЛСКК в процесі чи-
тання на уроках курсу за вибором «Країнознав-
ство»: в усіх чотирьох експериментальних групах 
підвищилися показник за всіма критеріями.

Як видно з таблиці, при вимірюванні рівня 
сформованості ЛСК обізнаності по Канаді ми 
отримали такі показники: в ЕГ1, ЕГ2 та ЕГ3 кое-
фіцієнт навченості досяг рівня 0,9, а в ЕГ4 – 0,8. 
Показник ЛСК обізнаності по Австралії є дещо 
нижчим, ніж по Канаді і коливається в межах від 
0,7 (в ЕГ2) до 0,8 в інших ЕГ. Значно зросли по-
казники ЛСК обізнаності по Новій Зеландії та по 
Ірландії. Так, по Новій Зеландії в трьох групах 
був отриманий коефіцієнт навченості 0,8, лише в 
ЕГ2 не було досягнуто достатнього рівня коефіці-
єнта навченості, і він складає 0,6, що пояснюємо 
браком часу на вивчення цієї країни. По Ірландії 
рівень ЛСК обізнаності в ЕГ2 коефіцієнт навче-
ності досяг максимального рівня – 1, в ЕГ1, ЕГ3 
та ЕГ4 – 0,8. Ми пояснюємо цей факт наявністю 
в процесі експериментального навчання поряд з 
іншими навчальними матеріалами, зокрема роз-
робленими нами комплексами вправ, авторського 
навчального посібника «Across Ireland», 2016 р., 
з курсу країнознавства. Отже, загальний рівень 
ЛСК обізнаності є достатнім в кожній групі.

За критерієм «ступінь повноти розуміння 
в пошуково-переглядовому виді читання». Учні 
ЕГ1, ЕГ2і ЕГ4 продемонстрували достатній кое-
фіцієнт навченості – 0,8, а учні ЕГ3 – максималь-
ний рівень – 1. Це свідчить про вдосконалення в 
учнів 11 класу навичок і вмінь ознайомлювально-
го виду читання країнознавчих текстів в режи-
мах он-лайн і офф-лайн. 

За критерієм «ступінь повноти розуміння в 
ознайомлювальному виді читання» в ЕГ1, ЕГ3 
та ЕГ4 він становив по 0,8 в кожній, а в ЕГ2 він 
складав лише 0,6, тобто, не досяг достатнього 
рівня коефіцієнта навченості, що пояснюємо на-
явністю в тексті для післяекспериментального 
зрізу складних для учнів лінгвістичних явищ. 

У цілому, середній коефіцієнт навченості в 
усіх експериментальних групах за результата-
ми післяекспериментального зрізу перевищив 
середній показник за результатами передекспе-
риментального зрізу і є вищим від достатнього 
коефіцієнта навченості 0,7 за В. П. Беспальком 
за всіма критеріями: в ЕГ1 він становив 0,82, в 
ЕГ2 – 0,76, в ЕГ3 – 0,84 та в ЕГ4 – 0,80, що 
свідчить про досягнення достатнього рівня сфор-
мованості ЛСКК в читанні в курсі «Країнознав-
ство» в усіх групах та підтверджує ефективність 
методики по вертикалі. 

Для виявлення динаміки змін рівня сформо-
ваності ЛСКК та для визначення більшої ефек-
тивності з двох запропонованих варіантів мето-
дики відповідного навчання необхідно порівняти 
результати передекспериментального та після-
експериментального зрізів. У процесі підрахун-
ку середніх показників ми порівняли попарно 
результати в групах ЕГ-1 і ЕГ-2, ЕГ-3 і ЕГ-4, 
де учні ЕГ-1 і ЕГ-3 займалися за варіантом А ме-
тодики, учасники ЕГ-2 і ЕГ-4 – за варіантом Б 
методики. Результати порівняння пред'явлено в 
таблиці 6.

Таблиця 6
Узагальнені середні показники 

передекспериментального  
та післяекспериментального зрізів

Індекс групи

Середні показники рівня 
сформованості ЛСКК в 
читанні в курсі «Краї-

нознавство»
При-
ріст

Перед екс-
периментом

Після екс-
перименту

ЕГ-1 0,46 0,82 0,36

ЕГ-3 0,48 0,84 0,36

Середній показ-
ник за варіантом 

методики А
0,47 0,83 0,36

ЕГ-2 0,48 0,76 0,28

ЕГ-4 0,54 0,80 0,26

Середній показ-
ник за варіантом 

методики Б
0,51 0,78 0,27

Різниця між середніми коефіцієнтами рівня 
сформованості ЛСКК в читанні в усіх чотирьох 
групах була незначною. Найвищим виявився ко-
ефіцієнт навченості в ЕГ3 (0,84) з приростом в 
0,36, учасники якої навчалися за варіантом А. 
Загалом, групи ЕГ1 та ЕГ3, які займалися за ва-
ріантом методики А, мали приріст 0,36, а в гру-
пах ЕГ2 та ЕГ4, експериментальне навчання в 
яких відбувалося за варіантом Б, приріст ста-
новив 0,27. Середній коефіцієнт навченості чо-
тирьох ЕГ підвищився: в ЕГ1та в ЕГ3 (варіант 
методики А) – в 1,8 рази, в ЕГ2 та ЕГ4 (варі-
ант методики Б) у 1,6 рази. На основі порівняння 
приходимо до висновку, що оскільки загальний 
приріст в ЕГ1 і ЕГ3 (по 0,36 в кожній) є вищим, 
ніж в ЕГ2 і ЕГ4 (ЕГ2 – 0,28, ЕГ4 – 0,26), більш 
ефективним слід вважати варіант А методики.

Наступним етапом є перевірка успішності 
реалізації поставлених завдань за різними ва-
ріантами методики. Для перевірки методики по 
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горизонталі, необхідно визначити, який з варіан-
тів, А чи Б, розробленої методики формування в 
учнів 11 класу англомовної ЛСКК в читанні в кур-
сі «Країнознавство»виявився більш ефективним.

Оскільки середній коефіцієнт навченості в 
групах за обома варіантами методики за резуль-
татами післяекспериментального зрізу складає 
0,805, постає необхідність перевірки, наскільки 
відрізняється частка учнів, що досягли коефіці-
єнта навченості 0,805 та де їхня кількість більша 
в групах ЕГ1 та ЕГ3 або в групах ЕГ2 та ЕГ4. 
В групах варіанта методики А (ЕГ1 та ЕГ3) від-
повідають висунутому критерію 15 учнів із 24 
(що складає 62,5%), а в групах варіанта методики 
Б (ЕГ2 та ЕГ4) – 12 учнів із 23 (52,2%).

Достовірність отриманих даних була переві-
рена за допомогою критерія φ* – кутове пере-
творення Фішера [4, с. 157–158], завдяки якому 
виникає можливість зіставити дві вибірки за час-
тотою наявності «ефекту», який цікавить дослід-
ника. Тобто, такий ефект оцінює достовірність 
відмінностей між відсотковими частками двох 
вибірок, в яких зареєстровано «ефект». У мето-
дичних дослідженнях «ефектом» вважається до-
сягнення коефіцієнта навченості 0,7, а «відсут-
ністю ефекту» – недосягнення цього коефіцієнта. 
Для розрахунків були використані дані післяек-
спериментального зрізу кожної з чотирьох груп. 

Звідси, сформулюємо дві статистичні гіпо-
тези Н0 і Н1:

Н0: Частка осіб, що досягла коефіцієнта на-
вченості 0,805 у групах ЕГ1 і ЕГ3 більша, ніж в 
групах ЕГ2 і ЕГ4. 

Н1: Частка осіб, що досягла коефіцієнта на-
вченості 0,825 у групах ЕГ1 і ЕГ3 не більша, ніж 
в групах ЕГ2 і ЕГ4.

Для перевірки правильності гіпотез необхідно 
порівняти емпіричне і критичне значення куто-
вого перетворення Фішера. Якщо φ*емп < φ*кр, 
то приймається нульова гіпотеза (Н0°), якщо ж 
φ*емп > φ*кр, то приймається альтернативна 
гіпотеза (Н1°). Побудуємо таблицю емпіричних 
частот за двома значеннями ознаки: «Є ефект», 
«Немає ефекту» (табл. 7). У співставленні врахо-
вуються лише відсоткові частки за стовпчиком 
«Є ефект» [4, с. 162].

Таблиця 7
Відсоткові частки учнів  

усіх експериментальних груп для перевірки 
ефективності методики по горизонталі

Гру-
пи 

«Є ефект» «Немає ефек-
ту»

За-
галь-
на 

к-ть 
учнів

К-ть 
учнів

Відсо-
ткова 
частка

φ* К-ть 
учнів

Відсо-
ткова 
частка

ЕГ1, 
ЕГ3 15 62,5% 2,000  9 37,5% 24

ЕГ2, 
ЕГ4 12  52,2% 1,791  11 47,8% 23

Зага-
лом 27 57,45%  16 42,55% 47

За таблицею «Величини кута φ для різних 
відсоткових часток» [4, с. 331], визначимо вели-
чини φ, що відповідають відсотковим часткам 
кожної з груп.

φ1 (0,62,5%) = 1,823

φ2 (0,52,2%) = 1,615
Підрахуємо емпіричне значення φ*емп за фор-

мулою, запропонованою Є. В. Сидоренко: 

φ* =  (φ1 – φ2) • 
21
21

nn
nn

+
⋅ ,

де φ1 – кут, що відповідає більшій відсотковій 
частині;

φ2 – кут, що відповідає меншій відсотковій 
частині;

n1 – кількість спостережень у виборці 1;
n2 – кількість спостережень у виборці 2;
У нашому дослідженні: 

φ٭емп = (1,823 − 1,615) · = 0,208 · = 0,208 · 3,421 = 0,7122324
2324

+
⋅

7,11  
Порівняємо отримане значення

φ٭емп  =  0,712 з φ٭кр  




)01,0(31,2
)05,0(64,1

р
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0,712 < 2,31, отже φ*емп < φ*кр 
Зобразимо проведені розрахунки схематично 

на рисунку осі значущості (рис. 3.1). Отримане 
φ*емп знаходиться в зоні незначущості, що свід-
чить про підтвердження статистичної гіпотези 
Н0, що частка осіб, які досягли коефіцієнта на-
вченості 0,805 в групах ЕГ1 та ЕГ3, більша, ніж 
в ЕГ2 та ЕГ4. 
«Вісь значущості»                              

                               φ0,05٭                                      φ0,01٭

               φ٭│

Зона незначущості ? Зона значущості

                 0,712             1,64                                                2,31

Рис. 3.1. Визначення критерію φ  
для перевірки надійності отриманих результатів 

експериментального дослідження

Таким чином, отримані статистичні дані да-
ють можливість стверджувати, що обидва ва-
ріанти методики формування в учнів 11 класу 
профільної школи ЛСКК в читанні в курсі «Краї-
нознавство» є ефективними. Однак, за допомогою 
кутового перетворення Фішера ми підтвердили 
більшу ефективність і доцільність запроваджен-
ня варіанту А методики, що передбачає саме 
таке кількісне співвідношення вправ з ЛСКК 
компонентом: 

вправи на передтекстовому етапі (20% – для 
формування мовленнєвих навичок і вмінь читан-
ня країнознавчих текстів; 20% – для розвитку 
вмінь орієнтуватися в структурно-смисловій ор-
ганізації країнознавчих текстів різних жанрів; 
40% – для розвитку вмінь розпізнавати ЛСК ін-
формацію в країнознавчих текстах та їх фраг-
ментах; 20% – для розвитку вмінь аналізувати 
фоновий ілюстративний ЛСК матеріал);

вправи на текстовому етапі (100% – для роз-
витку вмінь розуміти ЛСК інформацію в краї-
нознавчих текстах).

вправи на післятекстовому етапі (50% – для 
розвитку вмінь аналізувати та інтерпретувати 
ЛСК інформацію; 30% – для формування та 
розвитку вмінь створювати ЛСК портрет ан-
гломовних країн на основі прочитаних текстів, 
порівнювати його з рідною культурою; 20% – 
для розвитку вмінь створювати власний англо-
мовний культурологічний портрет для англо-
мовного світу).
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Приріст 0,36 0,36 0,28 0,26

Рис. 3.2. Сумарний приріст показників  
коефіцієнтів за сукупністю всіх критеріїв  
за результатами передекспериментального  

і післяекспериментального зрізів

Завершуючи порівняльний аналіз даних 
передекспериментального і післяексперимен-
тального зрізів, наводимо отримані результати 
у вигляді діаграми (рис. 3.2).

За допомогою діаграми видно, що в усіх екс-
периментальних групах запропоновані варіанти 
методики дозволили отримати приріст. Отже, 
результати експериментального навчання за ва-
ріантами А і Б суттєво не відрізняються, хоча 
варіант методики А виявився ефективнішим.

Висновки і пропозиції. Отже, отримані ре-
зультати експериментального дослідження під-
твердили висунуту нами гіпотезу. 

Наведені результати експериментального до-
слідження будуть враховані при укладанні ме-
тодичних рекомендацій з організації процесу 
формування в учнів 11 класу профільної школи 
ЛСКК в англомовному читанні в курсі за вибо-
ром «Країнознавство». 

Перспективою подальших досліджень є моди-
фікація запропонованої підсистеми вправ для фор-
мування у старшокласників ЛСКК в англомовно-
му читанні на уроках країнознавства та розробка 
комплексів вправ для формування ЛСКК в англо-
мовному читанні в рамках інших елективних курсів.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФЕКТИВНОСТИ  
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЧТЕНИИ НА УРОКАХ СТРАНОВЕДЕНИЯ

Аннотация
В статье описывается ход и результаты экспериментальной проверки эффективности методики фор-
мирования у учащихся профильной школы лингвосоциокультурной компетентности в англоязычном 
чтении на уроках страноведения. Сформулирована гипотеза эксперимента, описаны его структура, 
содержание передэкспериментального и послеэкспериментального срезов. Представлены и интерпре-
тировано с помощью методов математической статистики результаты передекспирементального и по-
слеэкспериментального срезов, которые показали рост среднего коэффициента обученности студентов 
до минимально достаточного и подтвердили общую эффективность разработанной методики.
Ключевые слова: лингвосоциокультурная компетентность, чтение, страноведение, методический экс-
перимент, экспериментальные данные.
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EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE METHODOLOGY 
OF FORMING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE TO HIGH SCHOOL STUDENTS 
WHILE TEACHING THEM READING AT THE LESSONS OF CULTURE STUDY

Summary
The article presents the results of the experimental verification of the effectiveness of the elaborated 
methodology of forming socio-cultural competence to high school students, while teaching them reading 
at the lessons of country study. The hypothesis of the experiment was formulated, its structure was 
described, the content of pre-experimental and post-experimental tests was stated. The results of pre-
experimental and post-experimental tests were analyzed with the help of mathematical statistics methods. 
The data showed an increase in the average rate of training of students to the minimum adequate and 
proved the effectiveness of the elaborated methodology.
Keywords: sociocultural competence, reading, country study, methodological experiment, 
experimental data.


