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ПРОГРАМІ СКЛАДАННЯ ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анотація. У поданій статті проаналізовано структуру підручника з англійської мови для 11 класу авто-
рів М. Нерсисян та А. Піроженко та визначено типи письмових завдань у ньому. Виявлено, що структура 
даного підручника відповідає сучасним вимогам до підготовки до ЗНО з англійської мови. Однак, аналі-
зуючи завдання у секції ПИСЬМО, ми помітили, що лише 5 з 14 присутніх у підручнику типів завдань 
відповідають програмі, в той час як більшість (9 завдань) не включені до неї. Кількісно ж рекомендовані 
завдання складають більше половини усіх запропонованих (17 завдань з 31, близько 55%). Найбільше 
письмових завдань містять написання листа другу (26%, трохи більше чверті) певно через його частот-
ність серед письмових завдань на ЗНО. 13% присвячені написанню твору. Лише десята частина письмо-
вих завдань (10%) відведена під написання повідомлення. Завдання до написання офіційного листа та 
листа-скарги є поодинокими. Рекомендується переглянути зміст цієї секції.
Ключові слова: ЗНО з англійської мови, підручник з англійської мови, завдання з письма, лист другу, 
офіційний лист.
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CORRESPONDENCE OF WRITING TASKS IN THE TEXTBOOK “ENGLISH  
(YEAR 11, STANDARD LEVEL)” BY M.A. NERSYSYAN AND A.O. PIROZHENKO  

TO THE PROGRAMME OF THE ENGLISH EIE
Summary. The given article aims at revealing peculiarities of developing writing skills in the process of prepa-
ration for the school-leaving exam in English. Thus, writing as a means of teaching English has been defined. 
Characteristic features of writing competence formation have been described as well as the exam requirements 
for English EIE writing tasks. The latter presuppose the creation of the student’s individual written message, 
such as a postcard, a note, an email, either formal or informal. EIE writing tasks are formed in the shape of a de-
scriptive communicative situation with a clearly defined aim and addressee (a letter to a friend, to an employer, to 
the editor, etc.): personal letters about definite facts of one’s life, future plans, descriptions of a person or an object, 
a report on something experienced (seen or read), one’s point of view on certain events, greetings, invitations, an-
nouncements, filling in the blank. Each of the tasks above possesses its writing requirements thoroughly checked 
by examiners. The structure of the textbook “English (year 11, standard level)” by M. Nersysyan and A. Pirozhen-
ko has been analyzed and types of writing tasks have been defined. The main objective of the textbook is claimed 
to be EIE preparation. It consists of 6 units, each comprising 5-6 lessons training various language skills (reading, 
listening, speaking, and writing) on B1+ level. Thus, the structure of the textbook under consideration meets the 
requirements of preparation for the EIE exam in English. However, in the process of the Writing Section inves-
tigation, we have noticed that only 5 out of 14 types of writing tasks present in the textbook correspond to the 
programme, while the majority of them are not included in it, although the quantity of the recommended tasks re-
veals over the half (55%) of the existing ones. ‘A letter to a friend’ writing tasks appeared to be the most frequently 
used ones (26%), 13 % of the tasks aim at writing an essay, and only 10% focus on writing a report. ‘Writing an 
official letter’ and a letter of complaint’ tasks are proved to be scarce. Having come to the conclusions presented 
above, we would like to recommend the authors of the textbook under analysis to reconsider the contents of the 
Writing Section to eliminate the unnecessary material and concentrate on the essential exam preparation tasks.
Keywords: the English EIE, the English textbook, writing assignment, letter to a friend, formal letter.

Постановка проблеми. Письмо є важливою 
складовою у навчанні школярів. Завдяки 

навичкам письму учні можуть вдало обмінюватись 
інформацією відповідно до мети та цілей спілку-
вання. “Значна частина світової документації та ко-
респонденції оформлюється англійською мовою. 
Відтак, для професіонала, який хоче працювати 
на рівні світових стандартів, важлива компетент-
ність у всіх видах мовленнєвої діяльності, зокрема 
в письмі” [1]. Отже, актуальність теми зумовлюєть-
ся потребою розвитку навичок писемного мовлен-
ня школярів, оскільки спостерігається недостатній 
рівень його сформованості. Однією з причин цього 
є недостатня увага вчителя до формування міцної 
основи писемних навичок. До того ж, на уроці не 

виконується достатня кількість вправ для кожного 
з етапів навчання писемного мовлення, в тому чис-
лі, на етапі підготовки до ЗНО з англійської мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато відомих методистів займались вивченням 
проблеми навчання письма: І.Л. Бім, С.Ф. Ша-
тілов, Г.В. Рогова, Н.І. Гез, В.Н. Рахманінова, 
С.Ю. Ніколаєва тощо. У їх працях здійснено ди-
ференціацію письма та писемного мовлення. Іно-
земні дослідники Р. Вайт (R. White) та В. Арндт 
(V. Arndt) визначають поняття writing (письмо) 
як a thinking process (процесс мислення). На 
їхню думку, найголовнішою частиною механізму 
письма є генерування думок, при цьому за цей 
процес відповідає довготривала пам’ять [5, с. 92].
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Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Наукова новизна до-
слідження полягає у вивченні співвідношення 
запропонованих у підручнику завдань для роз-
витку письма із вимогами до ЗНО з англійської 
мови, що не було у фокусі сучасних досліджень 
з методики викладання англійської мови. 

Мета статті. Статтю присвячено аналізу струк-
тури підручника з англійської мови для 11 класу 
авторів М. Нерсисян та А. Піроженко, визначенню 
типів письмових завдань у ньому та їхній відповід-
ності програмі складання ЗНО з англійської мови.

Виклад основного матеріалу. О. Ковтун від-
значає, що «з-поміж чотирьох видів мовленнєвої ді-
яльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) 
три перших визнаються сучасною методикою викла-
дання іноземних мов об’єктами навчання, письмо 
ж розглядається лише як засіб в оволодінні трьома 
першими. Відтак, на практиці в навчальному проце-
сі йому не завжди приділяється належна увага» [1].

«У вузькому значенні термін письмо визна-
чається як використання техніки графічної 
та орфографічної систем мови, якою оволодіває 
учень. У широкому значенні писемне мовлен-
ня – це особливий ключ мовленнєвої діяльності, 
кодування інформації з урахуванням графічного 
способу зв’язку» [2, с. 206]. 

У період становлення незалежної України 
та її інтеграції в ЄС, швидкого розвитку еко-
номічних, торговельних та соціокультурних 
зв’язків зростає необхідність вивчення іноземної 
мови з орієнтацією на її практичне застосування 
під час ділового та повсякденного спілкування. 
Таким чином, розвиток навичок писемної ком-
петенції та мовленнєвої культури в процесі ви-
вчення англійської мови є одним із актуальних 
завдань методики навчання англійської мови. 

Відповідно до програмних вимог випускники 
старшої загальноосвітньої школи повинні воло-
діти іншомовною комунікативною компетенцією 
в усній і писемній формах, у визначених про-
грамами тематичних межах, тобто вміти писа-
ти листи в різних стилях: особистому і діловому, 
правильно вживати різноманітні фрази мовного 
етикету, описувати події, свої плани на майбутнє, 
враження, події в минулому, привітати з досяг-
неннями, подякувати, запросити, підтримати, по-

скаржитися, обґрунтувати свою точку зору, давати 
рекомендації, передавати повідомлення у вигляді 
записки, написаної у довільному стилі [4].

Проаналізуємо відповідність письмових за-
вдань, поданих у підручнику “Англійська мова 
(11-й рік навчання, рівень стандарту)” авторів 
М.А. Нерсисян та А.О. Піроженко на предмет 
їхньої відповідності програмі підготовки до ЗНО 
з англійської мови.

Варто відмітити, що даний підручник є одним 
із основних компонентів Навчально-методичного 
комплексу «Англійська мова (11-й рік навчання, рі-
вень стандарту), підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти». Він складається з 6 роз-
ділів, кожен з яких складається з 5-6 уроків і ви-
світлює подану тему з різних кутів зору. Кожен урок 
тренує усі навички і вміння англійською мовою (чи-
тання, слухання, говоріння та письмо) на рівні В1+. 
У кінці кожного розділу наведено додаткові вправи 
та типові екзаменаційні завдання для підготовки 
до контрольної роботи та перевірки загальних успі-
хів і досягнень (Self-assessment, Get ready for your 
test). Також у підручнику подається додатковий ма-
теріал з домашнього читання, який містить уривки 
з оригінальних англомовних книжок та вправи на 
загальне розуміння тексту (Literary Hub). Підруч-
ник додатково містить дві секції Round-up для по-
дальшої практики різних навичок та вмінь.

Завершується підручник списком комуніка-
тивних фраз та виразів, традиційним списком 
неправильних дієслів, а також наводяться клю-
чові дієслова, прикметники та іменники, які ско-
ріш за все трапляться абітурієнтові під час скла-
дання ЗНО з англійської мови.

Отже, структура аналізованого підручника 
відповідає сучасним вимогам до підготовки до 
ЗНО з англійської мови.

Проаналізуємо види письмових вправ у під-
ручнику М.А. Нерсисян та А.О Піроженко на 
основі вимог, прописаних у програмі складання 
ЗНО з англійської мови [4]. 

Так, ми виявили, що аналізований підручник 
містить 31 письмове завдання у секції Writing, 
певна кількість з яких відповідає програмі ЗНО, 
а також такі, що не включені до неї. 

До першої групи належать наступні:
– лист другу (8 завдань), наприклад:

Unit 1, Lesson 2 [3, c. 14]

 
– твір (4 завдання) (opinion essay, for and against essay), наприклад:
Unit 3, Lesson 2 [3, c. 72]
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– написання листівки (1 завдання), наприклад:
Unit 3, Lesson 3 [3, c. 77]

  
 – написати повідомлення на задану тему (3 завдання), наприклад:

Unit 2, Lesson 5 [3, c. 55]

 

– лист-скарга (1 приклад), наприклад:
Unit 5, Lesson 2 [3, c. 132]

 

– офіційний лист (1 завдання), наприклад:
Unit 6, UKRAINE, Lesson 2 [3, c. 163]

 

До другої групи належать такі завдання:
– написання списку порад (2 завдання), наприклад:
Unit 1, Lesson 3 [3, c. 18]

 
– провести дослідження і заповнити таблицю (1 приклад):
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Unit 1, EXAMS AND JOBS, Lesson1 [3, c. 10]

 – написання реклами (2 приклади):
Unit 1, Lesson 5 [3, c. 26]

 

– написання біографії відомої людини (2 завдання):
Unit 1, Lesson 6 [3, c. 30]

 
Unit 3 ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES, Lesson 1 [3, c. 68]

 

– придумати закінчення роману (1 завдання):
Unit 1, Hub [3, c. 34]

 

– порівняти картинки (1 завдання), вважаємо, що цей тип завдання більш характерний для роз-
мовної частини:

Unit 2, Lesson 3 [3, c. 47]

 
– складання питань та відповідей на них, що краще було б використовувати в якості тренувальної 

вправи, а не письмового завдання до ЗНО (1 завдання):
Unit 3, Lesson 5 [3, c. 87]

 

– повідомлення веб-квест, тип повідомлення, що базується не на загальних знаннях, а на необхід-
ності використання електронних ресурсів (1 приклад):
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Unit 4, Lesson 3 [3, c. 107]

 
– складання брошури (3 приклади): 
Unit 5, HEALTH AND ENVIRONMENT, Lesson 1 [3, c. 128]

 

– підготовка письмової презентації (1 завдання):
Unit 6, Lesson 5 [3, c. 178]

 

Підсумуємо отримані результати за допомогою наступної таблиці 1:

Таблиця 1
Типи письмових завдань у підручнику «Англійська мова  

(11-й рік навчання, рівень стандарту)» М.А. Нерсисян та А.О. Піроженко
Тип завдання Кількість Відсотки

research 2 6,5%
letter to a friend 8 26%

advice list 2 6,5%
opinion essay 4 13%

job advert 2 6,5%
biography 1 3,2%

compare the pictures 1 3,2%
report 3 10%

writing questions 1 3,2%
overview 1 3,2%

leaflet 3 10%
letter of complaint 1 3,2%

formal letter 1 3,2%
presentation 1 3,2%

Всього 31 100%
Джерело: розроблено авторами

Кольором у таблиці виділені типи завдань, які не входять до програми ЗНО з англійської мови. 
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Як бачимо з таблиці 1, лише 5 з 14 присут-

ніх у підручнику типів завдань відповідають 
програмі, в той час як більшість (9 завдань) не 
включені до неї. Однак кількісно, рекомендо-
вані завдання складають більше половини усіх 
запропонованих (17 завдань з 31, близько 55%). 
Найбільше письмових завдань містять написан-
ня листа другу (26%, трохи більше чверті) мабуть 
через його частотність серед письмових завдань 
на ЗНО. 13% присвячені написанню твору. Лише 

десята частина письмових завдань (10%) відве-
дена під написання повідомлення. Завдання 
з написання офіційного листа та листа-скарги 
є поодинокими. 

Висновки і пропозиції. Отже, вважаємо, що 
замість включення у підручник письмових за-
вдань, що не входять до переліку, затвердженого 
програмою ЗНО, авторам варто було б звернути 
більше уваги (решту 45%) на тренування напи-
сання офіційних листів та творів.
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