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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ  
 

У статті висвітлено основні психологічні передумови формування в учнів 10-11 класів середньої 

загальноосвітньої школи англомовної компетентності в діалогічному мовленні. Розглянуто вікові особливості 

учнів 10-11 класів, визначено юнацький вік, систематизовано психологічні новоутворення у пізнавальній, 

навчальній та особистісній сферах. Проаналізовано психологічні новоутворення учнів 10-11 класу середньої 

загальноосвітньої школи, які сприяють формуванню англомовної діалогічної компетентності.  

Ключові слова: юнацький вік, 10-11 клас, психологічні новоутворення, англомовна компетентність в 

діалогічному мовленні. 

 
Постановка проблеми. Нова освітня 

парадигма, що існує в Україні сьогодні в умовах 

глобалізації та орієнтації нашої держави на 

європейський освітній стандарт, вимагає 

суттєвих змін у підході до викладання, а також 

оновлення змісту та методів навчання інозем-

них мов. Зауважимо, що процес навчання стає 

ефективним, якщо діяльність учнів відповідає 

їхнім потребам та індивідуальним особли-

востям їх психологічного розвитку. Тільки тоді 

навчання для учнів є вмотивованим, а їхня про-

дуктивність включення в даний процес значно 

підвищується. Тож, важливість урахування 

психологічних особливостей учнів у процесі 

викладання іноземної мови є незаперечною.  

Метою статті є розгляд психологічних 

особливостей учнів 10-11 класу середньої 

загальноосвітньої школи у пізнавальній, 

навчальній та особистісній сферах, що у тій чи 

іншій мірі впливають на процес формування 

англомовної діалогічної компетентності. 

Аналіз актуальних досліджень. Як відомо, 

поняття вікових особливостей, вікових меж не 

є абсолютними. Межі віку рухливі, мінливі, 

мають конкретно-історичний характер і не 

збігаються в різних соціально-економічних 

умовах розвитку особистості. Кожен вік у 

людському житті має певні нормативи, за 

допомогою яких можна оцінити розвиток 

індивіда. Проблемою тлумачення поняття 

«юнацький вік» та визначенням вікових меж 

займалося багато науковців, таких як: Л.І. 

Божович [1], Л.С. Виготський [2],  Д.Б. 

Ельконіна [9], Е. Еріксон [5], І.О. Зимня [6], І.С. 

Кон [7], І.Ю. Кулагіна [3], О.М. Леонтьєва [9], 

Б.Т. Лихачов [8], B.C. Мухіна [9]. 

Проаналізувавши літературу з вікової пси-

хології  [3, 4, 6, 8, 9] нами було з’ясовано, що 

межі юнацтва визначаються по-різному, а межа 

між підлітковим і юнацьким віком є досить 

умовною. Найчастіше дослідники виокремлю-

ють ранню юність від 15 до 18 років і пізню 

юність від 18 до 23 років.  

Так, наприклад І.Ю. Кулагіна [3] поділяє 

старший шкільний вік на ранню юність ‒ період 

від 16 до 17 років та юність ‒ від 17 до 20-23 ро-

ків. B.C. Мухіна [9, c. 232], в свою чергу, визна-

чає юність як період після отроцтва до дорос-

лості з віковими межами від 15-16 до 21-25 ро-

ків. Е. Еріксон [5, с. 84] виділив 8 стадій у роз-

витку людини, де період юності визначив як вік 

від 13 до 18 років.  

У психологічних періодизаціях О.М. Леон-

тьєва та Д.Б. Ельконіна [9, c.305] юнацький вік 

становить від 16 до 18 років, а Л.І. Божович [1, 

c.23] визначає старший шкільний вік від 15 до 

18 років. 

Академік Б.Т. Лихачов [8, с. 48] запропо-

нував періодизацію шкільного віку, за яким 

період юності складає від 14 до 18 років. 

Не дивлячись на дещо різні періодизації, 

науковці, встановлюючи межі юнацького віку, 

роблять акцент на такі головні новоутворення 

цього періоду життя, серед яких:  

1) зміна провідного типу діяльності, якою 

стає навчально-професійна діяльність [9, с.305];  

2) розвиток мотиваційної сфери [1, c.23]. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 

до вікової періодизації Б. Т. Лихачова [8, c.48], 
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учні 10-11 класів, вік яких коливається від 15 до 

18 років, відносяться до старшого шкільного 

віку, тобто віку ранньої юності. Вважається, що 

юність є надзвичайно складною й суперечли-

вою стадією життєвого шляху, яка закладає цін-

нісний фундамент особистості. Зауважимо, що 

науковці характеризують юність по-різному. 

Так наприклад, І.О. Зимня [6], Л.С. Виготсь-

кий [2], І.С. Кон [7] визначають юність, як: 1) 

найбільш складний перехідний вік від дитинст-

ва до дорослості, коли виникає головне ново-

утворення людини ‒ «почуття дорослості» [6, 

c.98]; 2) особливий етап духовного життя моло-

дої людини, який пов’язаний зі створенням 

власного світогляду та визначенням самостій-

ності й унікальності [7, c. 106]; 3) замкнутий пе-

ріод розвитку, значення якого визначається йо-

го місцем в загальному циклі розвитку, а зага-

льні закони розвитку відзначаються своєрідніс-

тю прояву, вік появи нових новоутворень [2, 

c.68]. 

Отже, зупинимося детальніше на психоло-

гічних новоутвореннях, які виникають в період 

старшого шкільного віку, які впливають на 

подальше формування англомовної діалогічної 

компетентності.  

Проаналізуємо зміни, які відбуваються у 

пізнавальній сфері в учнів 10-11 класів, пред-

ставлені у роботі І. В. Дубравіна [4, c.74], а саме 

такі, що стосуються сприймання, уваги, пам'яті, 

мислення та мовлення: 

1) сприймання ‒ виявляється у довільних 

формах, у перцептивних діях, актах планомір-

ної спостережливості за певними об’єктами, що 

спрямовуються пізнавальними і практичними 

цілями та стає складним інтелектуальним про-

цесом опосередкованим попереднім досвідом, 

наявними знаннями й інтелектуальним потен-

ціалом;  

2) увага ‒ зростає обсяг та роль післядові-

льної уваги, вибірковість уваги, яка зумовлена 

інтересами та цілями учнів; інтегруються влас-

тивості уваги такі як тривалість, здатність роз-

поділяти та одночасно виконувати різні дії; 

удосконалюється переключення уваги від 

одних навчальних та практичних завдань до ін-

ших; 

3) пам'ять ‒ подальше зростання та зміц-

нення довільної пам’яті; відбувається спеціалі-

зація пам’яті, яка зумовлена провідним інтере-

сами учнів; удосконалюються способи запам’я-

товування за рахунок свідомого використання 

раціональних прийомів та встановлення логіч-

них зв’язків між частинами матеріалу; зростає 

продуктивність запам’ятовування абстрактного 

матеріалу; 

4) мислення ‒ стає системнішим, тому що 

знання утворюють певну систему, яка поступо-

во трансформується в когнітивну модель світу; 

розвивається потреба в теоретичному обґрунту-

ванні пояснень явищ дійсності, виведенні част-

кових зв’язків явищ на основі загального зако-

ну; змінюється співвідношення між можливим і 

реальним на користь сфери можливого; розви-

ток абстрактного та узагальненого мислення, 

інтеграція знань, умінь та формування 

індивідуального стилю розумової діяльності; 

5) мовлення ‒ ускладнюється за змістом та 

структурою; розширюється активний і пасив-

ний словник, удосконалюються мовні засоби 

усного і письмового висловлення думок, фор-

муються вміння точно висловлювати думки 

абстрактного характеру, здійснюється перехід 

від розгорнутого до скороченого внутрішнього 

мовлення, розвивається мовленнєве мислення. 

Отже, проаналізуємо, яким чином вищезга-

дані новоутворення впливатимуть на форму-

вання англомовної компетентності в діалогіч-

ному мовленні. Розглянемо спочатку психоло-

гічні особливості діалогічного мовлення, а са-

ме: вмотивованість – створення умов, у яких в 

учня з’являється бажання вести діалог; 

зверненість - безпосередній контакт учасників, 

які добре обізнані з умовами, в яких відбу-

вається комунікація; ситуативність – зміст діа-

логу можна зрозуміти лише з урахуванням тієї 

ситуації, в якій вона здійснюється; емоційна 

забарвленість - діалог містить репліки подиву, 

захоплення, оцінки, розчарування, незадово-

лення та ін.; спонтанність - обмін репліками 

під час діалогу відбувається досить швидко, і 

реакція вимагає нормального темпу мовлення. 

Таким чином, характерні психологічні особ-

ливості діалогічного мовлення та зазначені ви-

ще новоутворення у пізнавальній сфері допома-

гатимуть учню під час введення діалогу макси-

мально використовувати досвід спілкування з 

реципієнтом та не повторюватись; пам'ятати 

все, що сказав співрозмовник під час даного 

контакту, і все, що сказав сам; миттєво оцінити 

всю суму відомостей, отриманих до початку 

своєї мовленнєвої дії; вміти вчасно вставити 

своє слово та слухати співрозмовника; слідку-

вати за правильністю мовних форм, якими 

виражаються думки; слухати своє мовлення, 

щоб контролювати його нормативність, і якщо 

необхідно, внести у висловлювання необхідні 

зміни, корекції. 



Альманах науки 

 

74 

Новоутворення, які відбуваються у пізнава-

льній сфері призводять до змін у сфері навчаль-

ної діяльності, зокрема у процесі навчання діа-

логічного мовлення. Тематика діалогу учнів 10-

11 класів поглиблюється у порівнянні з серед-

ньою школою, вона охоплює різноманітні галу-

зі знань, серед них і ті, які були об’єктом вив-

чення на уроках з інших навчальних предметів 

і з власного життєвого досвіду, так як характер-

ним для навчального процесу учнів старшої 

школи є систематизація знань з різних предме-

тів, встановлення міжпредметних зв’язків та 

прагнення поглибити знання у певній галузі. 

Згідно чинної програми учні 10-11-го класу по-

винні вміти спілкуватися у таких сферах, як: 

особистісна, що охоплює проблеми: я, моя 

сім’я, друзі (батьки і діти, права та обов’язки 

молоді, толерантність, гуманність, благодій-

ність), харчування (корисна та шкідлива їжа 

пріоритети, рецепти страв), дозвілля (клуби за 

інтересами, кіно, театр, телебачення, моя улюб-

лена вистава/фільм);публічна, що охоплює 

проблеми: мистецтво (жанри мистецтва; від-

відування мистецьких закладів для самоосвіти), 

наука і технічний прогрес (вплив науково-тех-

нічного прогресу на життя людини і довкілля, 

розвиток науки і технiки в Україні та за кордо-

ном), подорож (по Україні та країнах, мова яких 

вивчається, туризм); освітня, що охоплює 

проблеми: шкільне життя (стосунки з товари-

шами, випускні іспити; міжнародні освітні про-

грами), робота і професії (профорієнтація, пре-

стижні професії в Україні та за кордоном, плани 

на майбутнє). 

У старших класах учні більш усвідомлено 

починають ставитися до навчання. А різниця в 

ставленні до навчання визначається характером 

мотивів. Зазначимо, що на перше місце у 

старшокласників висуваються мотиви, пов'яза-

ні з життєвими планами учнів, їх намірами у 

майбутньому, світоглядом і самовизначенням, 

тобто соціальна ситуація розвитку старшоклас-

ників визначається як поріг дорослого життя. 

Розглянуті вище мотиваційні завдання спри-

яють вмотивованості, змістовності діалогічного 

мовлення, в учнів з’являється потреба вести 

діалог на теми, які їх хвилюють. 

Перехід від підліткового етапу до юнацтва 

також характеризується стабілізацією емоцій-

ного фону, підвищенням самоконтролю, само-

регуляції. Тому, в завданнях з діалогічного мов-

лення можна використовувати емоційно-образ-

ний стиль, зображення типових відносин люди-

ни і суспільства, взаємин з дорослими, а також 

взаємин з старшокласниками Основними тема-

ми діалогічного спілкування з дорослими є нав-

чання, вибір професії, міжособистісні стосунки, 

захоплення, норми моралі, минуле, теперішнє, 

майбутнє юнаків. У почуттях дружби, товарис-

тва і любові у старшому шкільному віці теж від-

буваються зміни. Характерною особливістю 

дружби старшокласників є не тільки спільність 

інтересів, але і єдність поглядів, переконань. 

Юнаки і дівчата прагнуть знайти відповідь на 

питання: що таке справжня дружба і справжнє 

кохання. Вони багато сперечаються, доводять 

правильність тих чи інших положень, беруть 

активну участь у вечорах запитань і відповідей, 

у диспутах. Тому, їх діалог містить репліки по-

диву, захоплення, оцінки, розчарування, неза-

доволення та ін. Завдяки цьому діалогічне 

мовлення стає емоційно забарвленим. 

Беручи до уваги розглянуті вище психологі-

чні особливості учнів 10-11 класу можна ствер-

джувати, що це вік становлення професійного 

та особистісного самовизначення, психологіч-

ної готовності до дорослого життя, естетичних 

критеріїв ставлення до навколишнього світу та 

формування світоглядної позиції на основі 

вибору пріоритетних цінностей. Зазначимо, що 

згідно чинної програми учні 10-11 класу повин-

ні вільно вести діалог етикетного характеру в 

нестандартних ситуаціях, дискутувати з приво-

ду запропонованих тем обговорення, адекватно 

поводитися у комунікативних ситуаціях, висло-

влювати не менше 12 реплік, правильно оформ-

лених у мовному відношенні. Тож, можна заз-

начити, що завдяки врахуванню індивідуальних 

особливостей психологічного розвитку учнів 

старшої школи англомовне діалогічне мовлен-

ня набуває якісно нового розвитку щодо зміс-

товності, більшої природності, правильності та 

інформативності. Перспективою подальшого 

дослідження є розробка комплексу вправ для 

формування в учнів 10-11 класів середньої 

загальноосвітньої школи компетентності в 

англомовному діалогічному мовленні.
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Пероганич М.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ В УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ 

В статье отражены основные психологические предпосылки формирования в учащихся 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы англоязычной компетентности в диалогической речи. Рассмотрены возрастные 

особенности учащихся 10-11 классов, определен юношеский возраст, систематизированы психологические 

новообразования в познавательной, учебной и личностной сферах. Проанализированы психологические 

новообразования учащихся 10-11 класса средней общеобразовательной школы, которые способствуют 

формированию англоязычной диалогической компетентности. 

Ключевые слова: юношеский возраст, 10-11 класс, психологические новообразования, англоязычная 

компетентность в диалогической речи. 

 

Peroganych M.A. 

PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF FORMATION THE COMPETENCE IN ENGLISH DIALOGICAL 

SPEECH OF PUPILS OF 10-11 GRADES OF THE SECONDARY SCHOOL 

The article outlines the main psychological preconditions of formation the competence in English dialogical speech of 

10-11 grades pupils of the secondary school. The age characteristics of 10-11 grades pupils are considered, youth age is 

determined, psychological neoplasms are systematized in cognitive, educational and personal spheres. The psychological 

neoplasms of pupils of 10-11 grades of the secondary school that contribute to the formation of English language 

dialogical competence are analyzed. 

Key words: youth age, 10-11 grades, psychological neoplasms, English competence in dialogical speech. 
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