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Блог групи як засіб навчання писемного спілкування 

старшокласників 

 

Сучасні стандарти міжнародного спілкування вимагають від 

загальноосвітніх навчальних закладів навчити школярів писемного 

спілкування (далі – ПС) у різних його формах. Ще наприкінці 

минулого сторіччя писемне мовлення стало невід’ємним компонентом 

практичної мети навчання іноземної мови (далі – ІМ). Відмова від 

обмеженого використання цього виду мовленнєвої діяльності (далі – 

МД) лише як засобу навчання та контролю і надання йому статусу 

цільового уміння були обумовлені змінами потреб суспільства. 

Сьогодні широкі верстви населення здійснюють ПС із 

представниками інших культур і мовних спільнот у професійній, 

публічній та особистій сферах. Цьому сприяє не лише розширення 

міжнародних контактів українців на державному рівні, але і 

доступність Інтернету як засобу комунікації. 

Безперечно, впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в практику роботи освітнього закладу відкриває великі 

можливості для поліпшення і вдосконалення освітніх педагогічних 

методик, обміну досвідом та творчого підходу до викладання. 

Основою для цього є накопичення навчально-методичних матеріалів у 

внутрішньому інформаційному просторі школи і використання 

Інтернет-технологій як для оперативного, так і для опосередкованого 

спілкування з колегами і учнями: електронної пошти, форумів, 

відеоконференцій [1: 121]. 



Зауважимо, що Патаракіна Е. Д. і Ярмах Д. Б. досить ефективними 

вважають технології Web 2.0, оскільки вони відкривають принципово 

нові можливості для діяльності, в яку легко включаються люди, що не 

володіють спеціальними знаннями в області інформаційних 

технологій.  

Разом з тим, ці сервіси нового покоління спрощують процес 

створення матеріалів і публікації їх в мережі, коли кожен може не 

тільки отримати доступ до цифрових колекцій текстів, фотографій, 

малюнків, музичних файлів, але і прийняти участь у формуванні 

власного контенту. У результаті їх поширення в мережевому доступі 

виявляється велика кількість відкритих матеріалів, які можуть бути 

використані в навчальних цілях. 

Особливо ефективною технологією для організації навчального 

процесу є блог. Блогування можна використовувати, щоб допомагати 

учням писати для широкої аудиторії  і відточувати їхні навички 

міжособистісного спілкування, беручи до уваги як переваги такого 

спілкування, так і певний ризик неправильно виразити свої думки. 

Простота написання і публікації в блогах робить їх привабливим 

середовищем для старшокласників а, відтак, було встановлено, що 

блоги  допомагають залучити до ПС велику кількість учнів, а також 

сформувати певну лексичну вишуканість [5 : 19]. 

Даючи учням можливість писати в блогах, можна допомогти 

їхньому переходу від розмовного до академічного стилю письма, 

розвивати правильний виклад думки, навчити бути активними 

учасниками писемної спільноти, допомогти набути нову важливу 

грамотність не лише споживаючи онлайн-контент, а й роблячи 

особистий внесок у його наповнення [10 : 77 ]. 

Варто зазначити, що існує багато класифікацій блогів за різними 

критеріями, проте актуальною для нашого дослідження є 

класифікація, розроблена Сисоєвим П. В. Він пропонує 3 види блогів 

для використання в навчальному процесі, одним із яких є блог 

вчителя, що створюється і управляється безпосередньо вчителем ІМ. 

Там може знаходитися інформація про програму курсу, про вивчений 

матеріал на конкретному занятті, домашнє завдання, рекомендовані 



іншомовні джерела для додаткового вивчення, посилання на навчальні 

Інтернет-ресурси за вивченими темами). Також професор виокремлює 

блог учня, у якому представлена особиста інформація учня ІМ, 

коментарі блогів однокласників та архів блогу. Крім того, 

Сисоєв П. В. виділяє блог навчальної групи (далі – БНГ), який 

розроблений спеціально для організації позаудиторного обговорення 

питання, що вивчається (розмовної теми, фільму, прочитаної книги) 

всією навчальною групою чи класом) [3 : 12-14]. 

БНГ, обраний для нашого дослідження, дає змогу кожному учню 

виразити особисту точку зору з питання, що обговорюється, що не 

завжди можливо під час аудиторного обговорення; почути думку 

інших і навчитися сприймати плюралізм думок і культурне 

різномаїття як норму співіснування в сучасному полікультурному 

світі; розвивати уміння критичного мислення [3 : 15]. 

Під час роботи з БНГ учні розвивають такі вміння ПС: 

- висловлювати зміст прочитаного/прослуханого іншомовного 

тексту в тезах чи коротких повідомленнях; 

- виокремлювати необхідні факти/дані; 

- використовувати необхідні мовні засоби для висловлення 

думки, вияву згоди/незгоди в некатегоричній та неагресивній формі; 

- відділяти головну інформацію від другорядної; 

- проводити аналогії, порівняння, співставлення доступними 

мовними засобами; 

- визначати часовий на причинно-наслідковий зв'язок між 

подіями та явищами; 

- оцінювати важливість/новизну/достовірність інформації; 

- аргументувати свою точку зору, використовуючи мовні засоби 

[3 : 16]. 

Отож, розглядаючи БНГ як засіб навчання старшокласників ПС, 

варто виокремити його структурні та мовні особливості для 

підвищення потенціалу аудиторної та самостійної роботи і, відповідно, 

його ефективності. 

Було проаналізовано близько 10 блогів українських, російських, 

іспанських та англійських учителів ІМ. Оскільки деякі блоги 



неструктуровані, то їх не можна назвати засобом навчання, а скоріше 

додатковими онлайн-матеріалами, або окремими завданнями 

Наприклад, блог "English teacher" є одним з найкращих, на нашу 

думку [4]. Він включає такі блоки, як: "Підготовка за рівнями" ("Level 

Practice"), "Дошка оголошень" ("Bulletin Board"), "Лексика" 

("Vocabulary"), "Граматика" ("Grammar"), "Примітки" ("Labels"), 

"Словники" ("Some Dictionaries"), "Корисні посилання" ("Useful 

Links"). Блог насичений фото- та відеоматеріалами, завданнями у 

різних формах (письмові відповіді, опитувальники, коментування 

відео). Особливої уваги заслуговує блок "Письмо" ("Writing"), що 

навчає учнів головних правил оформлення ПС. 

Варто відзначити, блог "My English class", який вирізняється серед 

інших своєю структурованістю, вдалим підбором навчальних 

матеріалів і вбудованою пошуковою системою, за допомогою якої 

можна знайти певну інформацію саме в цьому блозі [7]. "My English 

class" складається із таких блоків, як: "Граматика" ("Grammar"), 

"Словник" ("Vocabulary"), "Культура" ("Culture"), "About", 

"Посилання" ("References"). Поточні пости включають теоретичну 

інформацію та практичні завдання. 

Ефективним є блог "The English class blog", який ведуть учні 

Ángeles Campos Pérez, вчителя англійської мови в Іспанії [11]. 

Навчальні матеріли подаються у вигляді звичайних уроків, у яких 

окремими блоками презентовані завдання на закріплення лексичних 

одиниць ( далі – ЛО ) та граматичних конструкцій. Учні мають змогу 

прочитати теоретичну інформацію, проаналізувати приклади до неї та 

зробити завдання на перевірку розуміння інформації. У блозі 

демонструються фотоматеріали, таблиці та схеми, що сприяють 

швидшому засвоєнню тем. Крім поточних постів, тут є блоки 

"Примітки" ("Labels") та "Посилання" ("Links"), які старшокласники 

можуть використовувати для отримання глибших знань із певної 

теми. 

Проаналізувавши структурні особливості близько 10 БНГ, ми 

виокремили блоки, з яких складається створений нами БНГ "Is it Easy 

to Be a Family?" [6]. 



1. Блок 1: "Головна сторінка" ("Home page"), в якому учні 

безпосередньо виконують вправи. 

2. Блок 2: "Теоретична інформація" ("Theoretical information"), 

який вміщує підказки теоретичного характеру до виконання 

практичних завдань. 

3. Блок 3: "Інструкції" ("Instructions"), в якому учні можуть 

ознайомитися із послідовністю виконання завдань та вимогами до 

них. 

4. Блок 4: "Опитувальник" ("Questionnaire"), за допомогою якого 

ми дізнаємося ставлення старшокласників до технологій Web 2.0, до 

блогування в цілому та до використання БНГ як до засобу навчання. 

Крім того, важливо дізнатися, чи вважають вони такий засіб навчання 

ПС ефективним. 

5. Блок 5: "Корисні посилання" ("Useful References"), за 

допомогою якого старшокласники можуть отримати додаткову 

інформацію з теми та використати її під час виконання вправ. 

6. Блок 6: "Відгук" ("Feedback"), у якому учні діляться враженнями 

про БНГ "Is it easy to be a family?", завдання представлені в ньому та 

його ефективність як засобу навчання. 

Блоки "Теоретична інформація" ("Theoretical information"), 

"Інструкції" ("Instructions"), "Корисні посилання" ("Useful References") 

заповнюються вчителем. Лише у блоці "Опитувальник" 

("Questionnaire") учні вибирають із запропонованих варіантів. 

"Головна сторінка" ("Home page") і "Відгук" ("Feedback") – це блоки 

БНГ, де учні можуть ділитися досвідом, вподобаннями, цікавими 

посиланнями, іншими матеріалами з теми, що обговорюється. Саме 

тому варто виокремити структурну послідовність виконання вправ у 

цьому блоці.  

Перш за все, вчитель дає інструкцію до виконання вправи (Read the 

comment and insert shortenings to make it meaningful). Потім 

представлені матеріали у будь-якій формі (текстовій, табличній, відео 

фрагмент). Учень приступає до виконання інструкції, коментування, 

ознайомившись із представленими матеріалами. Іноді перед 

інструкцією необхідно подати теоретичну інформацію.  (Shortenings 



are abbreviations in which the beginning or end of the word has been 

dropped. In some cases both the beginning and end of the word have been 

omitted (ad - advertisement). 

Незалежно від тематики БНГ, його головний інструмент – 

коментар, який є записом користувача веб-сайту, що висловлює його 

ставлення до інформації, розміщеної на певній сторінці. Коментар, як 

правило, розміщується за допомогою веб-знарядь знизу коментованої 

інформації. 

Хоча коментар є невеликим записом користувача, він також має 

свою структуру. Якщо це перший коментар до інформації, то він 

складається з таких компонентів:  

1) вираження ставлення користувача до достовірності отриманої 

інформації (Rather interesting, you don’t say so, nonsense, trash, not 

everything is the truth); 

2) висловлення особистих міркувань, опис практичного досвіду, 

що стосуються теми ("I mean some people’re just completely stressed and 

they dont lie because they are shy", "When I lie I hold my left hand with my 

right hand in front of me", "I’ve heard some incredible things about it and 

my brother in law got cool results with it"); 

Важливим для коментаря в БНГ є додатковий складник. Якщо ви 

коментуєте після інших користувачів, то до структури коментаря 

може додатися такий компонент, як: висловлення вашого ставлення 

до думки автора; попереднього, або ж взагалі будь-якого коментаря, 

якщо вас щось зацікавило, привело в захват чи ви навпаки зовсім не 

погоджуєтесь із його думкою ("Lol, I thought the same", "If you paid 

attention he said…", "Absolutely correct", "Allright, well I got a 

question"). 

Цей компонент буде третім у загальній структурі коментаря. 

3) висновок користувача про можливість використання 

конкретної інформації у майбутньому("Great tips! These are quite 

helpful", "I would never buy anything he’s selling"); 

4) висловлення вдячності відправнику, якщо інформація корисна; 

якщо ви не вважаєте інформацію достовірною, доцільною чи не 

погоджуєтесь з нею, ви можете вказати на недоліки і дати відповідні 



рекомендації (дотримуючись доброзичливого характеру, культури 

мовлення та цензури) ("Learn to recognize the types of people you will be 

dealing with and these tips will be that much more useful", "Thanks", "It’s 

nice to share this"). 

Крім визначеної структури, яку має така невелика форма 

писемного мовлення, як коментар, його характеризують ще й певні 

лінгвістичні особливості, а саме:  

1) надання переваги використанню редукованих форм слів (wanna 

– want to);  

2) вживання оронімів (I scream – ice-cream);  

3) спілкування за допомогою абревіатур, здебільшого акронімів 

(LOL – laughing out loud);  

4) заміна повних форм слів скороченнями (pics – pictures);  

5) ЛО можуть позначатись окремими літерами (are – r) або 

цифрами (too – 2);  

6) розмовний стиль мовлення є пріоритетним (father – daddy);  

7) використання скорочень при написанні підмета та 

дієслова-зв’язки без обов’язкового використання апострофа (Ive 

heard);  

8) не принципове дотримання стандартного порядку слів у 

написанні речень (yeah very nice sometimes we don´t take a look at body 

language but its VERY important);  

9) часте вживання фразових дієслів (to work out);  

10) використання засобів невербального вираження емоцій та 

настроїв (додаткова пунктуація, смайли, багаторазове повторення 

літери у слові, відсутність пунктуації, написання коментаря 

великими літерами).  

Відтак, учні не повинні дотримуватися офіційного стилю мовлення 

під час коментування. Вони можуть спілкуватися, як і в житті, із 

скороченнями, акронімами та смайлами.  

Особливістю БНГ є те, що вчитель також може вступати в 

обговорення теми, коментувати думку учнів, задавати питання та 

висловлювати особисті міркування. Учитель є повноправним 

учасником обговорення, а не лише контролюючим суб’єктом, тоді як 



у блозі учня та в блозі вчителя він лише контролює виконання завдань 

та дає рекомендації. 

Вправи для навчання ПС старшокласників за допомогою БНГ 

відповідають таким вимогам, визначеними Скляренко Н. К., як: 

комунікативність (активний процес спілкування, який в навчальних 

умовах має бути максимально наближеним до процесу спілкування у 

реальному житті), вмотивованість мовленнєвих дій учнів (вона 

реалізується чітким формулюванням завдання, поясненням того, що і 

навіщо учні мають зробити); створення комунікативних ситуацій 

(ситуації повинні відображати відрізок реального процесу 

комунікації); новизна (діяльність старшокласника пов’язана з новими 

для нього елементами етикетної комунікативної поведінки; це 

збуджує його інтерес, підвищує засвоєння моделі комунікативної 

поведінки країни, мова якої вивчається, і, головне, розвиває гнучкість 

навичок і вмінь володіння останніми); ступінь забезпечення учнів 

необхідними опорами (наочність чи роздаткові матеріали для 

полегшення процесу виконання вправи) [2 : 38–39]. 

Наведемо декілька прикладів вправ для навчання ПС в БНГ. 

Вправа 1. 

Мета: навчитися адаптувати висловлювання одного речення до 

неофіційної ситуації спілкування, використовуючи ЛО, характерну 

для англомовного коментаря в БНГ. 

Інструкція: Insert acronyms from the box in the following sentences. 

N. B.: Acronym is an abbreviation formed from the initial letters of 

other words and pronounced as a word (FUD – Fear, Uncertainty and 

Disinformation)[8].  

Box: POV (Point of View), IMHO (In My Humble Opinion), ROLF 

(Rolling On Floor Laughing), ASAP (As Soon As Possible), SOL (Sooner 

Or Later), VIP (Very Important Person), TMI (Too Much Information). 

Model: 

…, he fell down into the puddle. 

Lol, he fell down into the puddle. 

1. Parents treat him as if he were … 

2. In my … can be a lifelong source of power. 



3. If children get …, they begin ignoring it. 

4. … children go through adolescent crisis. 

5. Family vacations should be centered on activity, … 

6. Bob wanted to get his present … 

Вправа 2. 

Мета:  розвиток умінь використання засобів невербального 

вираження емоцій та настроїв. 

Інструкція : Watch the video "The Secret to a Happy Family / the 

Science of Happiness" [12] and react to one of three comments to the video 

written below using any way of expressing emotions and feelings 

non-verbally (additional punctuation, absence of punctuation,, repetition of 

a letter in a word). 

1) DaCarla Howard 

Man why are the Onions so strong gesssh. I would love to hear what my 

precious little has to say about me. 

2) Shyre Bernardo 

This is so coool.... 

3) Alexus Kanwhen 

I hate being so emotional like seriously I started crying when the 

parents were answering the questions XD im too much for myself 

Model: 

a) Alexus, how is it possible to spoil parents’ lives? OMG, youre a 

monster!!!! I would neeever want to be your relative!  

Вправа 3. 

Мета: ознайомлення з коментарем-зразком. 

Інструкція: Have a look at the structure of a comment. Transform the 

comment written above paying attention to the structure.  

The structure of a comment: 

1) attitude of a user to the accuracy of information provided; 

2) personal opinion, describing practical experience concerning the 

topic; 

3) attitude to the opinion of the author of the previous comment or even 

any comment; 

https://www.youtube.com/user/dacarla21
https://www.youtube.com/user/demureshyre
https://www.youtube.com/user/sassydiva1231


4) conclusion about the possibility of using this particular information 

in the future; 

5) gratitude or recommendations. 

Вправа 4. 

Мета: написання коментаря в БНГ. 

Інструкція: Watch the video "Parent-child relationship" [9]. Comment 

on:  

- the first comment to it; 

- your groupmates’ comments to it. 

- stick to the structure of the comment. 
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