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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У БЛОГОСФЕРІ
У статті описується процес навчання англомовного мовлення у блогосфері. Блогосфера позначає сукупність усіх блогів як спільність чи соціальну мережу. Встановлюється ефективність використання блогів у
процесі формування англомовної культури спілкування.
Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, блог, блогосфера, блоггери
В статье описывается процесс обучения англоязычного общения в блогосфере. Блогосфера обозначает совокупность всех блогов как обобщение или социальная сеть. Устанавливается еффективность использования
блогов в процессе формирования англоязычной культуры общения.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, блог, блогосфера, блоггеры
In article process of training of English-speaking communication in a blog sphere is described. The blog sphere
designates community of all blogs as generalization or a social network. Efficiency of use of blogs in the course of
formation of English-speaking culture of communication is established.
Key words: information and communicative technologies, blog, blog sphere, bloggers

Сучасне динамічне суспільство вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців у різних галузях, які
були б конкурентоспроможними в Україні та могли залучатися до співпраці за кордоном. Міжнародні контакти
стають звичним явищем у здійсненні професійної діяльності, а неефективне спілкування вважається однією із
основних перешкод на шляху досягнення в ній позитивних результатів. З огляду на це, проблема формування
іншомовної комунікативної культури під час вивчення англійської мови як важливого компонента професійної
підготовки є своєчасною та важливою. Збільшення зарубіжних контактів України, активізація процесів європейської та світової інтеграції суттєво підвищує значущість іноземних мов у системі освіти. Закон України
«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» зазначає, що однією з
стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні, є «забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення», насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання
новітніх інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) у формуванні всебічно розвиненої особистості.
Наукові основи технології навчання з використанням ІКТ розглядались у дослідженнях А.М. Білоруса,
І.М. Богданова, Л.Ф. Панченко та інших. Проблемі впровадження послуг Інтернету в освітній процес навчальних закладів присвячені праці О.Г. Глазунової, В.П.Карповської, Н.В. Морзе, К.М. Обухова, В.В. Осадчого,
Є.Д. Патаракіна та інших. З розвитком різноманітних підходів до навчання виокремилися та еволюціонували
численні підходи розвитку іншомовної комунікативної культури. Сьогодні найскладнішою ділянкою у сфері
мовних навичок є іншомовна комунікація через неможливість створення іншомовного середовища під час
занять іноземною мовою. Вирішення даної проблеми знаходиться у використанні Інтернет технологій, які дають можливість постійного перебування в мережі як в іншомовному середовищі. В розвинених країнах світу,
Японії, Великобританії, США процес навчання англомовного мовлення пов’язаний зі створенням навчального
процесу у блогосфері. Блог – це веб-сайт, основний зміст якого складають записи, що регулярно додаються,
зображення або мультимедія. Блогосфера – позначає сукупність усіх блогів як спільність чи соціальну мережу [3, с. 1–20] [4, с. 209–225]. Надзвичайна популярність блогів зумовлена двома головними обставинами:
по-перше, публікувати інформацію в Інтернеті за допомогою блогів досить легко, по-друге, це моментальна
доступність в Інтернеті опублікованої інформації.
Однак проблемі встановлення ефективності використання блогів з метою розвитку навичок мовлення в
наукових джерелах приділено недостатньо уваги, тому виникає потреба у більш детальному вивченні можливостей впровадження блогів у процес формування англомовної комунікативної культури.
Мета статті – встановити ефективність використання блогів у процесі формування англомовної культури
спілкування.
Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити особливості мовлення у блогосфері , встановити
комунікативні особливості мовлення та види мовленнєвих ситуацій для навчання мовлення.
Оскільки власні записи у блозі можуть бути приватними та відкритими за побажанням власника блогу, ми
можемо зробити висновок, що блог об’єднує особисту та публічну сфери комунікації. Особиста сфера мовлення, в якій суб’єкт навчання живе як приватна особа, охоплює індивідуальні заняття, такі як ведення особистого
щоденника, задоволення спеціальних інтересів, хобі, проникнення медіа в сімейне та особисте життя, розміщення реклами у поштових скриньках, публічні тексти, що вживаються у повсякденному житті. Особиста
сфера індивідуалізує або персоналізує діяльність в інших сферах. Публічна сфера писемного мовлення, в якій
суб’єкт навчання діє як член загальної спільноти або якоїсь організації, він (вона) виконує різноманітні види
діяльності з різними цілями. Публічна сфера охоплює суспільні та адміністративні інтеракції та трансакції,
контакт із засобами масового зв’язку, є відкритою для інших сфер. Основна функція публічної сфери мовлення
– функція впливу, яка тісно переплітається з інформативною функцією. Роль публіцистики полягає в тому, щоб
переконувати читача і впливати на його волю і почуття з метою створення громадської думки; крім того, зміст
публіцистичних творів служить для передачі повідомлень і роз’яснення, коментування подій [4, с. 45]. Для
встановлення ефективності використання блогів у процесі формування англомовної комунікативної культури.
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У ході проведеного дослідження блогів двадцять блогів з двадцяти містять риси особистої та публічної
сфери мовлення, тому ми дійшли висновку, що особиста та публічні сфери мовлення однаково використовуються у блогосфері. Наприклад на рис. 1 показана анотація до книги, яка впливає на читача як потенціального
покупця даної книги, провокуючи мовними засобами коментарі відвідувачів блогу.

Рис. 1. Приклад монологічного мовлення в блогосфері [5]
На міжнародному блозі студентів (рис. 2.) можна також вести власний електронний щоденник, розміщуючи події власного життя щодня, практикуючи систематичне використання мови. Даний блог може бути закритим для інших блоггерів, але записи особистого блогу можуть стати публічними, коли забажає їх власник,
тим самим особиста сфера мовлення може перейти у публічну.

Рис. 2. Блог публічної сфери мовлення [9]
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Дослідження показує, що в блогах представлені однаковою мірою повідомлення, що мають монологічний
характер, та повідомлення, які створюються користувачами з метою обговорення тієї чи іншої проблеми, вирішення поставленого питання, повідомлення спрямовані на монологічне мовлення, відносяться до повідомлень,
які спрямовані на виникнення діалогу. Таким чином, монологічне та діалогічне мовлення взаємопов’язані і є
елементами одне одного і блогосфера є безперевним джерелом для спілкування .
Враховуючи основні чинники, які спонукають до мовлення, мовленнєві ситуації [2, с. 146], необхідно
розглянути види мовленнєвих ситуацій у блогах, завдяки яким створюється спілкування у блогосфері: природні та умовно-мовленнєві мовленнєві ситуації. Природні мовленнєві ситуації мають природний стимул для
мовлення, тому виникають самі собою. Ці ситуації можна використовувати для навчання мовлення [2, с. 147].
У блогосфері до природні мовленнєвих ситуацій можна віднести розміщення блоггерами відео-, адудіофайлів,
фото, картинок, які провокують до коментування, обговорення, до зворотної реакції (feedback) інших блоггерів.
Але природних ситуацій недостатньо для навчання мовлення, тому викладачі створюють умовно-мовленнєві ситуації на основі природних (рис. 3) [2, с. 147].

Рис. 3. Штучні мовленнєві ситуації, створені викладачем для навчання письма у блогосфері [7]
З огляду на особливості природних умовно-мовленнєвих ситуацій, зазначених С. Ю. Ніколаєвою [2, с. 147],
можна визначити компоненти мовленнєвих ситуацій в блогосфері:
– комуніканти та їх стосунки (користувачі соціальної мережі,які є блоггерами; друзі; друзі друзів; одногрупники (є членами однієї групи у спільнотах соціальної мережі; родичі (брати, сестри тощо); близькі люди
(чоловік\дружина, хлопець\дівчина);
– предмет розмови (тема дебатів, тема блогу тощо);
– відношення суб’єктів до теми розмови (погодження, заперечення, власна точка зору).
Мовленнєвий акт
Синхронний – репліки в блозі розміщуються синхронно (як усна розмова в даний момент часу).
Асинхронний – блоггер отримує відповідь на свою репліку або особисто відповідає на репліку партнера
через певний проміжок часу, тобто репліки розміщуються асинхронно.
Мовлення в блогах складається з елементів монологів та діалогів (рис.4).

Рис. 4. Елементи діалогічного та монологічного мовлення в блогах [8]
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В діалозі репліки тісно пов’язані одна з одною – за своїми комунікативними функціями, структурно та
інтонаційно [2, с. 149].

Рис. 1.14. Смайлики – приклад анімаційного емотикону [10]
Емоційна насиченість спілкування в блогах має компенсаторний характер в умовах повної відсутності невербальних засобів для передачі емоцій та опису емоційних станів та інтонації. Вона досягається за допомогою графічних вербальних засобів (використання великих літер, повторень знаків пунктуації, смайликів
тощо), спеціально програмованих графічних засобів, які є в оболонці програмного забезпечення, наприклад
«емотікон» (коли зображення, які виражають певну емоцію, додаються до будь-якого текстового повідомлення
або репліки) (рис.5)
Дослідники, Т.Хуріган та Л.Мюррей, зазначають, що ініціація спілкування, яке може відбуватися у різних
ситуаціях (наприклад, початок телефонної розмови або листа), передбачає вирішення ряду завдань: привітання; встановлення стосунків між комунікантами; визначення теми розмови [5]. У повідомленнях у блогах
нерідко пропускаються привітання, оскільки комунікація може відбуватись асинхронно, адресатом може бути
широка аудиторія або ж тема та структурна організація повідомлення не вимагає його наявності (повідомлення, які містять афоризми, новини, рекламу тощо).
Користувачам не потрібно представлятися у своїх повідомленнях, оскільки під час реєстрації на сайті вони
заповнюють анкету, вказуючи особисту інформацію, та можуть додавати власну фотографію. Комуніканти
отримують повідомлення із вказівкою на відправника і за бажанням можуть перейти за посиланням на його
сторінку, де можна ознайомитись більш детально із персональними даними адресанта. Етап, на якому відбувається встановлення стосунків між комунікантами, втрачає свою актуальність у комунікації в соціальних
мережах та блогах.
Розглянувши комунікативні особливості мовлення в блогах, вважаємо доцільним зосередитись на мовленнєвих особливостях мовлення у блогосфері. Характерними лінгвістичними особливостями мовлення у блогосфері є його еліптичність, наявність готових мовленнєвих одиниць, слів-заповнювачів, знаків пунктуації,
якими позначаються паузи або відношення комуніканта до предмета розмови. Це пояснюється обмеженнями,
накладеними на довжину повідомлень на деяких блогплатформах (наприклад Twitter), прагненням комунікантів економно використовувати мовні зусилля, особиста сторінка кожного користувача несе інформацію, яку не
потрібно зазначати при розмові у блогосфері.
Розумінню неповних реплік партнерів у діалозі сприяють контактність комунікантів, наявність спільної
ситуації, зверненість реплік, вживання позамовних засобів (смайликів, фото, малюнків, відео- ,аудіофайлів,
посилання на інші сайти тощо), знання обома співрозмовниками обставин дійсності тощо.
Компактність, швидкість та відсутність граматичних та орфографічних правил, які є характерними ознаками сучасної віртуальної комунікації, обумовили розповсюдження нових форм письма та використання нетрадиційних орфографічних норм. Прагнення мовців до компресії повідомлень через обмеженість кількості
символів у повідомленні на певних блогплатформах та збереження мовних зусиль, економії часу призвело до
використання такого засобу передачі інформації як фонетичне письмо, в основі якого лежить ототожнювання
графічного оформлення слів з їх звучанням.
Враховуючи зазначені особливості мовлення у блогосфері, ми вважаємо доцільним уточнити склад комунікативних умінь, які розвиваються за допомогою спілкування у блогах. Комунікативні вміння включають умовно-мовленнєві, інформативні та мовленнєві вміння. Умовно-мовленнєві вміння включають уміння з’єднувати
декілька мовленнєвих зразків та продукувати діалоги або діалогічні єдності. Інформативні вміння включають
уміння відбирати релевантну інформацію для визначення змісту майбутнього повідомлення, залучати для ви-
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кладу певної теми матеріал суміжних тем, швидко реагувати на репліку співрозмовника, починати діалог, відбирати інформацію для зворотнього зв’язку, коментарів. Мовленнєві вміння включають уміння досить повно
висловлюватись відповідно до запропонованої комунікативної ситуації, оптимально використовувати мовний
матеріал певної теми, підтримувати розмову, вживаючи відповідні види реплік.
Отже, блоги дійсно можуть застосовуватися у навчальному процесі як джерело навчальної інформації, для
організації дискусій за темами навчальної програми, для організації дистанційного навчання, для контролю на
основі публікацій, обговорення контрольних робіт та завдань студентів.
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