
слова: туркм. а (1. Протиставний сполучник; 2. Вигук, що виражає 
здивування, здогадку, злорадство) – укр. а; туркм. аý (вигук, що виражає 
докір, жаль) – укр. ай; туркм. о (вигук, що виражає здивування, радість, 
захоплення) – укр. о.  

Отже, на основі нашого дослідження можемо сказати, що 
найбільшу частину лексем, спільних для словника української і 
туркменської мов, становлять інтернаціоналізми, запозичені з 
європейських мов та неєвропейських мов; дещо меншу частку 
становлять тюркізми, запозичені і засвоєні українською мовою від 
найдавніших часів та успадковані туркменською мовою, та слов’янізми, 
наявні в українській мові як питомі і запозичені туркменською мовою з 
російської; найменшу групу складають службові слова і вигуки, що 
збігаються у двох мовах.  
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Анотація  

Стаття присвячена домашньому читанню як одному з найефективніших засобів 
навчання англійської мови учнів основної школи. У статті проаналізовано домашнє читання 
як невід’ємний компонент навчального процесу англійської мови, подано його роль, функції 
та завдання. Визначено основний критерій відбору текстів для домашнього читання – 
літературно-країнознавчий підхід. Результати дослідження можуть слугувати змістовним 
джерелом для створення уроків з домашнього читання англійської мови як основи для 
формування комунікативної компетенції учнів. 
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текст. 
Abstract  

The article is devoted to home reading as one of the most effective means of teaching 
English to elementary school students. The article analyzes home reading as an integral part of the 
learning process of the English language, its role, functions and tasks are revealed. The main 
criteriа for choosing texts for home reading – the literary-country-study approach – is determined. 
Research findings can serve as a meaningful source for creating English language home reading 
lessons as a basis for building students` communicative competences.  

Keywords  
Home reading, foreign language texts, the literary-country-study approach, the authentic 

text.  

Культура людини значною мірою залежіть від її вміння розуміти 
літературу. Література справляє естетичний вплив на читача, 
стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в 
тексті, що спонукає його до самостійних суджень і висновків, дає 
можливість для розвитку світогляду, допомагає правильно 
зорієнтуватися в складному процесі самопізнання.  

Домашнє читання читання дає можливість пропустити через 
свідомість учнів значну кількість мовних комбінацій – граматичних 
структур та лексичних поєднань, щоб потім у процесі усного 
опрацювання прочитаного на уроці сформувати необхідні навички для 
успішної роботи з мовним та мовленнєвим матеріалом. Цим питання 
займались такі методисти В. М. Фадєєв, О. М. Балакірєва,  

E. B. Беспальчікова, А.І. Панов, Н. М. Іщук, а також О.М. Леонтьєв, Л. В. 
Воскресенська, С. К. Фоломкін та С. Ю. Ремєзов присвятили даному 
питанню свої дисертаційні дослідження.  

Метою нашої статті є аналіз домашнього читання як важливого 
засобу формування комунікативної компетенції та окреслення основних 
критеріїв відбору текстів для домашнього читання.  

Важлива роль читання в опануванні іноземною мовою 
зумовлюється тим, що воно передбачає активну роль читача, яка 
спрямована на сприйняття та переробку як мовної, так і змістової 
інформації, яку несе в собі художній текст. Читання виступає як 
самостійний вид мовленнєвої діяльності в тому випадку, якщо ми 
читаємо з метою отримати необхідну інформацію з тексту.  

У контексті нових підходів і змін у стратегіях навчання іноземних 
мов та мовної освіти в цілому, саме поняття «домашнє читання» 
потребує нового осмислення. Під домашнім читанням ми розуміємо 
обов`язкове для всіх учнів, додаткове стосовно до підручника, постійне і 
рясне читання з метою отримання змістовної інформації. Для того, щоб 
це читання було постійним і обов'язковим, воно має бути посильним. 
Тому тексти повинні бути легкими (адаптованими) з мистецької, 
громадської, політичної та науково-популярної літератури, що містять 
переважно знайомий учням лексико-граматичний матеріал. [2, c. 67-68]  

Читання творів художньої літератури іноземною мовою в рамках 
домашнього читання повинно бути спрямоване на становлення умінь 
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власне читання і поступово підвести учнів до вміння читати оригінальну 
літературу. [5, c. 22]  

На основному етапі навчання розвиток умінь власне читання 
реалізується за допомогою розвитку наступних проміжних умінь читання: 
вміння осмислення змісту всього тексту або серії таких, синтез сенсу 
яких є зрозумілим при безпосередньому сприйнятті окремих фрагментів 
змісту тексту, застосування здогадки про значення незрозумілих 
елементів тексту й уміння оминати їх.  

Для формування адекватних умінь читання велике значення має 
характер текстів: їхній зміст, інформативність, цікава фабула тощо. Від 
якості текстів залежить мотивація читацької діяльності учнів.  

Тексти для читання виконують навчальні функції, які сприяють 
успішному оволодінню мовою. Виділяють чотири головні функції 
іншомовного тексту:  

1. Функція збагачення і розширення знань, головним чином 
лексичних. У процесі читання учні отримують завдання знайти певні 
слова чи словосполучення і з’ясувати їхнє значення; знайти і виписати 
слова чи структури за конкретною ознакою тощо.  

2. Функція тренування, мета якої полягає в тому, щоб засвоїти 
лексико-граматичний матеріал та забезпечити покращення техніки 
читання і використання певного мовного матеріалу у відповідях на 
запитання вчителя, у процесі вільного чи близького до тексту переказу.  

3. Функція розвитку усного мовлення на основі прочитаного 
тексту: переказ тексту своїми словами, драматизація окремих епізодів, 
вигадування продовження фабули тексту тощо.  

4. Функція розвитку смислового сприйняття тексту – його 
розуміння. Завдання такого характеру спрямовані на виконання вправ, 
які допомагають долати труднощі, що виникають на шляху розуміння 
тексту [4, c.14-17].  

Проблема відбору матеріалу для читання стає особливо гострою 
на тому етапі, коли закінчується процес навчання читання і  

починається процес формування синтетичних умінь вилучення 
інформації з тексту. «До цієї стадії учень навчається читати, а тепер 
метою стає читати, щоб вчитися і дізнаватися. Або, якщо бути більш 
точним, він тепер читає з метою отримання інформації. Він, звичайно, ще 
вчиться читати, але на більш високому рівні, коли його увагу більше 
зосереджується на інформації, яку він може отримати, а не на графема і 
їх сполученнях» [3, c. 98-102].  

Варто було б зазначити, що при відборі текстів для домашнього 
читання необхідно враховувати передусім вікові особливості, інтереси і 
потреби учнів. Не менш важливим при цьому є сам зміст текстів, 
новизна, практична значущість наявної в ній інформації. Наразі це 
завдання може бути успішно вирішене за допомогою автентичних текстів 
лінгвокраїнознавчого змісту. Правомірність звернення до такого роду 
текстів пояснюється насамперед тим, що вони сприймаються учнями з 

 
176 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD


підвищеним інтересом і великим ентузіазмом. Крім того, автентичний 
текст відрізняємося і своєю інформативністю, особливо якщо мова йде 
про тексти лінгвокраїнознавчого змісту з точки зору комунікативної 
цінності інформації. [1, c. 15]  

Розглянемо сукупність структурних ознак навчального тексту, що 
відповідає нормам, прийнятим носіями мови.  

Навчання мови невіддільне від знайомства з культурою країн 
(культурологічна автентичність), де говорять цією мовою, з 
особливостями побуту та менталітету їх громадян.  

Сучасні підручники насичені країнознавчою інформацією. У 
текстах вводяться реалії Великобританії та інших англомовних країн 
(Royal Family, double-decker, Thanksgiving Day), географічні назви 
(London, Great Britain, Scotland), імена відомих людей, традиційні форми 
звернення (Mr., Sir, Miss).  

Кожен природний текст несе в собі будь-яку нову інформацію, яка, 
на думку автора, зацікавить передбачуваного читача. Текст можнави 
знати інформативно автентичним, якщо він викликає природний інтерес 
у читача або слухача. Учням пропонуються тексти, що несуть зна чущу 
для них інформацію: доісторичні тварини, життя закордонних однолітків, 
відомості про країну досліджуваної мови, цікаві історичні факти, веселі 
історії та ін.  

Ситуативна автентичність припускає природність ситуації, що 
пропонується в якості навчальної ілюстрації, інтерес носіїв мови до 
заявленої теми, природність її обговорення.  

Сучасні підручники сьогодні пропонують тексти, що відображають 
цілий спектр різноманітних автентичних життєвих обставин. Це і особисті 
листи, і анекдоти, та статті з шкільної газети, а також уривки з щоденника 
підлітка, реклама, кулінарні рецепти, казки, науково-популярні та 
країнознавчі тексти.  

Відбір лексики і фразеології грає важливу роль в досягненні 
автентичності висловлювання.  

Автентичний текст є прекрасним матеріалом для ознайомлення з 
фразеологією, що вивчається і роботи над нею. Так, фразові дієслова 
викликають труднощі у україномовних учнів і у зв'язку з цим мало 
представлені в шкільних підручниках. Однак автентична англійська мова 
без цих дієслів практично неможлива. Велике значення для досягнення 
автентичності навчальних текстів має правильний добір фразеологізмів,  
наприклад:  East or West, home is best. There is no place like home.  

Граматична автентичність пов'язана з використанням в усній і 
письмовій мові властивих для даної мови граматичних структур.  

Розглянемо модель негативних пропозицій. В англійській мові 
вони мають певну специфіку, тому дослівний переклад з української  
мови не завжди автентичний. Так, у ряді випадків 

при перекладі змінюється місце заперечення в реченні:  
Я думаю, що він не прийде – I don't think he will come. 
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У реальному житті будь почутий або прочитаний текст викликає в 
нас ту чи іншу реакцію. Отже, при виборі тексту потрібно враховувати 
його здатність викликати в студента автентичний емоційний, розумовий і 
мовної відгук.  

Реактивна автентичність досягається різноманітними засобами. 
Наявність у тексті окличних речень (Isn't she funny! Gosh!), вигуків (Yuk! 
Wow!), риторичних питань (What do you do in your free time? – Free time? 
What's that?!), підсилювальних конструкцій (It does take a lot of time!),  
оцінних слів (great, terrible) надає йому виразність, емоційну 
забарвленість, викликає інтерес у читача. [2, с. 14-27].  

Отже, з огляду на вище викладений матеріал, можемо 
стверджувати, що основне призначення текстів з домашнього читання – 
отримання інформації з текстів іноземною мовою. Нами було 
охарактеризовано домашнє читання як важливе джерело і засіб 
збільшення лексичного запасу та розвитку навичок усного мовлення 
учнів. Домашнє читання повинно бути постійним, систематичним. Для 
того, щоб це читання було постійним, воно повинно бути універсальним 
та посильним. Таке читання дозволяє учням вже у школі долучитися до 
читання іноземною мовою як до реальної мовної діяльності.  

Також нами було виявлено найбільш оптимальний підхід до відбору 
текстів для домашнього читання, який охоплює максимальну кількість 
компонентів поняття »автентичності» англомовного тексту. Так, при 
відборі текстів для домашнього читання акцент робиться на літературно-
країнознавчий підхід як на єдиний спосіб зберегти в матеріалі для 
читання всі компоненти автентичності.  

Навчання природної, живої мови можливе лише за умови 
використання матеріалів, взятих із життя носіїв мови або складених з 
урахуванням особливостей їхньої культури та менталітету відповідно до 
прийнятих мовних норм. 
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