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ЧИТАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних 
цілей навчання іноземної мови в середній школі. Проте не меншу роль відіграє 
читання у навчальному процесі як засіб навчання. Воно допомагає в оволодінні 
мовним матеріалом, в його закріпленні та нагромадженні. Так, мнемічна діяльність, 
яка супроводжує процес читання, забезпечує запам'ятовування лексичних одиниць, 
зв'язків між ними, а також граматичних явищ, наповнення граматичних структур 
порядку слів у структурах та ін. Читання допомагає удосконалювати вміння усного 
мовлення: під час читання як уголос, так і про себе функціонують провідні мовні 
аналізатори - слухові та мовленнєво-рухові, характерні для говоріння. [2]

Читання має багато спільного з аудіюванням та письмом. Для цих трьох 
видів МД характерними є функціонування мовленнєво-рухового аналізатора у 
внутрішньому мовленні.

Читання іншомовних текстів розвиває мислення учнів, допомагає 
усвідомити особливості системи іноземної мови і глибше зрозуміти особливості 
рідної. Інформація, яку отримує учень з іншомовних текстів, формує його світогляд, 
збагачує країнознавчими знаннями про історію, культуру, економік політику, побут 
країни, мову якої він вивчає. Велика розумова робота, котра виконується читачем 
з метою проникнення у зміст тексту, розвиває мовну здогадку та антиципацію, 
самостійність у подоланні мовних та смислових труднощів, інтерес до оволодіння 
іноземною мовою. 

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування 
є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш 
розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи 
мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та Державного стандарту з 
іноземних мов. В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, 
проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки 
читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства 
нагромаджений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, соціально-
культурної діяльності. Уміння читати дає можливість випускникам школи у своїй 
подальшій роботі та навчанні користуватися літературою на іноземній мові для 
пошуку інформації за фахом, задоволення своїх читацьких чи творчих інтересів, 
удосконалення умінь усного мовлення і т. ін.

Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає 
техніку читання (ТЧ) і розуміння того, що читається, і відноситься до письмової 
форми мовлення. У зв'язку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти 
діяльності читання. Змістовий аспект читання залежить від процесуального і полягає 
в досягненні розуміння інформації, яка сприймається читачем, завдяки декодуванню 
графічних знаків та смислових зв'язків тексту [3].
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смислу/змісту (хоча кожен з них ще включає по декілька проміжних рівнів). Перший 
пов'язаний із встановленням значень сприйнятих мовних одиниць та їх безпосередніх 
зв'язків, другий  - з розумінням змісту тексту як цілісної мовної одиниці. У зв'язку 
з цим навички та вміння, які забезпечують розуміння тексту, умовно поділяють 
на дві групи, хоча процеси сприймання та осмислення відбуваються одночасно. 
Перша група — це навички, які пов'язані з технічним аспектом читання. Вони 
забезпечують безпосередній акт сприйняття графічних знаків та співвіднесення їх 
з відповідними значеннями; друга група — це вміння, які забезпечують смисловий 
аспект читання: встановлення смислових зв'язків між мовними одиницями тексту, 
досягнення розуміння змісту, замислу автора, тобто розуміння тексту як завершеного 
мовленнєвого твору. Щоб досягти такого рівня розуміння, навички техніки читання 
мають бути граничне автоматизованими, завдяки чому увага читача повністю 
зосереджується на смисловій переробці тексту.

Той, хто читає, як правило, завжди прагне отримати інформацію 
найбільш економним способом, тому його читання відбувається в різному темпі і 
характеризується гнучкістю як ознакою зрілого читання.

У процесі навчання іноземної мови в середній школі необхідно сформувати 
уміння читання на комунікативно достатньому рівні, з тим щоб учні могли розуміти: 
а) основний зміст нескладних автентичних текстів та 
б) досягти повного розуміння складніших за змістом і структурою текстів різних 
жанрів: суспільно-політичних, науково-популярних, художніх (адаптованих). Учнів 
потрібно навчити користуватися двомовними словниками та різними довідковими 
матеріалами.

Так, на початковому ступені (5-6 класи) основним завданням є розвиток 
навичок техніки читання уголос і про себе/мовчки і досягнення швидкості читання, 
яка становить 300 друк. знаків/хв. Це включає роботу з укріплення асоціацій між 
буквами та звуками, формування зорово-графічних та слухово-моторних зв'язків, 
які сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню значень слів: розширення поля 
читання, синтагматичного членування речень та встановлення смислових зв'язків 
між компонентами речення і цілими реченнями тексту; розуміння змісту навчальних 
текстів, що побудовані на засвоєному матеріалі. У зв'язку з цим розуміння змісту 
прочитаного можливе без мовного чи смислового аналізу.

На середньому ступені (7-9 кл.) ставиться завдання навчити учнів читати 
вголос і про себе складніші тексти пізнавального характеру, що представлені у 
підручнику та в читанці. Учні повинні здогадуватися про значення незнайомих слів 
на базі контексту, словотворчих елементів, співзвучності зі словами рідної мови. 
Для визначення значення незнайомого слова використовується морфологічний або 
структурно-смисловий аналіз.

З метою подолання труднощів розуміння тексту проводиться лексичний, 
граматичний, структурний та смисловий аналіз, використовується переклад [4].

Учні вчаться користуватися двомовним словником.
На старшому ступені учні повинні уміти читати без словника з метою 

отримання основної інформації, або зі словником — для повного розуміння змісту 
тексту, що включає до 6% незнайомих слів. Використовуються нескладні автентичні 
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тексти суспільно-політичної, науково-популярної та художньої літератури. 
Удосконалюються прийоми прогнозування на рівні слова (мовна здогадка) та на рівні 
тексту (антиципація) [1].
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