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та традиціями, яка, як будь-яка мовна система, впливає на розвиток мови в цілому, змінюючи її, і це відкриває 

для науковців нові горизонти досліджень. 
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Abbreviations of modern English as a constituent part of youth internet-slang are examined in the article, 

reasons of their origin are analyzed, the value of abbreviations is specified; considerable attention is paid to the 

phenomenon of youth slang that plays a leading role in the lexical system of language and represents sociocultural 

changes in life of society, in particular of young people; importance of youth internet-slang as the facility of 

information transfer for people who use the newest computer technologies in their everyday life. 

 Key words: abbreviations, youth slang, internet-slang, Internet-user, phenomenon, linguistics. 
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ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

У статті з’ясовано теоретико-практичні  основи  формування основних засобів логіко-емоційної 

виразності у читанні молодших школярів.  

Ключові слова: виразне читання, види читання, засоби логіко-емоційної виразності читання, пауза, 

логічно наголошене слово, мелодика мовлення, мовна партитура. 

 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми зумовлена насамперед визначальною роллю читання у 

формуванні гармонійної особистості, в реалізації триєдиної мети курсу і взаємопов'язаному опануванні учнями 

всіх видів мовленнєвої діяльності. Проблема формування навички виразного читання у молодших школярів - 

одна з найактуальніших педагогічних проблем сучасної української початкової школи, що має велике 

теоретичне і практичне значення. Виразне читання є невід'ємною складовою частиною загального процесу 

навчання і виховання учнів. Методику проведення уроків не можна розглядати без елементів теорії виразного 

читання і культури мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування умінь і навичок виразного читання у 

молодших школярів принагідне досліджували такі науковці, педагоги - методисти: В. Острогорський, Л. 

Коренюк, Л. Павлова, К. Станіславський, А. Капська, Б Буяльський, Г. Олійник, О. Дорошенко, О. Федик і інші. 

Ґрунтовне дослідження з питань виразного читання провів Б. Буяльський. У своїй праці «Поезія усного 

слова» він визначав, що навчити дитину виразно читати твір - значить дати їй у руки ключ до пізнання й 

осмислення краси та змісту художнього слова [1]. Велику увагу вчений приділяє підготовці творів до виразного 

читання і методиці проведення цих уроків. 

Значними в дослідженні питання виразного читання стали роботи А. Капської. У своїй праці «Виразне 

читання» [3] вона розглядає важливість значення розвитку методики виразного читання. 

Метою статті є: дослідити, як засоби логіко-емоційної впливають на підвищення рівня читацьких 

умінь і навичок молодших школярів. 

Для досягнення цієї мети ми визначили  завдання : на основі аналізу науково - методичної літератури 

з'ясувати різні погляди щодо проблеми формування навичок виразного читання. 

Виклад основного матеріалу. Для успішного перебігу процесу читання рівноцінне значення мають 

техніка читання і розуміння тексту. Останнє виступає як мета читання, а техніка - як засіб досягнення цієї мети. 

Щоб опанувати належну техніку читання потрібно: 

уміти правильно вимовляти написане (надруковане); 

співвідносити букви і звуки; 

знати і правильно застосовувати правила читання; 

уміти прогнозувати розгортання мовного матеріалу; 

уміти членувати речення на синтагми; 
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уміти інтонаційно оформляти речення і синтагми, відрізки тексту. 

Розуміння під час читання психологи кваліфікують як складний процес і виділяють кілька рівнів 

розуміння навіть у процесі читання рідною мовою. А читання на іншій мові ускладнюється тим, що учень 

повинен володіти певним лексичним і граматичним запасом, щоб збагнути смисловий зміст тексту, адже 

найперша умова правильного сприймання - розуміння кожного слова. 

Науковці вважають за потрібне зосередити увагу вчителя на формуванні таких умінь, істотних для 

успішного перебігу процесу читання: 

визначати тему й основну думку висловлювання; 

виділяти в тексті незнайомі слова, вирази і зосереджувати на них свої пізнавальні зусилля; 

з'ясовувати значення невідомих слів за словотвірними елементами, за словником, за контекстом; 

знаходити ключові слова і речення; 

зосереджувати увагу на певних питаннях змісту; 

розрізняти головну і другорядну інформацію; 

давати відповіді на запитання за змістом тексту і ставити запитання до тексту; 

визначати логіку і структуру друкованого тексту; 

* узагальнювати викладені в тексті факти, робити і формулювати висновки; 

* прогнозувати зміст; 

сприймати емоційно-оцінну інформацію та образну мову художнього (науково-популярного) тексту, а 

також закладену в ньому спонукальне-вольову інформацію; 

критично оцінювати й інтерпретувати здобуту інформацію, реагувати на неї, співвідносити її зі своїм 

життєвим досвідом, використовувати повсякденному житті. 

Унаслідок цілеспрямованого навчання читати вголос учні повинні оволодіти такими уміннями, які 

згідно з критеріями оцінювання підлягають контролю: 

а)демонструвати певний рівень розуміння прочитаного; 

б)читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та 

інтонаційних норм, додержуючи логічного наголосу, пауз; 

в)за допомогою темпу, тембру, гучності читання виражати особливості змісту, стилю тексту, 

авторський задум; 

г)пристосовувати читання до особливостей слухачів (рівня підготовленості, зацікавленості темою 

тощо). 

Здатність читати мовчки визначається сформованістю певних умінь, а саме: 

• читати незнайомий текст із належною швидкістю; з одного прочитування; 

• розуміти фактичний зміст; 

• знаходити в тексті потрібну інформацію; 

• встановлювати причиново-наслідкові зв'язки; 

• визначати тему й основну думку, 

• знаходити виражально-зображувальні засоби прочитаного твору; 

• уявляти наявні в тексті образи; 

• давати оцінку прочитаному. 

Критерії розмежування видів читання численні й взаємопов'язані; вони ґрунтуються на домінантних 

властивостях читацької діяльності. Основна диференціація здійснюється за гучністю та беззвучністю читання, 

його призначенням і функціями. Особливості часового і текстуального вимірів (цілісність, уривчастість, 

повторюваність), кількість читачів і форми навчання також зумовлюють окремі види читання. 

За часовою протяжністю читання буває первинне і вторинне, неперервне і з перервами, а також 

вибіркове (звертання до окремих фрагментів і частин тексту). Первинне і неперервне читання, як правило, 

охоплює текст у цілому, тимчасом як повторне й перерване в основному спрямоване на окремі частини тексту і 

здійснюється як вибіркове і часткове. 

За кількістю читців читання може бути індивідуальне, з розподіленими ролями (діалогічне) і 

колективне (групове, хорове). 

Залежно від комунікативного завдання, яке розв'язується у процесі читання і визначає характер 

сприймання тексту в цілому, розрізняють кілька видів читання. З-поміж класифікацій методична 

найдоцільнішою видається така: переглядове ознайомлювальне, вивчальне і пошукове (дослідницьке, або 

критичне). Усі чотири види читання зазвичай здійснюються в мовчазній формі; вивчальне залежно від мети 

може бути читання уголос. 

Висновки. Над формуванням в учнів умінь виразного читання, учитель не повинен забувати, що це, 

хоч і важливий, проте не основний аспект роботи. Текст передує ознайомленню учнів з теоретичним 

матеріалом і слугує відправним, мотиваційним моментом його вивчення й засвоєння, а робота над текстом 

підпорядковується реалізації основної мети уроку і курсу в цілому. 
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In the article the theoretical and practical bases of formation of basic means of logical-emotional 
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УДК 373.5.091.2.:81'243                                                                                В.М. ТРОФІМЧУК, М.Г. ДМИТРОЦА 

 

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Статтю присвячено аналізу засобів навчання іноземних мов для початкової школи, які 

використовуються в загальноосвітніх навчальних закладах України, і питанню створення нових навчально-

методичних комплексів на засадах компетентнісно орієнтованого навчання.  

Ключові слова: початкова школа, іноземна мова, компетентнісно орієнтований підхід, засоби 

навчання, навчально-методичний комплекс. 

 

Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей, в якій 

володіння знаннями, навичками і вміннями є необхідним, але недостатнім результатом освіти. Від людини 

вимагаються вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові технології, самонавчатися, шукати 

і використовувати нові знання, володіти такими якостями, як універсальність мислення, динамізм, мобільність. 

Ідея компетентнісного підходу – одна із відповідей на запитання: який результат освіти необхідний особистості 

і затребуваний сучасним суспільством. Формування компетентності учня на сьогоднішній день є однією із 

актуальних прoблем освіти і може розглядатися як вихід із проблемної ситуації, що виникла через протиріччя 

між необхідністю забезпечити якість освіти та неможливістю вирішити цю проблему традиційним шляхом. 

Вітчизняні і зарубіжні вчені, які досліджують питання особливості організації навчання на 

компетентнісних засадах, висвітлюють свої погляди на побудову компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов, наголошують на необхідності реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в змісті 

навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Їхні праці багато зробили для забезпечення 

сучасного рівня навчання і розвитку учнів початкової школи. Утім, ми не знайшли глибоких і переконливих 

досліджень із цієї сфери для учнів молодших класів. Питання, що порушувалися деякими авторами наукових 

публікацій, побіжно розкривали проблеми і, здебільшого, опосередковано були з ними пов’язані. Результати 

здійснених досліджень не носили системного характеру і не узагальнювались. 

Державним освітнім стандартом, вимагають зміни не тільки змісту навчального предмета, але й 

характеру навчальної взаємодії між учителем і учнем, а саме: підвищення активності, ініціативності та 

самостійності учня.  

Оскільки навчальна взаємодія здійснюється значною мірою за допомогою засобів навчання, то 

очевидно, що навчальна література з іноземних мов нового покоління  повинна базуватися на дидактичних і 

лінгводидактичних принципах, що відображають сучасну парадигму  освіти в цілому і концепцію іншомовної 

освіти зокрема.  

І це змушує переосмислити науково-теоретичні підходи до конструювання навчальної літератури для 

оволодіння оновленим змістом іншомовного спілкування, зокрема учнями початкової школи. Вибір для до-

слідження початкового ступеня зумовлений тим фактом, що саме на цьому етапі розпочинають системно 

формуватися базові механізми іншомовного спілкування, котрі в майбутньому можуть удосконалюватися 

кожною людиною відповідно до її соціальних і професійних комунікативних потреб. Проблема розроблення 

ефективних засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів була і є однією з основоположних як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній методиці 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання приділяли увагу відомі 

дидакти і методисти – Ю.Бабанський,  Н.Бібік, М.Бурда, С.Гончаренко, О.Денисов, В.Казанський, Я.Кодлюк, 

В.Куровський, В.Онищук, Л.Пресман, О.Савченко, М.Скаткін, О.Топузов, М.Фіцула, Р.Чуракова, 

С.Шаповаленко та ін. Не залишилися поза увагою наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 

дослідження засобів навчання іноземних мов (П.Бабінська, Н.Басай, О.Бігич, Н.Бориско, І.Верещагіна, В.Куліш, 

Л.Калініна, Л.Зєня, Є.Маслико, С.Ніколаєва, О.Пасічник, В.Плахотник, Є.Полат, Т.Полонська, Ф.Рабинович, 

В.Редько, Г.Рогова, І.Самойлюкевич, Т.Сахарова, О.Соловова та ін.). У своїх працях дослідники наголошували, 

що використання лише підручника не може забезпечити досягнення цілей, визначених державою щодо рівня 

володіння іноземною мовою випускників сучасної школи. А тому рекомендували розширити спектр засобів на-

вчання за рахунок додаткових компонентів: робочих зошитів, книг для домашнього читання, аудіо- і 

відеододатків, книг для вчителя тощо. Зокрема, вказували на доцільність упровадження в практику навчання 

електронних носіїв інформації, оскільки це надало би змогу індивідуалізувати й диференціювати навчальну 

діяльність учнів, враховувати їхні здібності й рівні навченості. 
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 Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем викладання іноземної мови, 

філології, теоретико-методологічних, культурологічних, літературознавчих, мовознавчих проблем 

спілкування. 

Матеріали можуть бути кориcними для науковців, працівників навчальних закладів, викладачів 

та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
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