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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ 

АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ У ВНЗ 
Процес навчання студентів є системою, в якій значне місце 

посідає читання художніх текстів, оскільки саме читання іноземною 
мовою сприяє формуванню та вихованню активної особистості; 
формує світогляд майбутнього фахівця як систему наукових 
поглядів на світ та місце в ньому; підвищує його загальну культуру.  
Займаючи чільне місце в методиці викладання іноземних мов у 
вищій школі, проблема навчання читання оригінальних художніх 
творів пов’язана з такими аспектами процесу іншомовного читання: 
розглядом читання як засобу розширення мовних знань студентів з 
метою вдосконалення усного мовлення (Ю.Борисов, В.Важеніна, 
Е.Вильялон, В.Матвейченко, С.Тер-Минасова), із застосуванням 
естетико-стилістичного аналізу художнього тексту (Т.Ніфака), з 
відбором художніх творів (Т.Левіна, Т.Михайлюкова, Н.Селиванова, 
Л.Смєлякова, Н.Трубіцина), зі смисловою інтерпретацією 
літературного твору (О.Дупленко, М.Вавилова), з удосконаленням 
уміння читати (Н.Коряковцева, Н.Шарова, Ph.Prowse, М.Swan, 
M.West). 

Основою організації процесу читання, під якою розуміється 
діяльність суб’єкта по оволодінню узагальненими способами дій, 
скерованих на його саморозвиток на основі вирішення спеціально 
поставлених викладачем навчальних задач та через навчальні дії, є 
особистісно-діяльнісний підхід, який передбачає врахування 
особливостей суб’єкта, в конкретному випадку – рівень розвитку 
читацької компетенції студентів вищої школи. Об’єктом навчання 
при даному підході є мовленнєва діяльність, тобто читання. Змістом 
навчання читання художніх текстів є знання, навички та уміння, 
необхідні для здійснення діяльності читання. 

Отже, студент вищої повинен мати відповідні знання, а саме: 
естетичні, літературознавчі, лінгвостилістичні, країнознавчі, 
лінгвокраїнознавчі. 
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Навички читання творів літератури умовно можна поділити на дві 
групи: 1) навички, пов’язані з технічним аспектом читання, які 
забезпечують безпосередній акт сприймання графічних знаків та 
співвіднесення їх з відповідним значенням лексичних одиниць та 
граматичних конструкцій, [1, 189] та 2) специфічні навички 
використання естетичних, літературознавчих, лінгвостилістичних, 
країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань. 

Щодо формування безпосередньо вмінь читання, то в методичній 
літературі проблема розвитку вмінь смислової обробки інформації в 
процесі читання розглядається в працях Т.Вдовіної, К. Крупника, 
І.Павлової,  С.Фоломкіної та інших дослідників. Уміння, необхідні 
для здійснення діяльності читання, були умовно розподілені на дві 
групи: 1) загальнотекстові уміння та 2) специфічні уміння читання 
художніх творів. 

Також для досягнення цілей навчання читання майбутніх фахівців 
необхідно дотримуватись наступних методичних вимог: навчання 
читання художніх текстів потрібно здійснювати в напрямі 
формування уміння студентів вести діалог з текстом; для навчання 
читання необхідно відбирати твори, зміст яких становить певний 
інтерес для студентів, що виступає стимулом їх діяльності читання; 
для розвитку читацької компетенції студентів є необхідним 
збільшення існуючих норм читання та загального обсягу 
прочитаного за умови орієнтації на первинне ознайомлювальне 
читання та використання різних видів читання в межах одного 
художнього твору; навчання читання творів художньої літератури 
варто проводити з урахуванням індивідуальних особливостей 
майбутніх спеціалістів, які корелюють з рівнем розвитку їх 
читацької компетенції. 
Всі ці положення й визначають теоретичні передумови навчання 
читання художньої літератури у ВНЗ. 
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КУЛЬТУРНО-ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА У МАКРО- ТА 
МІКРОСТРУКТУРІ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Як відомо, створення словника будь-якого типу передбачає три 

етапи:   1) відбір заголовних одиниць; 2) пошук джерел даних; 3) 
написання словникових статей. Перші два етапи визначають 
макроструктуру словника як сукупність усіх заголовних слів у 
корпусі словника, третій – мікроструктуру, тобто його внутрішню 
будову.  

Загалом, проблема вокабулярія і визначення його меж є однією з 
центральних проблем лексикографічної науки. Оскільки 
словниковий склад мови постійно змінюється, лексикографи 
намагаються відобразити у макроструктурі ту частину лексики, що 
відповідає профілю лексикографічного джерела.  

Рекомендації щодо включення культурно-забарвленої лексики у 
корпус як одномовного, так і перекладного тлумачного словника, до 
початку 80-х років у радянській та вітчизняній лексикографії 
фактично були відсутні. Ця проблема набуває актуальності у зв’язку 
з появою у 20-30-х рр. ХХ ст. такого культурно-лінгвістичного 
явища, як мовна картина світу, одним із найгостріших питань якої є 
проблема співвідношення культурної та мовної картин світу. Ця 
проблема серед інших отримала детальне висвітлення у роботах О.А. 
Корнілова, де автор пропонує низку способів лексикографування 
словникового запасу як національної мовної картини світу - тобто 
певної системи, яку можна відобразити у навчально-довідниковій 
літературі.  

У 80-х рр. ХХ ст. дослідники вперше починають ураховувати 
культурний фактор у плануванні корпусу тлумачного словника 
загального типу. Межі вокабулярія такого словника починають 
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