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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У системі сучасної мовної освіти в XXI 

столітті в процесі навчання іноземної мови одним із найважливіших завдань 

є не тільки формування комунікативної мовної компетенції, а й формування 

крос-культурної грамотності учнів. Розуміння культурного розмаїття – ключ 

до ефективної міжкультурної комунікації.  

Якщо міжкультурна комунікація – це спілкування, що здійснюється в 

умовах культурно обумовлених розходжень, що безпосередньо впливає на 

процес спілкування в цілому, на його позитивну або негативну динаміку, то 

крос-культурна комунікація передбачає особливого роду відносини між 

двома народами, що виникають в процесі обміну культурними нормами і 

цінностями, у результаті чого можуть відбутися кардинальні зміни як форм 

діяльності, так і всього способу життя та духовних цінностей носіїв 

контактуючих мов і культур. Крос-культурна комунікація – це взаємодія «на 

перетині культур», про що свідчить сам термін, запозичений з англійського 

словосполучення «crossculture».  

Значимість процесу крос-культурної комунікації в житті суспільства 

безспірна. Але ще важливіше – створити всі умови для максимальної 

гармонізації і творення цього процесу, сприяючи тим самим збереженню 

культурного різноманіття і взаємозбагачення в умовах сучасного світу, що 

динамічно розвивається. Однією з таких умов є формування у молодого 

покоління крос-культурної компетенції, яка дозволила б вести творчий діалог 

представників будь-якої культури на всіх рівнях комунікації – від 

міжнародного, міжнаціонального і до міжособистісного спілкування.  

Процес формування крос-культурної компетенції повинен проходити 

паралельно з процесом навчання вербальному спілкуванню, що, насамперед, 

передбачає формування адекватної траєкторії мовної поведінки в конкретній 

ситуації спілкування в рамках взаємодії культур і розвиток культури 

мовлення, що відповідає етичним нормам крос-культурного діалогу.  
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Акцент на крос-культурний підхід, спільно з розвитком мовних умінь і 

навичок у учнів, передбачає формування повного і адекватного уявлення про 

різні сторони життєвого укладу країни, мова якої вивчається, а також 

пов’язаний з удосконаленням знань, що стосуються культурних традицій і 

психології різних народів та національностей, особливостей їх мислення і 

мовної свідомості, які формувалися тисячоліттями. 

Об’єкт дослідження – крос-культурний підхід як засіб розвитку 

навичок читання учнів середніх класів. 

Предмет дослідження – методика застосування крос-культурного 

підходу до розвитку навичок читання учнів середніх класів. 

Мета даної роботи – розкрити зміст і специфіку крос-культурного 

підходу до розвитку навичок читання на уроках англійської мови для учнів 

середніх класів. 

Досягнення мети передбачає виконання наступних завдань: 

- уточнити зміст поняття крос-культурного підходу в середній освіті в 

Україні; 

- схарактеризувати психолого-педагогічні основи формування крос-

культурних цінностей та розвитку крос-культурної компетентності; 

- розглянути методи навчання читання на уроках англійської мови; 

- окреслити специфіку застосування крос-культурного підходу до 

розвитку навичок читання учнів середніх класів; 

- розробити систему вправ для розвитку навичок читання учнів 

середніх класів зі застосуванням крос-культурного підходу. 

При написанні роботи використовувались такі методи дослідження: 

теоретичні – вивчення, теоретичний аналіз і узагальнення психолого-

педагогічної, методичної літератури, вітчизняних і зарубіжних навчально-

методичних комплексів; інтерпретаційні методи дослідження – аналіз, 

узагальнення теоретичних досліджень, практичного досвіду з метою 

розробки системи вправ для розвитку навичок читання учнів середніх класів 

із застосуванням крос-культурного підходу. 
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Практична цінність отриманих результатів полягає у використанні 

теоретичних та практичних положень для викладання предмету «Англійська 

мова» у закладах загальної середньої освіти учням середніх класів, оскільки 

результати проведеного дослідження дають змогу ознайомити учнів з 

культурними особливостями та традиціями, культурою країни, мова якої 

вивчається. Висновки, зроблені у роботі, стануть у нагоді під час написання 

курсових, дипломних та магістерських робіт, присвячених даній проблемі. 

Структура роботи зумовлена логікою дослідження. Дана робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету, 

завдання дослідження, визначено його об’єкт та предмет, окреслено 

застосовані методи дослідження, з’ясована практична цінність отриманих 

результатів. 

У першому розділі розглядається місце крос-культурного підходу у 

сучасній філологічній освіті. 

Другий розділ присвячений особливостям застосування крос-

культурного підходу до розвитку навичок читання на уроках англійської 

мови для учнів середніх класів. 

У загальних висновках викладено основні теоретичні та практичні 

результати дослідження, окреслено можливі перспективи подальших 

розвідок у руслі обраної проблематики. 

Список використаних джерел складається із 58 позицій. Загальний 

обсяг роботи – 70 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ФІЛОЛОГІЧНІЙ 

ОСВІТІ 

1.1. Зміст поняття крос-культурного підходу в середній освіті 

України 

Наприкінці XX – на початку XXI ст. світова спільнота підходить до 

усвідомлення того, що способи життєдіяльності людей не можуть 

оцінюватися за критеріями однієї культури. Глобалізація призвела не тільки 

до прискорення процесів комунікації між людьми, які представляють різні 

культури і субкультури, але і вимагає пошуку різних способів вирішення 

соціокультурних проблем. 

Реформи системи української освіти, європеїзація в процесі реалізації 

країною Болонської угоди ще більше актуалізують проблематику крос-

культурних комунікацій, пошук найбільш оптимальних їх моделей і форм, 

спрямованих на розвиток у всіх учасників освітнього процесу 

комунікативного потенціалу та комунікативної компетентності, високих 

моральних якостей, професійної, інформаційної та загальної культури. 

Звернення до феномену крос-культурної комунікації в сучасному 

освітньому просторі в нашій країні і його підвищена актуальність 

визначається необхідністю подолання кризового стану свідомості 

суспільства, обумовленого різними причинами. З одного боку, процеси 

міграції призвели до зміни контингенту учнів освітніх організацій, виявили 

проблеми мовного та соціокультурного бар’єру, що заважають успішному 

залученню дітей мігрантів у різні види освітньої, культурно-дозвільної та 

соціальної діяльності. Для освітнього простору актуальною залишається 

проблема адаптації до іншокультурного середовища та організації поведінки, 

заснованої на толерантному ставленні до іншої культури. 
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З іншого боку, зміни освітньої парадигми, що відбуваються, пов’язані з 

процесом інклюзивної освіти, що активно реалізується. Інклюзивна освіта 

забезпечує рівний доступ до освіти для всіх учнів з урахуванням 

різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей 

[26]. Це сприяє тому, що всі учні з обмеженими можливостями здоров’я в 

повній мірі можуть реалізувати своє конституційне право на отримання 

освіти. 

Крос-культурний підхід в освіті – це процес вивчення та врахування 

особливостей тієї чи іншої культури з метою створення сприятливих умов 

для їх взаємодії [23]. Підґрунтям визначення поняття «крос-культурний» є 

розуміння крос-культурного підходу як особливої методологічної виховної 

стратегії пізнання культур з урахуванням їх рівноцінності, універсальності та 

специфічності; на підставі культурологічного, контекстного, аксіологічного 

та фасилітаційного підходів [41]. 

Крос-культурна комунікація являє собою складне і багатоаспектне 

явище і одночасно процес зі своїми властивостями, внутрішніми 

закономірностями і протиріччями, саме тому в наш час вона є предметом 

комплексних наукових досліджень. Безумовно, крос-культурна комунікація 

як така існувала з найдавніших часів, проте, саме в XXI ст. була остаточно 

усвідомлена необхідність її не тільки практичного, а й наукового, теоретико-

методологічного вивчення і рефлексії. 

Теоретичний аналіз літератури показує, що в лінгвістиці поняття «крос-

культурна комунікація» вживається як синонім «міжмовної комунікації», під 

яким розуміється навчання іноземній мові; в культурології і соціології - 

«отримання знань і уявлень, взаємодія з іншими культурами та етносами»; у 

психології - «розвиток і функціонування психіки в контексті обумовленості її 

формування соціальними, культурними та екологічними факторами» [66]. У 

цілому, ставлення суспільних наук до крос-культурних комунікацій 

передбачає дослідження процесів, в ході яких групи індивідів та індивіди 
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структурують свої уявлення, очікування і будують свою поведінку по 

відношенню до соціального оточення [37]. 

Набагато менше вивчений феномен крос-культурної комунікації в 

контексті проблематики педагогіки і сучасної освіти. Більше того, у процесі 

вивчення даної проблеми автори не раз стикалися з думками про те, що 

явище «крос-культурної комунікації» не має відношення до педагогічної 

практики. Однак існуюча дійсність і процеси, що відбуваються в сучасному 

суспільстві, свідчать про зворотне.  

Головна складність полягає в тому, що, незважаючи на численні 

дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів, досі відсутня єдність щодо 

визначення «крос-культурна комунікація». Деякі вчені вважають 

синонімічними поняття «крос-культурна» і «міжкультурна» комунікації [64]. 

Однак інші автори пропонують розмежувати дані поняття.  

Культурна комунікація (від лат. communicatio –  повідомлення, 

communicare -робити спільним, зв'язувати) – процес взаємодії між суб’єктами 

соціокультурної діяльності з метою передачі або обміну повідомленнями 

(інформацією, досвідом, душевними станами) за допомогою знакових систем 

(природних і штучних мов) [5]. 

Поняття «крос-культурний» походить від англійського слова «cross», 

що означає «перетинати», «переходити» [60], і «culture», яке у всіх мовах має 

однакове значення – «культура». Таким чином, дослівно цей термін можна 

перекласти як «перетин культур». У зарубіжній літературі можна зустріти 

також вирази «на межі культур», «зіткнення культур». Відповідно, поняття 

«крос-культурна комунікація» підкреслює проблематичність крос-

культурного спілкування, акцентуючи увагу саме на відмінностях, а не 

подібностях. У сучасній літературі також можна зустріти визначення 

«перетин культур різних національностей» [12], але говорячи про крос-

культурну комунікацію, автори мають на увазі міжперсональну комунікацію, 

коли один учасник освітнього процесу виявляє явну власну відмінність від 
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іншого учасника. Відповідно, мова йде не тільки про національні, етнічні, 

релігійні ознаки, але також відмінності інтелектуальні та / або психофізичні. 

Поняття «міжкультурна комунікація» було введено понад 60 років тому 

Едвардом Холом в рамках розробленої ним для Державного департаменту 

США програми адаптації американських дипломатів і бізнесменів в інших 

країнах. Цим поняттям Е. Холл чітко позначив «ідеальну мету, до якої 

повинна прагнути людина в своєму бажанні якнайкраще і найефективніше 

адаптуватися до навколишнього світу» [65]. Згідно з визначенням Т. Фрік, 

«Міжкультурна комунікація –  це спілкування людей, які представляють різні 

культури» [61]. В. Біблер, говорячи про міжкультурну комунікацію, зазначає, 

що вона породжує «новий загальний соціум культури», особливу 

соціальність, точніше форму вільного спілкування людей в силовому полі 

діалогу культур [8]. 

Цікаво відзначити, що поняття «міжкультурна комунікація» часто 

перекладають на англійську мову аналогічно «Cross-cultural communication», 

тоді як найбільш правильним є переклад «intercultural», що означає зв’язок і 

спілкування між представниками різних культур –  «діалог культур», що 

передбачає безпосередні та опосередковані форми комунікації між людьми.  

Новий час, нові умови зажадали негайного і корінного перегляду як 

загальної методології, так і конкретних методів і прийомів викладання 

іноземних мов. Ці нові умови – «відкриття» України, її стрімке входження у 

світове співтовариство, зростання рівня економіки, культури, ідеології, 

змішання і переміщення народів і мов, зміна відносин між українцями та 

іноземцями, абсолютно нові теми спілкування –  все це не може не ставити 

нових проблем у теорії та практиці викладання іноземних мов. 

Думка про необхідність міжкультурного підходу до навчання засобами 

іноземної мови поступово починає набувати аксіоматичне звучання у 

вітчизняній освіті.  

Згідно з положеннями лінгвокультурології, кожна мова являє собою 

самобутню систему, яка накладає свій відбиток на свідомість її носіїв і 
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формує їх картину світу. Мовна картина світу створюється різними фарбами, 

наше світорозуміння частково знаходиться в полоні у мовної картини світу.  

Саме в змістовній стороні мови (в меншій мірі в граматиці) 

представлена картина світу даного етносу, яка стає фундаментом всіх 

культурних стереотипів. Її аналіз допомагає зрозуміти, чим відрізняються 

національні культури, як вони доповнюють одна одну на рівні світової 

культури.  

Кожна мова має свій спосіб концептуалізації. У кожної культури свої 

ключові слова. Звідси можна зробити висновок, що кожна мова має особливу 

картину світу. 

Виникнення колективних уявлень народів один про одного – 

надзвичайно складний і суперечливий процес. Дивовижна стійкість уявлень 

про «своїх» і «чужих» – протиставлення, яке має множинну інтерпретацію і 

реалізується в опозиції типу «ми – вони», «цей – той», «тут – там», «близьке 

– далеке» [59].  

Безперечним визнається той факт, що на початку нового століття 

метою навчання іноземним мовам вже не може бути передача лінгвістичних 

знань, умінь і навичок, і навіть не енциклопедичне освоєння країнознавчої 

інформації, необмеженої, в першу чергу, сумою географічних та історичних 

понять і явищ. Центральне місце в мовній освіті має стати формування 

здатності до участі в крос-культурній комунікації. Це особливо важливо 

зараз, коли «змішання народів, мов, культур досягло небаченого розмаху і, як 

завжди, гостро постала проблема виховання терпимості до чужих культур, 

пробудження інтересу і поваги до них, подолання в собі почуття 

роздратування і надмірності, недостатності або просто несхожості інших 

культур»[57]. 

Пильна увага до питань крос-культурної комунікації відкрила для 

дослідників інший бік теорії крос-культурного діалогу. Ідеї крос-культурної 

комунікації можуть бути не більш, ніж модними течіями в методиці, якщо не 

забезпечити учнів основами рідної культури. 
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Загальновизнаним є той факт, що кожен суб’єкт діяльності, партнер 

спілкування як носій певного менталітету, взаємодіє з іншими людьми 

відповідно до норм, традицій, світогляду та світовідчуття, властивих народу, 

представником якого він є. Отже, культура іншої країни сприймається через 

призму рідної культури. 

Особливості етнічної свідомості, цінності, стереотипи, установки 

свідомості людини в спільності впливають на особливості поведінки і 

взаємодії з іншими людьми.  

Етносоціокультурні особливості можуть викликати труднощі в 

спілкуванні. Ця область труднощів виявляється найчастіше в недостатньо 

повному розумінні самої інтенції спілкування, його тональності, стилю.  

Особливості етносоціокультурної області викликають також цілий ряд 

труднощів у дотриманні етикету спілкування. Наприклад, церемоніальність, 

правила мовного спілкування не дозволяють японцям сперечатися гаряче. Це 

вважається непристойним і грубим. Д. Я. Цвєтов у книзі «П’ятнадцятий 

камінь саду Реандзі» зазначає, що ввічливість в японському розумінні 

змушує уникати ясних, добре аргументованих заяв. Замість них японець 

пускає в хід, перш за все, погляди. Крім поглядів відчути настрій 

співрозмовника, з’ясувати його позицію, але не передати йому свої думки 

японцеві допомагають обривки фраз, жести, непрямі двозначні 

висловлювання. Здатність дізнатися за допомогою такої бесіди про чужі 

наміри, щоб піддатися, або навпаки, протистояти їм, не втративши при цьому 

гідність, у японців вважається важливою якістю. Тому Японію називають 

країною, де люди не сперечаються.  

На Заході цих проблем не виникає. Навпаки, постійні суперечки там 

зближують людей, роблять їх друзями, там культивується давня традиція 

полеміки – свого роду мистецтво, якому треба вчитися.  

Англійцям, як і японцям, теж властива схильність уникати 

категоричних суджень або заперечень. Слова «так» або «ні» вони 

намагаються висловлювати алегорично, немов це якісь непристойні поняття. 



12 
 

Перевагою англійців вважається їх врівноважений характер. У 

повсякденному побуті вони вміло уникають хворобливих зіткнень, 

пристосовуються один до одного, проявляючи взаємну передбачливість, 

стриманість і терпимість. Вони здатні зберігати самовладання в суперечці, 

залишатися об’єктивними і до себе, і до інших, визнаючи, що оскільки будь-

яка істина має багато сторін, про неї може бути багато різних суджень. 

Труднощі спілкування, що співвідносяться з етносоціокультурною 

областю, переборні, якщо їх специфіка усвідомлена і прийнята педагогом, 

якщо він може контролювати своє спілкування з урахуванням аспектів крос-

культурної комунікації. 

Тільки переживши рідну культуру в живій її співвіднесеності з 

культурами країн, мови яких вивчаються, можна стати справжнім 

громадянином Вітчизни і повноправним громадянином світу. Оволодіння 

цінностями рідної культури дозволяє зробити сприйняття інших культур 

більш точним, глибоким та всебічним. Тому в моделі навчання мови, 

заснованої на ідеях крос-культурного діалогу, представляється доцільним 

навчати вмінню використовувати англійську мову в додатку до української 

культури [15]. 

Більш того, в мовній освіті переглядається традиційний підхід до 

вивчення культури країн, мова яких вивчається: при вивченні англійської 

мови увага зосереджується на англо-американській культурі, при вивченні 

французької мови – на французькій культурі. Такий підхід визнається 

моноцентричним в плані культурної орієнтації учнів. В умовах сучасного 

полікультурного світу та інтенсивних міжкультурно-мовних контактів стає 

необхідним введення в процес викладання навчання основам світової 

культури. 

Таким чином, незважаючи на істотний інтерес дослідників, феномен 

крос-культурної комунікації та крос-культурного підходу в сучасній освіті не 

вивчений в достатній мірі. Основними причинами цього є: 
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- відсутність загальновизнаного розуміння терміну «крос-культурна 

комунікація»; 

- недостатня розробленість теоретико-педагогічних засад процесу 

функціонування крос-культурної комунікації, що відображають сутнісні 

характеристики і можливості її здійснення; 

- нерозробленість змістовного і методико-технологічного аспектів 

функціонування крос-культурної комунікації; 

- невідповідність рівня розвитку вимірювальних та оцінювальних 

процедур сформованості готовності учасників освітнього процесу до крос-

культурної комунікації. 

По-друге, ключові проблеми сучасної освіти настільки складні, що не 

можуть бути вирішені засобами якоїсь однієї науки, тому в основі 

дослідження цих проблем найчастіше лежить міждисциплінарний підхід. Як 

предмет наукового дослідження крос-культурна комунікація належить 

різним школам і напрямкам, дане поняття використовується в декількох 

значеннях в різних наукових областях. 

По-третє, крос-культурна комунікація – це динамічний процес, що має 

свою структуру, сутнісні характеристики, що розкривають механізми 

взаємодії, які здійснюються в різних формах міжкультурних зв’язків від 

індивідуально-групового рівня до міждержавного [19]. 

І, нарешті, крос-культурна комунікація орієнтована на 

взаємопроникнення культурно-комунікативних процесів, досягнення 

взаєморозуміння з урахуванням і збереженням індивідуальних можливостей. 

У сучасному світі немає і не може бути ізольованих культур. Здатність однієї 

культури освоювати і приймати досягнення іншої є об’єктивним показником 

життєздатності та еволюціонування суспільства. 
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1.2. Психолого-педагогічні основи формування крос-культурних 

цінностей та розвитку крос-культурної компетентності 

У сучасному суспільстві крос-культурні цінності виступають важливим 

чинником, що обумовлює взаємодію етносів, обмін життєвим досвідом. 

Крос-культурні цінності зорієнтовані на гуманістичну мораль, що визначає 

життєдіяльність демократичного суспільства, та спрямовані на формування 

загальнолюдських цінностей. Однак цей процес ще недостатньо осмислений і 

недостатньо реалізується у виховній практиці загальноосвітніх шкіл України. 

У цьому контексті набуває значущості етичний аспект крос-культурних 

цінностей, властивий декільком культурам, які проживають на одній 

території й активно взаємодіють. 

Інтерес до крос-культурних досліджень у наш час обумовлений 

зростаючими політичними, соціальними та економічними проблемами, 

спалахами міжнаціональних конфліктів і побутового націоналізму як в нашій 

країні, так і в світі в цілому. Події, які сьогодні відбуваються у світі, свідчать, 

що формування крос-культурних цінностей, толерантності, терпимості до 

віросповідання та конфесійних відмінностей, чужої культури набуває 

особливого значення. 

На думку психологів Г. Хофстенде, Г. Тріандіса, формуванню крос-

культурних цінностей протистоїть зорієнтованість багатьох культур на 

колективізм чи індивідуалізм, що впливає на вироблення групових або 

індивідуальних цілей та цінностей. Згадана низка конструктів «колективізм –  

індивідуалізм» доповнюють концепти «відмежування – спілкування», «я –  

інші», які забезпечують найважливіші потреби людини у спілкуванні і 

взаємодії з іншими [2]. Такий механізм регулює вибір і засвоєння людиною 

найважливіших цінностей.  

На думку російської вченої-психоантрополога О. Белік, те або інше 

співвідношення «відмежування – спілкування» визначає культуру за рівнем її 

«відкритості – закритості». А взаємодія конструктів «Я – інші» разом з 
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феноменом «прихильності» як прагненням людини до спільноти та 

спілкування з навколишнім «живим» світом формує в людині довіру, 

недовіру або віру в ті або інші культурні цінності [6].  

Цілковито новий культурологічний підхід пропонує німецький учений 

іранського походження Н. Пезешкіан у своїй праці «Позитивна сімейна 

психотерапія: сім’я як терапевт». Його методологія ґрунтується на 

функціонуванні транскультурної взаємодії як основи позитивної сімейної 

психотерапії. Н. Пезешкіан зазначає, що людина перебуває під впливом не 

лише тієї культури, у якій вона виросла, але й власної особистісної культури 

як результату її виховання. Даний факт може бути основою виникнення 

транскультурних проблем у стосунках представника однієї культури з 

іншими людьми [43]. 

Вітчизняна психологічна наука ХХ ст. висвітлювала проблему крос-

культурних цінностей у контексті інтернаціональної взаємодії, ґрунтуючись 

на принципах дружби між народами, взаємоповаги, однак не володіла навіть 

елементарними даними щодо етнічного складу населення колишнього СРСР. 

Лише у 80-ті роки з’являються перші дисертаційні роботи, присвячені 

проблемам міжгрупових і міжкультурних відносин (О. Дрєєв «Роль 

національних звичаїв, традицій у соціальній регуляції поведінки», Г. Кцоєва 

«Етнічні стереотипи в системі міжетнічних взаємин»).  

Початок 90-х років ХХ ст. знаменується не лише політичними і 

соціальними змінами. У психології населення пострадянського простору 

вперше формується усвідомлення власної національно-культурної 

унікальності. На противагу цьому явищу постає необхідність усвідомлення 

цінності людини взагалі, а вже потім на другому етапі – цінності людини 

іншої культури, толерантних стосунків [44]. 

Дослідження російських учених у царині крос-культурних цінностей 

зосереджувалися навколо проблем етнічної толерантності і виявлення 

стратегій міжгрупової взаємодії у полікультурних регіонах та були 

спрямовані на збереження своєї культури і прийняття «чужої»; пошук 
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захисту своєї культурної визначеності; поділ за етнічною і конфесіональною 

ознаками; пошук соціального включення [28]. 

Крос-культурні дослідження толерантності в психології тільки 

починаються. Вони орієнтовані на вивчення даної якості людини з точки зору 

її зумовленості соціальними і культурними факторами. У ролі культурних 

груп, що піддаються порівнянню в таких дослідженнях, виступають цілі 

нації, але можуть порівнюватися і етнічні групи, що живуть в рамках однієї 

країни. Незважаючи на серйозні труднощі проведення крос-культурного 

дослідження (вибір валідних методик, що мають адекватне значення в 

контексті різних культур; необхідність вироблення спеціальних процедур 

експерименту для певних народів, оскільки ставлення до них у представників 

різних етносів різне; об’єктивність дослідника в зіставленні своєї і чужої 

культури), воно дає принципово нові результати за рахунок виходу 

дослідника за межі однієї нації, однієї етнокультури.  

Д. Мацумото зазначає, що ставлення людини до «своїх» і «чужих» 

багато в чому визначається тим, членом якої культури вона є – 

колективістичної або індивідуалістичної [32]. Автори монографії 

«Міжкультурний діалог: тренінг етнокультурної компетентності»                  

Н. М. Лебедєва, О. В. Лунєва, М. Ю. Мартинова і Т. Г. Стефаненко говорять 

про соціально-психологічні фактори, які впливають на прояв етнічної 

толерантності при міжгруповій взаємодії і сприйнятті один одного: чіткість – 

амбівалентність етнічної та конфесійної ідентичності; позитивність – 

негативність етнічної та конфесійної ідентичності; величину культурної 

дистанції; рівень релігійності; тривалість спільного проживання, рівень 

етнокультурної компетентності; психологічну готовність до міжкультурного 

та міжконфесійного діалогу; досвід та навички міжкультурного 

взаєморозуміння і взаємодії [27]. 

Короткий огляд літератури свідчить, що, незважаючи на відмінність 

поглядів дослідників на характеристики толерантної особистості і відсутність 

єдності в підході до виділення критеріїв даного явища при проведенні крос-
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культурних досліджень, більшість з них виділяють наступні критерії 

толерантності: емпатія; почуття гумору; самовладання; адекватна 

самооцінка; рефлексивність; гнучкість мислення; соціальна активність; 

відсутність конформізму; менша потреба у визначеності (визнання 

різноманіття, готовність вислухати будь-яку точку зору, менший дискомфорт 

у стані невизначеності); високий рівень розвитку комунікативних навичок; 

відповідальність за свої вчинки; захищеність (відчуття власної безпеки і 

переконаність в тому, що з загрозою можна впоратися). 

Результати крос-культурного порівняння етнонаціональної 

ідентифікації українського етносу з представниками інших культур наводить 

у своїх працях В. Сніжко [52]. Учений визначає психотипи «людина – 

тварина», «людина – рослина» і відповідно до їхніх характеристик називає 

тип суспільства: а) мігруюче, прогресивне, розвинене; б) традиційне, 

консервативне, осіле. Виокремлений підхід у крос-культурному напрямку 

здобув назву «психоетнічної екології». 

Вивченню уявлень українських школярів про цінності своєї та інших 

культур присвячена праця етнопсихологів М. Баретта, І. Кряжа, В. Павленка 

[38], у якій учені визначають рівні сформованості системи територіальних і 

етнонаціональних ідентифікацій, починаючи з регіонального рівня 

(усвідомленням дитини себе як міського чи сільського жителя). Досліджуючи 

розвиток системи у життєдіяльності особистості, вчені дійшли висновку, що 

вона постійно змінюється і поповнюється різними видами ідентифікацій 

національного рівня – спочатку етнічної і національної, потім цивільної і 

зрештою – наднаціонального рівня. Конструкти «свій –  чужий» залежно від 

віку дитини розкриваються переважно через протиставлення «гарний – 

поганий» (у дітей до 6 років). У дітей 9 років спостерігається злиття двох 

контекстів «гарний –  поганий» («схвалюваний –  осуджуваний»; «придатний 

– непридатний») і «дружній – ворожий». Для дітей 12 років зміст «дружній –  

ворожий» стає визначальним. У цьому випадку критерієм виступає уявлення 
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дітей про рівень життя, економічного і соціально-культурного розвитку 

країни, у якій проживає та або інша етнічна група [38]. 

Особливу увагу формуванню у дітей емоційно-ціннісного ставлення до 

представників інших культур приділяв у своїй практиці В. Сухомлинський. 

«Почуття дружби народів, – писав педагог, – це одне з найтонших, 

найшляхетніших, одне з найбільш піднесених рухів людської душі; у цьому 

русі органічно зливається суспільне й особистісне» [55]. На основі рідної 

культури, «подорожуючи Батьківщиною», вихованці В. Сухомлинського 

збагачували свої почуття і розум духовними скарбами інших народів. 

Водночас виховувався патріотизм, що починався з любові до людини. 

Проблема виховання крос-культурних цінностей у педагогічній науці у 

радянський час висвітлювалася у контексті інтернаціонального виховання. 

Автори Г. Єремій, Т. Ісламішина розробили методики формування в 

учнівської молоді дружелюбного ставлення до представників різних народів, 

держав, республік, провінцій. Таке виховання здійснювалось у розгалуженій 

системі міжнародних, державних, республіканських організацій.  

ООН, ЮНЕСКО та інші міжнародні організації у своїх основних 

документах розглядають виховання людей у дусі миру і дружби між 

народами як найважливішу мету сучасної системи виховання й освіти. У 

Загальній декларації прав людини ООН сказано: «Освіта має сприяти 

взаєморозумінню, терпимості та дружбі між усіма народами, расовими і 

релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних 

Націй задля підтримки миру» [1]. 

У сучасній педагогічній науці проблема крос-культурних цінностей 

вивчається у контексті культури міжнаціональних та міжетнічних відносин. 

Виховання культури міжнаціонального спілкування ґрунтується на 

ознайомленні молоді з системою наукових знань про права та свободи 

людини і народів, про нації та їхні відносини, про раси і релігійні конфесії; 

через формування цивільних і загальнолюдських почуттів та самосвідомості, 

розвиток позитивного досвіду культури спілкування з людьми різних націй, 
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рас та релігійних конфесій, забезпечення високоморальної мотивації вчинків 

і поводження учнівської молоді у процесі їхнього спілкування [14]. Цей 

підхід потребує урахування національної специфіки того чи іншого регіону 

України з тим, щоб оптимізувати виховний процес. 

Нині виховання школярів на основі крос-культурних цінностей 

пов’язане з певними труднощами. Зокрема, переосмислення національно-

духовних традицій, культурної спадщини у змісті навчально-виховного 

процесу, а також у контексті сучасних реалій супроводжується певними 

трансформаціями у їх розумінні і баченні. Також спостерігається 

відмежування молоді від своїх національно-культурних витоків, що загрожує 

втратою «себе в майбутньому». До труднощів виховання крос-культурних 

цінностей належать і міжетнічні протистояння, націоналістичні рухи. Без 

сумніву, подолати всі ці труднощі покликана і сучасна педагогічна наука. 

Аксіологічний підхід у формуванні різних аспектів крос-культурних 

цінностей розробляли І. Бех, В. Оржеховська, О. Сухомлинська та ін. Так,     

І. Бех наголошує на тому, що розвиток уміння у підростаючого покоління 

жити у мирі та злагоді має комплексний характер і передбачає виховання 

певних громадянських, моральних, інтелектуальних, емоційно-вольових 

якостей особистості [7]. У цьому руслі інтерес становить ієрархія цінностей 

людини через призму конструктів: матеріального (власні потреби, розваги, 

задоволення, побут) як нижчий рівень; культурного (мистецтво, наука, 

загальнолюдські досягнення, правопорядок, самовираження особистості) як 

середній рівень; духовного (ідеали, ціннісно-змістові установки, 

зобов’язання перед суспільством, іншою людиною) як вищий рівень в 

ієрархії цінностей свідомої творчої особистості у сучасних умовах життя 

[18]. 

І хоча вчений окремо не характеризує крос-культурні цінності, можна 

легко переконатись у тому, що вони можуть розглядатись у змісті 

«культурних і духовних» цінностей, оскільки крос-культурні цінності 

складаються з обох компонентів. 
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О. Сухомлинська, досліджуючи основні суперечності у стосунках 

індивіда і нації, доходить висновку, що у центрі уваги необхідно ставити 

інтереси особистості, права окремого індивіда, його суверенітет. Головним 

механізмом упровадження цієї концепції покликана стати у першу чергу 

сучасна школа [54]. 

Крос-культурна компетентність - це особистісне зростання кожної 

людини шляхом проникнення в чужу культуру, спадщину, традицію, історію, 

етимологію, комунікативні вміння учнів, що проявляються в процесі обміну 

культурним досвідом з громадянами іншої країни. 

Слід зазначити, що «крос-культурна компетентність» як наукова 

проблема досліджувалась багатьма вченими, однак, трактувалася не як 

«крос-культурна компетентність», а як «багатокультурна компетентність», 

«компетентність різноманіття», «міжкультурна компетентність», «крос-

культурна грамотність». 

Аналіз даних понять показує, що всі перераховані вище визначення є 

синонімами. 

Так, крос-культурна грамотність – це осягнення особливостей культури 

і народу – її носія на рівні свідомості, відмінностей між своєю і чужою 

культурами: 

- готовність їх зрозуміти при наявності таких рис особистості, як 

емпатія, толерантність та ін.; 

- прояв поваги і терпимості до різних звичок, смаків, поглядів, норм 

життя [62]. 

Багатокультурна компетентність – процес набуття індивідом 

об’єктивних знань і досвіду в галузі етнології та міжетнічної взаємодії, що 

сприяють етноконсолідації різних народів[35]. 

Міжкультурна компетентність – складне особистісне утворення, що 

включає знання про рідну та іншу культури, вміння і навички практичного 

застосування своїх знань, а також сукупність якостей особистості, що 
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сприяють реалізації цих знань, умінь і навичок, і, нарешті, практичний досвід 

їх використання в ході взаємодії з представниками іншої культури [36]. 

Крос-культурна компетентність – інтегральна якість особистості, що 

включає знання про особливості іншої культури, уміння інтерпретувати 

іншокультурну інформацію, досвід комунікативної діяльності, якості 

особистості (емпатію, толерантність) [25]. 

Таким чином, володіння крос-культурною компетентністю є 

необхідною складовою характеристики сучасної людини у зв’язку з 

розвитком і відкриттям міжкультурних кордонів. 

Будь-яка компетентність обов’язково передбачає атрибутивність. 

Іншими словами, не існує компетентності як такої, є «професійна», 

«комунікативна», «лінгвістична» та інші види компетентностей. Крос-

культурна компетентність не є винятком і виходить з феноменології крос-

культурності, яка являє собою комплексну область «...наукового знання про 

мову, формування мовної парадигми особистості в умовах полікультурного 

світу і взаємозв'язки і взаємовплив мови і культури» [11]. 

У сучасному світі актуальною є необхідність більш глибокого і 

ретельного вивчення світу носіїв мови, їх культури в широкому 

етнографічному сенсі слова, способу життя, національного характеру, 

менталітету тощо, тому що реальне вживання слів у мові і реальне 

відтворення у мові, в значній мірі, визначаються знанням соціального та 

культурного життя мовного колективу, що говорить на даній мові. 

Цей процес непростий в силу багатьох складових, серед яких можна 

виділити основні: 

- По-перше, кінцевий ідеальний результат [21], у даному випадку 

формулюється як діалог культур. Проте в реальності потрібно виходити з 

того факту, що діалог культур не виникає сам по собі, які б зусилля ми не 

прикладали. Осягаючи чужу культуру, особистість (підростаюча тим більше) 

проходить стадії конфлікту культур, самовизначення особистості в культурі, 

і лише потім за сприятливих обставин (навчання, виховання) може вийти на 
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рівень діалогу культур [56]. При цьому можливі переходи всередині стадій, 

повтори і повернення, що пояснюється соціально-політичними 

особливостями поточного моменту і синергетичністю культури в цілому. 

- По-друге, навіть визнаючи, що знання чужої культури апріорі 

необхідне для нормального спілкування, завжди виникає складне питання 

про «кількість» такого знання. 

- По-третє, далеко не кожен педагог, як у середній, так і у вищій школі 

готовий до зміни освітніх векторів. Тут в рівній мірі проявляються 

психологічний, методологічний і методичний фактори. 

Усе вищезазначене можна віднести в рівній мірі як до сутнісної 

характеристики крос-культурної компетенції, так і до проблематики 

феномену. Проте, завдання формування крос-культурної компетенції 

залишається одним з провідних в сучасній іншомовній освіті.  

Одним із шляхів вирішення даної проблеми можна вважати зміщення 

акцентів з власне осягнення чужої культури на того, хто цю культуру освоює. 

Іншими словами, вчителя повинен цікавити освітній результат, де 

особистість школяра є домінуючою. Це означає, що український школяр – це, 

перш за все, продукт і суб’єкт рідної культури, і при цьому він осягає чужу 

культуру. Мотивація може бути різною: від утилітарної до самореалізації в 

іншій культурі. 

Виходячи з такого зміщення акцентів, учителю необхідно вести 

навчання іншомовного спілкування, орієнтуючись на діалог культур як 

ідеальний кінцевий результат, створюючи для цього дидактико-методичні 

умови з метою порівняльного гуманістично орієнтованого співвивчення 

іншомовної та рідної культури. Співвивчення стає тут провідною категорією, 

а педагогічною та методичною домінантами має стати формування 

інтегративних комунікативних умінь крос-культурного спілкування, де 

орієнтація на формування особистості учнів як учасників і як майбутніх 

суб’єктів діалогу культур виявляється провідною. 
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Для того щоб довести висунуту точку зору, слід звернутися до 

розроблених у вітчизняній методиці умов ефективності досягнення мети: 

становлення особистості суб’єктом діалогу культур. Так, Є. І. Пасов вважає, 

що справжній діалог культур може відбутися тільки в тому випадку, якщо 

учень пройшов через спеціальний процес оволодіння культурою, що 

забезпечує три умови: 

1) По-перше, необхідно знати чужу культуру. Тут виникає не тільки 

вже згадане питання «кількості» культури, але і якості такого знання. 

«Знати» в даному випадку означає не примітивно «запам’ятати і вміти 

відтворити», але більш за все вміти сприйняти, проаналізувати, зіставити з 

уже наявним знанням, оцінити, включити в систему своїх знань, діяти в 

нових умовах, спираючись на нове знання. Такий широкий спектр умінь 

неможливо сформувати без активного включення самого суб’єкта в процес. 

2) По-друге, «пізнати культуру» нереально без включення досвіду 

емоційно-чуттєвого ставлення до фактів чужої культури. Культура в цілому – 

це сфера, де категорія «ставлення» відіграє домінуючу роль. Людина може 

поставитися до фактів культури по-різному: байдуже, насторожено, терпимо, 

нейтрально, прийняти до відома, висловити цікавість, проявити інтерес, 

захоплено і т. д. Від тієї або іншої емоції для учнів факт чужої культури 

переживається як факт особистого життя, або як щось стороннє. Це впливає 

на входження в чужий менталітет, а, отже, і на взаєморозуміння. Усе це не 

приходить саме по собі, а вимагає освітніх зусиль. 

3) По-третє, людина повинна бути здатною і готовою: 

- інтерпретувати (пояснювати) різні культурні цінності; 

- долати невідоме; бачити в чужому не тільки і не стільки те, що 

відрізняє нас один від одного, скільки те, що нас зближує та об’єднує; 

- дивитися на події і їх учасників не зі своєї точки зору, а з позицій 

іншої / чужої культури; 

- співвідносити існуючі стереотипи та уявлення з власним досвідом і 

робити адекватні висновки, тобто осмислювати чужу реальність; 
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- співпереживати, як би «вбираючи в себе» переживання, емоції носіїв 

чужої культури, відгукуватися на події реальності, відчувати радість і 

гордість, співчуття і бажання допомогти; 

- радіти тому, що пізнав щось нове в чужій культурі, відчув взаємодію 

між тим, що зрозуміле, і тим, що залишилося неосягнутим [40]. 

Для вирішення таких складних завдань необхідна психологічна опора, 

якою для учнів – носіїв української мови і культури може стати рідна 

культура і рідна мова. Спілкування з носіями або артефактами іншої 

культури може бути ефективним тільки на усвідомленій національно-

культурній базі рідної мови, за умови усвідомлення учнями специфіки 

власної національної культури і, відповідно, ролі своєї рідної мови. У даному 

випадку власна національна культура служить базою для розуміння чужої 

культури і надалі для її прийняття. Доцільно навести висловлювання            

Д. С. Лихачова, який зазначав, що «...ноша культурних цінностей – ноша 

особливого роду. Вона не обтяжує наш крок вперед, а полегшує. Чим більші 

цінності ми опановуємо, тим більш витонченим і гострим стає наше 

сприйняття інших культур-культур, віддалених від нас в часі і в просторі 

стародавніх та інших країн. Кожна з культур минулого чи іншої країни стає 

для інтелігентної людини «своєю культурою», своєю глибоко особистою і 

своєю в національному аспекті, бо пізнання свого пов'язане з пізнанням 

чужого» [29]. 

Думка Д. С. Лихачова може певною мірою визначити орієнтири в 

процесі формування крос-культурної компетенції, оскільки цей процес 

передбачає двосторонність, де той, хто опановує чужу культуру,і власне 

носій культури повинні бути орієнтовані на осягнення чужої і своєї культур.  

Формування та розвиток крос-культурної компетентності засобами 

іноземної мови у процесі дослідного навчання передбачає посилення уваги 

на розвитку комунікативно-когнітивних умінь у процесі вивчення іноземної 

мови в основній і старшій школі. 
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Науковцями розроблені критерії оцінки сформованості крос-культурної 

компетентності школярів відповідно до особистісного змісту освіти, а саме з 

урахуванням вікових особливостей учнів на кожному етапі навчання, їх 

інтересів, а також з урахуванням розвитку сучасної тенденції міжкультурних 

відносин. 

Практична спрямованість пропонованих критеріїв виражена в 

постановці перед учнями проблемної задачі в процесі різнорівневого 

навчання, в тому числі з урахуванням профільної орієнтації школярів. 

Отже, критерії оцінки сформованості крос-культурної компетентності у 

процесі дослідного навчання мають кілька рівнів: пороговий, просунутий, 

високий. Цей поділ був розроблений у зв’язку з тим, що в кожному класі є 

учні, для яких іноземні мови даються важко (пороговий рівень), учні, які 

проявляють інтерес до іноземних мов, а також мають лінгвістичні здібності 

(просунутий рівень), а також учні, завданням яких є глибоке вивчення 

іноземної мови з метою подальшого отримання освіти у сфері іноземних мов 

(високий рівень). 

Відповідно, на кожному рівні формування крос-культурної 

компетентності мають бути чітко сформульовані відповіді на наступні 

важливі питання: 

- Якими компетенціями з крос-культурної компетентності учні вже 

володіють? 

- Що учні повинні знати і розуміти про культурні аспекти мови, яка 

вивчається? 

- Що вони повинні вміти? 

- За яких обставин учні повинні вміти використовувати вже 

сформовану у них крос-культурну компетентність? [63]. 

Слід зазначити, що формування крос-культурної компетентності 

включає 5 – 11 класи. 

Формування крос-культурної компетентності в 5 – 7 класах передбачає 

мінімальне оволодіння загальнокультурним матеріалом, поверхневі знання 
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про країну, мова якої вивчається, її географічне положення, уявлення про 

деякі свята, відомі міста, тобто мінімальний матеріал, достатній для 

формування початкових уявлень про країну, мова якої вивчається. 

Формування крос-культурної компетентності в 8 – 9 класах передбачає 

знання особливостей громадянського суспільства країни, мова якої 

вивчається, норм, прав і обов’язків громадян. Учні повинні вміти 

обґрунтовано висловлювати своє ставлення до країни,мова якої вивчається, 

аналізувати, зіставляти рідну країну з країною,мова якої вивчається, робити 

власні висновки. При спілкуванні з носіями іноземної мови школярі повинні 

враховувати особливості громадянської позиції співрозмовників, їх звичаї, 

традиції, іншими словами, діти повинні володіти знаннями в області крос-

культурної компетентності, достатніми для здійснення комунікації з носіями 

мови в найпоширеніших ситуаціях соціально-побутової та навчально-

трудової сфер спілкування. 

Формування крос-культурної компетентності в 10 – 11 класах 

передбачає поглиблене вивчення предмета, використання більш широкого 

понятійного апарату з метою здійснення іншомовної комунікації, в тому 

числі і в професійно-орієнтованих ситуаціях спілкування. Профільний рівень 

орієнтований на продовження вивчення обраної мови після закінчення 

середньої освіти [63]. 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі 1 проаналізовано крос-культурний підхід у сучасній 

філологічній освіті. Сучасна освітня парадигма утверджує вагомість не 

тільки вузької фахової підготовки, а й сформованості умінь молоді 

функціонувати в мультикультурному просторі. Саме тому в зарубіжній та 

вітчизняній педагогіці проблема крос-культурного навчання є надзвичайно 

актуальною. Дослідники розглядають її різновекторно, у різноманітних 

культурних контекстах.  
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Крос-культурний підхід в освіті – це процес вивчення та врахування 

особливостей тієї чи іншої культури з метою створення сприятливих умов 

для їх взаємодії. Підґрунтям визначення поняття «крос-культурний» є 

розуміння крос-культурного підходу як особливої методологічної виховної 

стратегії пізнання культур з урахуванням їх рівноцінності, універсальності та 

специфічності. 

Культурна комунікація – процес взаємодії між суб’єктами 

соціокультурної діяльності з метою передачі або обміну повідомленнями 

(інформацією, досвідом, душевними станами) за допомогою знакових систем 

(природних і штучних мов). 

Незважаючи на істотний інтерес дослідників, феномен крос-культурної 

комунікації та крос-культурного підходу в сучасній освіті не вивчений в 

достатній мірі. Володіння крос-культурною компетентністю є необхідною 

складовою характеристики сучасної людини у зв’язку з розвитком і 

відкриттям міжкультурних кордонів. 

Формування та розвиток крос-культурної компетентності засобами 

іноземної мови у процесі дослідного навчання передбачає посилення уваги 

на розвитку комунікативно-когнітивних умінь у процесі вивчення іноземної 

мови в основній і старшій школі. Критерії оцінки сформованості крос-

культурної компетентності у процесі дослідного навчання мають кілька 

рівнів: пороговий, просунутий, високий.  

В умовах глобалізації крос-культурна комунікація являє собою 

механізм створення спільних цінностей та формування єдиного 

соціокультурного простору, у якому можливе повноцінне існування і 

розвиток представників різних культур. У даному твердженні мова 

згадується як знакова система, що ще раз підтверджує первинність 

соціокультурних структур перед мовними. Отже, для сучасної людини 

володіння лише іноземною мовою без володіння широким соціокультурним 

контекстом є неактуальним і несучасним. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОГО 

ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ 

2.1. Методи навчання читання на уроках англійської мови 

Читання –  найбільш популярний вид мовної діяльності в закладах 

загальної середньої освіти. Вміння читання використовується і в 

повсякденному житті. Воно формується швидше і легше, ніж вміння 

говоріння, письма та аудіювання. 

Читання – це рецептивний вид мовної діяльності, спрямований на 

сприйняття і розуміння письмового тексту [24]. При читанні відбувається 

осмислення і оцінка інформації, що міститься в тексті. 

Читання в історії людства виникло пізніше усного мовлення і на його 

основі. Воно стало автономним засобом спілкування і пізнання. Складне 

інтегроване вміння розуміти прочитане не означає простого декодування 

інформації, графічно зафіксованої в тексті, а передбачає активну розумову 

діяльність людини, що включає уяву, емоції, наявний досвід і знання. 

Активна роль читача з його неповторною індивідуальністю сприяє 

відтворенню сенсу прочитаного, визначає особистісну інтерпретацію змісту. 

Уявлення про читання як про процес взаємодії тексту і читача відрізняє 

сучасний напрям у дослідженні читання, так зване інтерактивне читання. 

Процес читання передбачає аналіз, синтез, узагальнення, умовивід і 

прогнозування. При читанні задіяні наступні аналізатори: зоровий 

(основний), мовно-моторний і слуховий (допоміжні). 

Читання відіграє важливу виховну та освітню роль. 

В індивідуальному досвіді кожної людини читання також розвивається 

на основі усного мовлення. Дитина приступає до читання рідною мовою 

після того, як у неї розвинулися навички та вміння усного мовлення і 
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читання, таким чином, перетворюється в процес пізнавання в графіці 

мовного матеріалу, вже відомого з усного мовлення. Важливо при цьому 

підкреслити наступне: вміння читати формується один раз. Дитина, яка 

здійснила разом синтез літер і складів (м + а = ма + ма = мама) і дізналася 

значення отриманого слова, назавжди подолала бар’єр читання, здійснила 

відкриття, як читати. Усе, що відбувається потім, являє собою вдосконалення 

цього вихідного вміння за рахунок включення до нього окремих умінь, 

пов’язаних як зі сприйняттям графічної сторони текстів, так і з їх 

розумінням. 

Читання, як і аудіювання, є рецептивним, реактивним і за формою 

протікання невираженим внутрішнім видом мовної діяльності. Читання може 

бути і частково зовнішнім, вираженим видом мовної діяльності, наприклад, 

читання вголос, для інших [39]. Але навіть однакові механізми (сприйняття, 

внутрішнє промовляння, механізми оперативної і довготривалої пам'яті, 

прогнозування, осмислення) працюють в читанні специфічно, так як 

спираються на зорове, а не на слухове сприйняття мовлення. Зорове 

сприйняття інформації і процес її протікання здатні забезпечити більш 

надійне збереження образів, ніж слухове, оскільки читач має можливість 

регулювати та управляти цим процесом (сповільнити темп читання, 

повернутися назад, затриматися на місці), що і обумовлює дещо іншу роботу 

механізмів читання. 

Читання виступає як самостійний вид мовної діяльності в тому 

випадку, коли ми читаємо для того, щоб отримати необхідну інформацію з 

тексту. Таким чином, завданням навчання читання як самостійного виду 

мовної діяльності є: навчити учнів витягувати інформацію з тексту в тому 

обсязі, який необхідний для вирішення конкретного мовного завдання, 

використовуючи певні технології читання. 

Читання може виступати і як засіб формування і контролю суміжних 

мовних умінь і мовних навичок, оскільки: 
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- використання читання дозволяє учням оптимізувати процес засвоєння 

мовного матеріалу; 

- комунікативно-орієнтовані завдання на контроль лексики та 

граматики, аудіювання, письма та усного мовлення припускають вміння 

читати та будуються на основі письмових текстів та інструкцій; 

- вправи на формування і відпрацювання всіх мовних навичок і умінь 

також будуються з опорою на текст і письмові установки до вправ і завдань. 

Під видами читання прийнято розуміти набір операцій, що обумовлені 

метою читання і характеризуються специфічним поєднанням прийомів 

смислової і перцептивної переробки матеріалу, що сприймається візуально. 

Залежно від комунікативних потреб і за ступенем проникнення в зміст 

тексту у вітчизняній методиці виділяють такі види читання: 

- аналітичне; 

- вивчаюче; 

- ознайомлювальне; 

- переглядове; 

- пошукове [53]. 

Оскільки переглядове і пошукове за багатьма характеристиками 

збігаються, в практиці навчання їх, як правило, приймають за один вид, 

називаючи пошуково-переглядовим. 

Г. Рогова виділяє три види читання: вивчаюче, ознайомлювальне і 

переглядове [46]. Професор Є. Пасов вважає, що це лише різні цілі 

використання читання [41]. Існує і думка про те, що не слід виділяти занадто 

багато видів інформативного читання і досить розрізняти вивчаюче і 

пошукове читання. 

У зарубіжній англомовній методиці також виділяють кілька видів або 

умінь читання: 

- skimming - переглядати поверхнево (визначення основної теми/ідеї 

тексту); 
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- scanning - пильно роздивитися, вивчати (пошук конкретної інформації 

в тексті); 

- reading for detail (детальне розуміння тексту не лише на рівні змісту, 

але і сенсу). 

Для ефективного читання іноземною мовою необхідно сформувати 

навички: 

- ігнорувати невідоме, якщо воно не заважає виконанню поставленого 

завдання; 

- виокремлювати смислову інформацію; 

- читати за ключовими словами; 

- працювати зі словником; 

- використовувати виноски і коментарі, пропоновані в тексті; 

- інтерпретувати і трансформувати текст. 

Практичний компонент мети навчання читанню як опосередкованій 

формі спілкування іноземною мовою передбачає розвиток в учнів умінь 

читати тексти з різним рівнем розуміння інформації, що міститься в ньому: 

- з розумінням основного змісту (ознайомлювальне читання); 

- з повним розумінням змісту (вивчаюче читання); 

- з витяганням необхідної, значущої інформації (пошуково-переглядове 

читання). 

Вивчаюче читання являє собою уважне вчитування, проникнення в 

сенс за допомогою аналізу тексту. Вивчаюче читання є, насамперед, 

самостійною метою навчання читання, (так як в житті читач часто може 

потрапити в ситуацію, коли йому потрібна точна інформація), особливо, 

наприклад, при читанні науково-технічних текстів. Вивчаюче читання 

одночасно є засобом навчання читання, так як воно являє собою максимально 

розгорнуту форму читання. Воно практикується зазвичай на невеликих за 

обсягом текстах певної міри складності, так як головне завдання – якісна 

сторона читання, повнота і точність розуміння [16]. 
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При ознайомлювальному читанні метою є отримання основної 

інформації (приблизно 70%), при цьому робиться ставка на відтворюючу 

уяву читача, завдяки якій частково заповнюється зміст тексту. Для 

ознайомлювального читання підбираються великі за обсягом тексти і тоді 

вступає в силу мовна надмірність. Навички, набуті при вивчаючому читанні, 

використовуються при ознайомлювальному читанні. 

У результаті переглядового читання читач отримує найзагальніше 

уявлення про змістовно-смисловий план тексту: про що йде в ньому мова. У 

природному процесі комунікації цей вид читання виконує важливу роль: з 

великої маси друкованої інформації вибрати саме ту, яка потрібна і 

виключити необов'язкове і другорядне. Переглядове читання 

використовується в професійній і побутовій сфері життя, наприклад, при 

читанні газет. Цей вид читання передбачає високий рівень сформованості 

вміння читання, розвинену здатність до обґрунтованого передбачення по 

скупим мовним і немовним засобам, велику швидкість сприйняття. 

Переважним видом читання є ознайомлювальне читання. Вивчаюче і 

переглядове читання займають підлегле місце в системі навчання читання. 

У досвід учнів види читання вводяться за допомогою відповідних 

завдань. Професор І. Бім вважає, що при навчанні читанню текст сам по собі 

лише певна потенція, опанувати його змістом з необхідним ступенем 

повноти, точності і глибини допомагають учням завдання, що перетворюють 

цей текст в конкретну вправу [9]. При цьому завдання не тільки націлюють 

увагу читача на отримання кінцевого результату («Прочитай і визнач головну 

думку»), але й визначають характер протікання читання («Читаючи, вияви всі 

ознаки часу»). Таким чином, завдання є суттєвим важелем управління 

читанням, що стимулює і контролює розуміння, вони обумовлюють також 

вид читання. Тому формулювання завдань до тексту – відповідальний 

момент. Вони повинні бути побудовані з урахуванням характеру читання як 

виду мовної діяльності, вінцем якої є розуміння. 

Для навчання читання використовують наступні методи: 
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1. Фонетичний метод. Фонетичний підхід заснований на алфавітному 

принципі. У його основі – навчання вимові букв і звуків (фонетиці), а коли 

дитина накопичує достатні знання, вона переходить до складів, а потім і до 

цілих слів. У фонетичному підході є два напрямки: 

- Метод систематичної фонетики. Перед тим як читати цілі слова, дітей 

послідовно навчають звукам, відповідним буквам, і тренують на з’єднання 

цих звуків. Іноді програма включає в себе і фонетичний аналіз – вміння 

маніпулювати фонемами.  

- Метод внутрішньої фонетики – приділяє основну увагу візуальному і 

смисловому читанню. Тобто дітей вчать дізнаватися або ідентифікувати 

слова не за допомогою букв, а за допомогою малюнка або контексту. І вже 

потім, аналізуючи знайомі слова, вивчаються звуки, що позначаються 

буквами. У цілому у цього методу ефективність нижча, ніж у методу 

систематичної фонетики. Це пов’язано з деякими особливостями нашого 

мислення. Вчені з’ясували, що здібності до читання безпосередньо пов'язані 

зі знанням букв і звуків, здатністю виділяти фонеми в усному мовленні. Ці 

навички при початковому навчанні читання виявляються навіть 

важливішими, ніж загальний рівень інтелекту. 

2. Лінгвістичний метод. Лінгвістика – це наука про природу і про 

будову мови. Частина її використовується при навчанні читання. Діти 

приходять в школу з великим запасом слів, і цей метод пропонує починати 

навчання на тих словах, які часто використовуються, а також на тих, які 

читаються так, як пишуться. Саме на прикладі останніх дитина засвоює 

відповідності між буквами і звуками. 

3. Метод цілих слів – передбачає, що дітей навчають розпізнавати 

слова як цілі одиниці, не розбиваючи на складові. У цьому методі не вчать ні 

назвам букв, ні звукам. Дитині показують слово і вимовляють його. Після 

того, як вивчено 50 – 100 слів, їй дають текст, в якому ці слова часто 

зустрічаються. В Україні цей метод відомий як метод Глена Домана.  
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4. Метод цілого тексту. Схожий з методом цілих слів, але більше 

апелює до мовного досвіду дитини. Наприклад, дається книга з захоплюючим 

сюжетом. Дитина читає, зустрічає незнайомі слова, про сенс яких їй потрібно 

здогадатися за допомогою контексту або ілюстрацій. При цьому заохочується 

не тільки читання, але і написання власних оповідань. Мета цього підходу –  

зробити процес читання приємним. Одна з особливостей – фонетичні 

правила взагалі не пояснюються. Зв’язок між буквами і звуками 

встановлюється в процесі читання, неявним шляхом. Якщо дитина читає 

слово неправильно, її не виправляють. Головний аргумент: читання, як і 

освоєння розмовної мови, природний процес, і діти здатні освоїти всі 

тонкощі цього процесу самостійно. 

5. Метод Зайцева. Микола Зайцев визначив склад як одиницю будови 

мови. Склад – це пара з приголосної і голосної, або з приголосної і м’якого 

знаку, або ж одна буква. Склади М. Зайцев написав на гранях кубиків. 

Кубики він зробив різними за кольором, розміром і звуком, який вони 

видають. Це допомагає дітям відчути різницю між голосними і 

приголосними, дзвінкими і м’якими. Користуючись цими складами, дитина 

складає слова. Методика відноситься до фонетичних методів. Таким чином, 

дитина вчиться читати відразу по фонемам, але ще при цьому ненів’язливо 

отримує уявлення про буквено-звукові відповідності, оскільки на гранях 

кубиків вона зустрічає не лише склади, а й букви «поодинці» [33]. 

Аналітико-синтетичний підхід в навчанні читання полягає в 

пред’явленні цілого слова з подальшим графемно-фонемним аналізом і 

читання слів з опорою на ключове слово певного типу. 

В основі будь-якого мовного вміння лежать певні навички – дії, які 

людина здійснює автоматично, не замислюючись про те, як і що вона робить. 

Процес читання базується на технічній стороні, тобто на навичках які 

являють собою автоматизовані зорово-мовно-моторно-слухові зв’язки 

мовних явищ з їх значенням, на основі яких відбувається впізнавання і 

розуміння письмових знаків і письмового тексту в цілому і, отже, реалізація 
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комунікативного вміння читання. До мовних умінь читання відноситься 

володіння різними технологіями вилучення інформації з тексту, їх адекватне 

використання в залежності від поставленого завдання. В основі цих умінь 

лежить техніка читання. Оскільки навички первинні, а вміння вторинні, ясно, 

що на початковому етапі навчання читання необхідно сформувати техніку 

читання. 

Існують різні підходи до визначення того, коли і як треба починати 

навчання читання на початковому етапі. 

У поняття «техніка читання» вкладається, по-перше, володіння учнями 

букво-звуковими співвідношеннями; по-друге, вміння об’єднувати матеріал, 

що сприймається, на смислові групи (синтагми) і правильно оформляти їх 

інтонаційно. Якщо не сформувати техніку читання в достатній мірі, не 

домогтися автоматизації даної навички, то всі ці технології або види читання 

будуть поставлені під загрозу. 

В основі формування техніки читання лежать наступні операції: 

- співвіднесення зорового / графічного образу мовної одиниці з її 

слухо-мовно-руховим образом; 

- співвіднесення слухо-мовно-рухових образів мовної одиниці з їх 

значенням. Мовною одиницею може бути слово, синтагма або абзац.  

Р. К. Міньяр-Бєлоручев виділяє три основні компоненти техніки 

читання: 

А. Зоровий образ мовної одиниці. 

В. Мовно-руховий образ мовної одиниці. 

С. Значення [34]. 

Асоціації А-В відносяться до навичок першої групи. Асоціації В-С – до 

навичок другої групи. Коли техніка читання недостатньо сформована, то всі 

три компоненти читання послідовно задіюються в процесі читання. Навіть 

при читанні тексту про себе люди, які погано читають, як правило, ворушать 

губами, промовляючи прочитане. Без промовляння у них не настає стадія 

розуміння. 
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Завдання вчителя при формуванні техніки читання полягає в тому, 

щоб: 

- якомога швидше минути цю проміжну стадію промовляння і 

встановити пряму відповідність між графічним образом мовної одиниці і її 

значенням; 

- послідовно збільшувати одиницю (слово, синтагма або абзац) тексту, 

що сприймається; 

- сформувати нормативне читання з дотриманням прийнятного темпу, 

норм наголосу, паузації та інтонування. 

Автори методики навчання англійської мови на початковому етапі в 

середній школі вважають, що оволодіння читанням англійською мовою 

завжди представляє великі труднощі для учнів, що викликаються графічними 

і орфографічними особливостями англійської мови. Орфографічна система 

англійської мови використовує 26 букв, 146 графем (буквосполучень), які 

передають 46 фонем (фонема - це одиниця мови, за допомогою якої 

розрізняються і ототожнюються морфеми і тим самим слова). З 26 пар 

англійських букв (великих і малих) лише чотири можна вважати схожими на 

відповідні літери українського алфавіту за значенням і формою (K, k, M, T). 

Букви A, a, B, C, c, E, e, H, І, і, O, o, P, p, y, X, x мають місце як в українській, 

так і в англійській мові, але читаються по-різному, отже, є найважчими. 

Решта букв - абсолютно нові.  

Р. Рогова та І. Верещагіна вказують також на велику трудність читання 

голосних, поєднань голосних і деяких приголосних, що читаються по-

різному в залежності від положення у словах [46]. Наприклад, man – name, 

day – rain, this – think, pencil – cat, geography – garden, window – down, chair –

Chemistry – Chicago. Учні повинні засвоїти основні правила читання, до яких 

слід віднести: читання голосних під наголосом у відкритому та закритому 

складах і перед буквою r; читання сполучень голосних ee, ea, ay, ai, oy, oo, ou, 

ow; приголосних c, s, k, g, ch, sh, th, ng, ck і таких сполучень, як -tion, -sion, -

ous, -igh. Учнів слід навчити читати слова, які пишуться по-різному, а 
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читаються однаково: sun - son, two - too, write - right, sea - see, eye - І. Багато 

слів в англійській мові читаються не за правилами, що в цілому обумовлює 

вивчення великої кількості правил читання і винятків з них, а також 

багаторазове повторення навчального матеріалу. 

Успішність оволодіння технікою читання на англійській, німецькій, 

французькій мовах з першого уроку першого класу забезпечується прийомом 

персоніфікації практично всіх букв латинського алфавіту і цілісним підходом 

до учня як індивіда, суб’єкта пізнавальної, комунікативної, ігрової 

активності, особистості, індивідуальності, що в даний час інтерпретується як 

антропологічний підхід до організації навчання іноземним мовам.  

Розроблена велика кількість навчально-методичних посібників з 

англійської мови, де прийом персоніфікації дозволяє кожну звуко-буквену 

відповідність пред’являти в нерозривній єдності, як невід’ємні частини 

єдиного цілого – наочного, емоційно насиченого образу, привабливого і 

зрозумілого дитині. Наприклад, буква O постає у вигляді поліцейського, в 

честь якого написано наступне чотиривірш: 

Це поліцейський О (оу). 

Він каже всім: «Hello!»  

Скаже: «Go» - проїжджай! 

«No» – стій і чекай. (Т. І. Іжогіна) [22]. 

При читанні людина не тільки бачить текст, але і промовляє його про 

себе і одночасно як би чує себе з боку. Саме завдяки механізму внутрішнього 

промовляння і відбувається звірення графічного і слухомоторного образів. 

Найбільш яскраво дія цього механізму спостерігається у читачів початківців 

(читання пошепки). Поступово, з накопиченням досвіду, внутрішнє 

промовляння набуває більш згорнутого характеру і нарешті повністю зникає. 

Важливим психологічним компонентом процесу читання є механізм 

імовірнісного прогнозування, яке проявляється на смисловому та 

вербальному рівнях. Смислове прогнозування – це вміння передбачити зміст 

тексту і зробити правильне припущення про подальший розвиток подій по 



38 
 

заголовку, першому реченню та інших сигналах тексту. Вербальне 

прогнозування – уміння по перших буквах вгадати слово, по перших словах 

вгадувати синтаксичну будову речення, по першому реченню – подальшу 

будову абзацу. 

У методиці виділяють дві форми читання: про себе (внутрішнє 

читання) і вголос (зовнішнє читання). Читання про себе – основна форма 

читання – має на меті добування інформації, воно «монологічне», 

відбувається наодинці з собою. Читання вголос – вторинна форма, воно 

«діалогічне», його призначення в основному в передачі інформації іншій 

особі [47]. 

Залежно від етапу навчання, від індивідуальних особливостей учнів і 

реальних умов навчання може змінюватися співвідношення читання вголос і 

про себе на уроці і вдома. 

На початковому етапі читання вголос краще, ніж читання про себе. 

Читання вголос забезпечує не тільки послідовне формування навичок, але і 

достатній рівень само- і взаємоконтролю. 

На середньому етапі ще не можна ігнорувати читання вголос, оскільки 

йде закріплення навички і без постійного контролю вона може дуже швидко 

«сповзти». Проте, на середньому етапі навчання акценти вже зміщуються в 

бік розвитку технологій читання. Читання все частіше виступає як 

самостійний вид мовної діяльності, але читання вголос замінюється читанням 

про себе. 

На старшому етапі читання стає одним з основних джерел отримання 

інформації, акцент зміщується в бік активної самостійної роботи, але це не 

означає, що читання вголос повністю зникає. На даному етапі можна 

використовувати читання вголос для формування причинно-наслідкових 

зв’язків, логіки, аргументації, для чого необхідно просити читати уривки чи 

речення з тексту. До того ж корекція навичок читання потрібна і на старшому 

етапі. 

Існують такі параметри оцінки техніки читання: 
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- темп читання (певна кількість слів в хвилину); 

- дотримання норм наголосу(смислового, логічного, не наголошувати 

службові слова); 

- дотримання норм паузації; 

- використання правильних моделей інтонування; 

- розуміння прочитаного тексту. 

Формуванню техніки читання вголос сприяють такі вправи: 

1) на зміцнення графемно-фонемних зв’язків: 

- називання букв, 

- знаходження заданих букв в алфавіті, 

- називання букв в конкретному слові, 

- визначення букв і звуків в слові, 

- групування слів по певному звуку, букві, 

- опис, запис, прочитування слів відповідно до певних ознак. 

2) на співвіднесення форми зі значенням: 

- знаходження однокореневих слів, 

- знаходження в ряді слів порівняльних прикметників, знаходження 

дієслів в минулому часі і т.п. 

3) на розвиток мовної здогадки: 

- знаходження слів-інтернаціоналізмів, 

- переклад слова за його структурою. 

4) на розвиток імовірнісного прогнозування: 

- відновлення слів по частинах, 

- вибір іменника до даних прикметників, 

- заповнення пропусків артиклями, прийменниками. 

5) на групування слів у смислове ціле: 

- читання по синтагмах, 

- знаходження в ряді словосполучень, що позначають час, місце. 

6) на відпрацювання інтонації: 

- читання за диктором, 
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- виразне читання, 

- читання з інтонаційною розміткою. 

Для розвитку техніки читання на початковому етапі можуть 

використовуватися наступні вправи: 

- читання вголос вивчених напам’ять прислів’їв, приказок, скоромовок, 

віршів, невеликих діалогів; 

- знаходження в ряді, що складається з 6-8 прикладів, слова, що 

відрізняється за написанням (не підходить по темі, римується з одним з 

наведених зразків та ін.); 

- складання за допомогою розрізної абетки слів і речень по темі, що 

вивчається; 

- заповнення пропусків відсутніми літерами; 

- знаходження в кожному ряді слова, яке містить вказаний звук; 

- об’єднання слів тексту в тематичні групи; 

- знаходження в тексті і письмова фіксація синонімів/антонімів; 

- заповнення пропусків в реченні/тексті відповідними за змістом 

словами; 

- підбір до слів англійською мовою українських еквівалентів; 

- читання тексту в установлений час; 

- повторення за вчителем тексту за реченнями; 

- знаходження в тексті речення, в якому міститься відповідь на питання 

вчителя; 

- доповнення зазначених речень; 

- знаходження закінчення кожного речення із заданих зразків та ін. 

[42]. 

Власне читання починається з читання більш тривалих фабульних 

текстів. Крім формування техніки читання на початковому етапі вже 

починають формуватися різні технології читання, компенсаторні вміння, 

навички самостійної роботи. На даному етапі вже можна вчити: 
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- ігноруванню невідомого, якщо воно не заважає виконанню 

поставленого завдання; 

- роботі зі словником; 

- використанню виносок і коментарів, пропонованих в тексті; 

- інтерпретації та трансформації тексту. 

Комунікативні цілі навчання читання припускають використання в 

навчальному процесі різних типів тексту – різного жанру і функціональних 

стилів. При цьому їх відбір і організація повинні здійснюватися з 

урахуванням етапів навчання: 

1. У початковій школі: вірші, римування, короткі оповідання, казки; 

особистий лист ровесника з країни, мова якої вивчається, лист в газету і 

дитячий журнал, листівка, простий кулінарний рецепт, квитки (в театр, на 

транспорт), програми телепередач, афіші, карта країни, мова якої вивчається, 

та ін. 

2. У 5 – 7 класах: названі вище типи текстів, а також вказівники, 

вивіски в магазинах, на вокзалах, етикетки на товарах, розклад поїздів, 

вказівники у містах, оголошення, прогнози погоди, журнальні та газетні 

статті країнознавчого характеру, уривки з художньої літератури. 

3. У 8 – 9 класах: названі у попередньому пункті типи текстів, а також 

реклама, проспекти, публікації з підліткових газет і журналів різного 

характеру (повідомлення, огляд, нариси, інтерв’ю, статистика) та ін. 

4. У 10 – 11 класах: зазначені для попередніх класів Тексти, а також 

інструкції, публікації в періодиці країнознавчого та культурознавчого 

характеру, з проблем міжособистісних відносин. 

Навчальні матеріали мають особливе значення при навчанні читання, 

так як від їх характеру залежить, буде читання протікати як мовна діяльність 

учня або як вправа. Тому до навчальних текстів для читання пред’являються 

особливі вимоги, основні з яких: 
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1. Виховна цінність текстів, їх моральний потенціал – в якій мірі тексти 

сприяють вихованню учнів в широкому сенсі цього слова і формуванню 

морально-етичних норм. 

2. Пізнавальна цінність текстів і науковість їх змісту. Тексти повинні 

включати фактичний матеріал про народ і країну, мова якої вивчається, а 

також відомості з найрізноманітніших областей людських знань (науково-

популярні тексти). 

3. Відповідність змісту текстів віку та інтересам учнів. Зміст текстів 

має бути значимим в очах учнів тієї чи іншої вікової групи, має відповідати 

рівню їх інтелектуального розвитку і відповідати їх пізнавальним і 

емоційним інтересам. 

4. Правильність співвідношення нового і відомого. З психології відомо, 

що однією з умов залучення уваги до об’єкта є такий ступінь його новизни, 

при якому поряд з новими елементами є і елементи, що в якійсь мірі знайомі 

для учнів. Наявність в тексті для читання відомих відомостей значно 

полегшує його сприйняття і розуміння учнями. У методичній літературі 

рекомендуються тексти, що конкретизують і розширюють вже відому учням 

інформацію. 

5. Міра доступності текстів. Цікавий текст, що містить непереборні 

труднощі, втрачає в очах учнів будь-яку привабливість. На думку                  

Г. В. Рогової, на початковому етапі і особливо на першому році вивчення 

іноземної мови навчання читання доцільно здійснювати на лексико-

граматичному матеріалі, що попередньо засвоєний усно. Це дозволяє знімати 

труднощі, пов’язані з розумінням прочитаного, і більше уваги приділяти 

техніці, виразності читання. Поступово тексти можуть містити незнайомі 

слова, про значення яких можна здогадатися або які дані в посторінкових 

виносках. Доступні в мовному відношенні тексти сприяють створенню і 

підтримці мотивації читання [46]. 

6. Планомірне наростання обсягу тексту. Навчальні тексти можуть бути 

різної довжини: від одного слова до декількох десятків сторінок в книзі для 
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домашнього читання. І ті, і інші важливі і повинні бути включені в 

навчальний процес. Короткі тексти (одне слово, написане на вхідних дверях 

або перед входом на чужу територію, коротка записка перед розкладом або 

на дверях будинку, реклама, оголошення) передають певну, часом 

надзвичайно важливу інформацію. Тому слід вчити учнів правильно читати і 

отримувати необхідну інформацію з подібних текстів. Проте не можна 

обмежуватися навчанням читання лише коротких текстів в силу наступних 

обставин. По-перше, мотивація, як відомо, знаходиться в прямій залежності 

від усвідомлення успішності виконуваної діяльності. Учні повинні відчувати 

свій прогрес, що полягає не тільки в розумінні ними текстів, що все більше 

ускладнюються, але і в бажанні читати тексти великого обсягу. По-друге, 

сформувати складне вміння читання, що включає всі часткові вміння, що 

його забезпечують, можливо виключно на розгорнутих текстах. 

Важливим є питання про придатність тексту для того чи іншого виду 

читання. Вирішальними факторами при цьому виявляються, по-перше, 

співвідношення основної і другорядної інформації і, по-друге, розташування 

нових слів і їх кількість (невідомі граматичні форми в навчальні тексти не 

включаються). Тексти, в яких майже всі факти належать до основних і 

однаково важливі (другорядна інформація становить менше 25 %), придатні 

тільки для вивчаючого читання. Тексти, розуміння яких допускає втрату 

частини інформації, придатні для ознайомлювального читання; такі ж тексти 

можуть використовуватися і для вивчаючого читання. Для навчання 

прийомам переглядового (пошукового) читання цей фактор істотного 

значення не має. 

Якщо нові слова пов’язані з передачею основної інформації, і їх 

загальна кількість –  більше 10 – 12 слів на сторінку, то текст рекомендується 

використовувати для розвитку прийомів точного розуміння (вивчаюче 

читання), що допускають користування словником. Якщо нові слова є 

засобом передачі другорядної інформації, і їх кількість не перевищує 10 – 12 
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слів на сторінку, то такий текст краще використовувати для 

ознайомлювального читання. 

Важливим завданням є навчити учнів розуміти автентичні тексти, не 

вдаючись при кожній зустрічі з незнайомим мовним явищем до словника. 

Для цього, як вважає Н. Д. Гальскова, учні повинні засвоїти кілька правил 

роботи з текстом: 

- читати текст іноземною мовою –  це не означає перекладати кожне 

слово; 

- для розуміння будь-якого тексту важливу роль відіграє наявний у 

школяра життєвий досвід; 

- щоб зрозуміти текст (або прогнозувати, про що йтиме мова в цьому 

тексті), необхідно звернутися до допомоги заголовка, малюнків, схем, 

таблиць і т. д., що супроводжують даний текст, його структури; 

- при читанні тексту слід спиратися в першу чергу на те, що знайоме в 

ньому (слова, вирази), і спробувати прогнозувати зміст тексту, здогадатися 

про значення незнайомих слів; 

- звертатися до словника рекомендується лише в тих випадках, коли всі 

інші можливості зрозуміти значення нових слів вичерпані [13]. 

Для успішної реалізації поставлених цілей дуже важливо з самого 

початку навчання створити в учнів правильне ставлення до читання як виду 

мовленнєвої діяльності, що має своє специфічне комунікативне завдання, як 

способу (джерела) отримання інформації. 

Таким чином, формування навичок і вмінь у читанні є однією з 

найважливіших складових процесу навчання іноземної мови на всіх його 

етапах. Читання відноситься до рецептивних видів мовної діяльності, 

входить в сферу комунікативно-громадської діяльності людей і забезпечує в 

ній письмову форму спілкування. 
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2.2. Специфіка застосування крос-культурного підходу до розвитку 

навичок читання учнів середніх класів 

У сучасних умовах життя будь-яка людина має володіти хоча б однією 

іноземною мовою. У наш час міжнародною мовою спілкування вважається 

англійська мова, тим самим вивчення цієї мови стало найважливішою 

складовою всіх рівнів освіти в Україні.  

Сьогодні абсолютно всі освічені люди залучені в процес спілкування з 

представниками інших країн і культур. Таким чином, виникає питання 

формування крос-культурної компетенції людини ще зі шкільного етапу 

освіти.  

Загальна мета, властива педагогічній діяльності як професії і 

покликанню – залучення людини до цінностей культури. Ця мета 

визначається як особлива місія, призначення якої – створення і 

самовизначення особистості в культурі. Механізмом залучення людини до 

культурних цінностей є соціокультурна і крос-культурна діяльність, яка може 

бути реалізована в рамках навчання іноземних мов. 

Сутність крос-культурної освіти полягає в спробі трактування 

суспільства як єдності частини культурного і частини суспільного, утворених 

і перетворюваних діяльністю людини [31].  

Для реалізації цілей і завдань крос-культурної освіти в навчанні 

іноземної мови характерні дві тенденції інтерпретації фактів і культури в 

навчальних цілях. Перша з них базується на методі «прогресу» навчання від 

мовного змісту до змісту культурного, а друга, навпаки, рухається від фактів 

культури до фактів мови. Так, перша інтерпретація передбачає демонстрацію 

того, як в одиницях мови відображаються особливості культури і мислення 

носія мови, а інформація про культуру країни мови витягується із самих 

мовних одиниць або відношень між ними. Такий тип знайомства з фактами 

культури розробляється в рамках лінгвокраїнознавства [3].  
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У другій інтерпретації пріоритетним джерелом отримання інформації 

стає, перш за все, культура носія мови, що вивчається. Була запропонована 

нова парадигма дослідження і практичного застосування таких досліджень: 

культура-мета, мова-засіб, яка отримала втілення в галузі лінгвістики і 

методики – лінгвокультурології.  

Крос-культурний підхід вимагає ґрунтовної опори на такі поняття, як 

глобалізація, гуманістична спрямованість, культурно направлена 

соціологізація змісту мовної освіти. 

Основою для крос-культурної освіти засобами іноземної мови є 

лінгвістично маркована культурологія (лінгвокультурологія). Іноземна мова 

– засіб спілкування, інструмент пізнання світової культури, національних 

культур і соціальних субкультур народів країн мови, що вивчається. Саме 

тому такими важливими при її вивченні є система та комплекс методик, які 

застосовують проблемні соціокультурні та крос-культурні завдання: 

пізнавально-пошукові, пізнавально-дослідницькі завдання, комунікативні та 

комунікативно-пізнавальні рольові ігри, пізнавально-дослідницькі навчальні 

проекти, навчальні дискусії.  

При практичному застосуванні такого підходу в навчанні іноземної 

мови та формуванні відповідних компетенцій передбачається значна опора 

на дидактично орієнтований соціологічний і культурологічний аналіз 

мовного середовища навчання та вивчення іноземної мови, соціокультурних 

особливостей мов і культур, діапазону суспільних функцій іноземної мови, 

що вивчається, в конкретному середовищі проживання, соціокультурних, 

комунікативних та інших потреб учнів, а також їх рівня соціокультурної 

освіти [13].  

Тож, щоб уникнути труднощів, пов’язаних з розходженням не стільки 

предметів і явищ у мові, що вивчається, скільки культурних дефініцій, явищ і 

реалій, необхідно глибоко знати культурну специфіку країни, мова якої 

вивчається. Таким чином, крос-культурний підхід в сучасній методиці та 

педагогіці є одним з головних принципів навчання іноземних мов. 
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Навчальному предмету «Іноземна мова» відводиться суттєва роль у 

вирішенні важливого завдання, що стоїть перед школою: забезпечення умов 

для формування в учнів адекватної сучасному рівню знань картини світу і 

розвиток у них інтересу до світової та національної культур. 

Крос-культурний компонент навчання іноземної мови в світлі цього 

вкрай важливий: на його базі формуються знання про реалії, звичаї, традиції 

країни, мова якої вивчається; знання і навички комунікативної поведінки в 

актах мовної комунікації; навички та вміння вербальної і невербальної 

поведінки, він входить у зміст національної культури [20].  

На жаль, навчання іноземної мови в умовах освіти практично на всіх її 

щаблях відбувається поза природним мовним середовищем. Тому в такій 

ситуації технологіями формування крос-культурної компетенції є читання, 

аудіювання, письмо та говоріння, вся сукупність яких називається видами 

мовленнєвої діяльності [4].  

Викладання основ культури мови, що вивчається, має на меті передачу 

мінімуму фонових знань, якими володіє носій мови, що в якійсь мірі нагадує 

акультурацію (процес засвоєння культури). Значну важливість у світлі цього 

набуває лінгвокультурологія, яка вивчає, в тому числі, ці фонові знання. 

Багато методистів впевнені в тому, що залучення даних 

лінгвокультурології дозволяє забезпечити крос-культурну освіту, сприяє 

розумінню культури іншої нації, розвиває інтерес до культури мови, 

вивчається, що перетворює учня в суб’єкт навчання, тобто забезпечує 

самостійне знаходження необхідних для нього знань, які, у свою чергу, 

можуть боротися з невірними стереотипами про культуру, що вивчається, та 

її представників. 

Навчання мовам у рамках крос-культурного підходу спрямоване: 

- по-перше, на розвиток світосприйняття учнів і їх підготовку до 

сприйняття історії людства, своєї країни, свого народу, до усвідомлення себе 

як носія національних цінностей, до розуміння взаємозалежності між собою 

та всіма людьми планети в пошуку рішень глобальних проблем;  
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- по-друге, на розвиток комунікативної культури учнів, їх духовного 

потенціалу, загальнопланетарного способу мислення щодо громадянських 

прав людини (включаючи мовні і культурні права) і політичних свобод; 

усвідомлення ними миротворчих обов’язків і відповідальності за своє 

майбутнє, майбутнє своєї країни; 

- по-третє, навчання мовам у рамках крос-культурного підходу 

спрямоване на навчання етично прийнятним і юридично виправданим 

способам самовираження в суспільстві;  

- по-четверте, на навчання етики дискусійного спілкування й етики 

взаємодії з людьми, які дотримуються різних поглядів і належать до різних 

віросповідань; 

- по-п’яте, на розвиток потреби в самоосвіті. 

У теорії і методиці викладання іноземної мови розуміння крос-

культурної освіти простежується протягом всієї її історії, проте останні роки 

відзначені процесами глобалізації і тяжіння до культурного плюралізму, що 

дозволяє говорити про зростання важливості досліджень подібного роду. 

Між викладанням англійської мови та формуванням крос-культурної 

компетенції існує дуже тісний зв’язок. Кожен урок англійської мови – це 

ознайомлення і вивчення культур і традицій англомовних країн, також це 

практика крос-культурної комунікації, в цілому, урок англійської мови, як і 

будь-якої іноземної мови – це спроба проникнення в національну свідомість 

країни, мова якої вивчається.  

Для того, щоб правильно сформувати крос-культурну компетенцію 

потрібно використовувати ефективні засоби. Одним із способів розвитку 

крос-культурної компетенції є читання англійською мовою. Навчання 

читання є одним із головних і найскладніших завдань при навчанні школярів 

англійської мови. Оволодіння навичками читання англійською мовою є 

необхідним умінням сучасної людини. 

Читання є одним з найважливіших видів комунікативно-пізнавальної 

діяльності учнів. Ця діяльність спрямована на витяг інформації з письмово 
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фіксованого тексту. Читання виконує різні функції: служить для практичного 

оволодіння іноземною мовою, є засобом вивчення мови та культури, засобом 

інформаційної та освітньої діяльності і засобом самоосвіти. Як відомо, 

читання сприяє розвитку інших видів комунікативної діяльності. Саме 

читання дає найбільші можливості для виховання та всебічного розвитку 

школярів засобами іноземної мови. 

Основною метою навчання читання будь-якою іноземною мовою є 

формування і розвиток комунікативної культури учнів [58]. Читання являє 

собою вид мовленнєвої діяльності, що входить в сферу комунікативно-

суспільної діяльності людей, реалізується у формі вербального 

опосередкованого спілкування [33]. Читання може слугувати хорошим 

інструментом для розвитку крос-культурної компетенції школярів. 

Проникнення в культуру мови, що вивчається, варто починати з 

ознайомлення її історії, культури і традицій, звичаїв і сучасного життєвого 

укладу.  

Урок англійської мови – це, по-перше, вивчення мови. Проте, будь-яке 

навчання мови не повинно проходити у відриві від культури країни. Таким 

чином, мова і культура мови тісно пов'язані і нероздільні. Необхідне 

одночасне викладання мови і культури.  

Цілі і завдання навчання читання змінюються, тобто повинні 

удосконалюватися з кожним новим етапом навчання в школі. Для кожного 

рівня формуються певні вимоги, що відповідають рівню розвитку учнів. 

Проте, вправи на всіх рівнях повинні містити комунікативне завдання і 

ситуацію читання, де прочитане буде використовуватися в мовній діяльності 

[17]. 

Формування навичок і умінь в читанні є однією з найважливіших 

складових процесу навчання іноземної мови на всіх його етапах. Читання 

відноситься до рецептивних видів мовної діяльності, входить в сферу 

комунікативно-громадської діяльності людей і забезпечує в ній письмову 

форму спілкування. 
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До 5-го класу учні можуть: 

- зрозуміти текст, побудований в основному на знайомому мовному 

матеріалі;  

- здогадатися про значення окремих незнайомих слів; 

- визначити своє ставлення до прочитаного;  

- використовувати витягнуту інформацію в інших видах мовної 

діяльності. 

Відповідно до програмних вимог в 5-му класі завершується 

формування техніки читання вголос і про себе. Посилюється робота зі 

словником, а також з розвитку механізмів мовної здогади за рахунок опори 

на знання правил словотворення. Відпрацьовуються різні стратегії в навчанні 

читання: з повним розумінням (вивчаюче читання), з розумінням основного 

змісту (ознайомлювальне читання). Що стосується переглядового читання, то 

підготовкою до цього виду читання є спеціальні завдання: знайти необхідну 

інформацію в тексті, прочитати її вголос, підкреслити, виписати. 

У 6 – 7-х класах, учні в достатній мірі опановують вивчаюче, 

ознайомлювальне читання, а також елементи переглядового читання. 

Причому в області ознайомлювального читання учні повинні прочитати і 

зрозуміти основний зміст нескладних автентичних текстів, що містять 

незнайомі слова, про значення яких можна здогадатися на основі контексту, 

словотвору, схожості з рідною мовою [45]. 

Як показали спостереження, багато учнів 5 – 7-х класів не завжди добре 

володіють і технікою читання, і розумінням прочитаного. Однією з причин є 

недостатня увага, яка приділяється самій розробці методики читання 

іноземною мовою в нових умовах. Основний акцент зараз робиться на 

розвитку навичок усного мовлення, і мимоволі вчитель всю роботу над 

читанням підпорядковує розв’язанню цього завдання. У підручниках з 

іноземних мов диференційований підхід до навчання усного мовлення та 

читання отримав своє відображення. Проте, замість того щоб учні прочитали 

текст і виконали завдання, що показує розуміння прочитаного, їм 
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пропонується читання, переклад, переказ тексту і відповіді на питання по 

тексту. Читання на уроці втрачає свою самостійність і перетворюється в 

атрибут усного мовлення, а матеріал для читання – лише в додатковий 

стимул для розвитку навичок говоріння. 

Навчання читання має бути максимально наближене до умов реального 

життя, в яких учням можуть знадобитися вміння пошукового читання 

(scanning), ознайомлювального (skimming) та читання з повним розумінням 

змісту (detailedreading / intensivereading). Завдання до тексту також повинні 

бути адекватні умінням, що розвиваються.  

При читанні комунікативно-пізнавальна діяльність спрямована на витяг 

інформації з письмового тексту. Оскільки читання здійснюється на письмово 

фіксованому тексті, це дає можливість повернутися до нього при нерозумінні 

і дозволяє більше уваги приділити розкриттю змісту. Навчаючи читанню в 

середній школі, вчитель, перш за все, бажає навчити учнів легко справлятися 

з текстами для читання в екзаменаційних і олімпіадних роботах. Уся 

практична робота з навчання цьому виду мовної діяльності спрямована на 

розвиток умінь справлятися із завданнями до текстів в залежності від виду 

читання. Необхідно, однак, брати до уваги, що рівень розуміння залежить від 

рівня досвіду читця. Відбір і організація текстів для читання важливі як з 

точки зору їх змісту, так і мовної форми.  

До різних текстів можна застосовувати різні види читання: 

ознайомлювальне, переглядове (пошукове), вивчаюче (читання з повним 

розумінням). Здебільшого це внутрішнє читання. Читання має залучати учнів 

до активної творчої діяльності, не обов'язково мовної. Вчитель вчить на 

текстах, що несуть методичну та виховну цінність, добирає тексти, доступні 

за формою і змістом, захоплює учнів різноманітними прийомами роботи в 

процесі оволодіння читанням, враховує їх індивідуальні та психологічні 

особливості, розвиває їх пізнавальний інтерес до предмету. Читання сприяє 

становленню ситуації спілкування іноземною мовою на уроці. 
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Разом з організацією читання важливе значення має змістовна сторона 

навчальних матеріалів, призначених для читання. Саме зміст таїть в собі 

потенційну можливість пробудити в учнів позитивну мотивацію, викликати 

потребу у читанні іноземною мовою [48]. Немає необхідності в тому, щоб 

тематика текстів відповідала лексико-розмовним темам, що вивчаються на 

даному етапі. Лише на початковому етапі тексти містять той мовний 

матеріал, який попередньо засвоєний учнями і вживається ними в усному 

мовленні. При цьому кількість комбінацій з цього матеріалу вкрай обмежена.  

Зміст текстів для читання майже тотожний змісту усного мовлення. На 

наступних етапах, по мірі розширення обсягу мовного матеріалу 

збільшується кількість можливих комбінацій, що позначається на змісті 

текстів для синтетичного читання. Зміст цих текстів охоплює все нові і все 

більш різноманітні ситуації, не завжди пов’язані з тематикою усного 

мовлення. Вони можуть містити також і незнайомий словниковий матеріал, 

про значення якого можна здогадатися або на основі словотворчого аналізу, 

або в результаті точного контекстуального значення слова, або за схожістю зі 

словом в рідній мові [30]. Слід підкреслити, що при будь-якому підході до 

організації домашнього читання, останнє повинно бути не тільки постійним і 

легким, але і містити цікаву інформацію і здійснювати виховний вплив. 

Придатність текстів або їх частин для мовної практики може 

визначатися такими, наприклад, критеріями відбору: 

- яскравою і цікавою фабулою тексту або уривка; 

- емоційністю і образністю викладу; 

- актуальністю матеріалу; 

- тематичною близькістю предмета викладу до життєвого досвіду та 

інтересів учнів; 

- можливістю зіткнення точок зору і суджень, що дають привід для 

дискусій; 

- можливістю різних ситуативних трансформацій змістовної сторони 

тексту або уривка [30]; 
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- виховною цінністю. Відбирати текст необхідно з позицій того, які 

моральні проблеми обговорюються в них, як вони вирішуються, чи близькі 

вони старшокласникам. 

Ці критерії відбору задовольняють художні тексти країни, мова якої 

вивчається. Прихильники літературно-країнознавчого підходу доводять, 

чому саме художня література краща для читання та подальшого 

обговорення на уроці. 

Вибір художнього тексту в якості основного предмета читання не 

випадковий. Використання науково-популярної та іншої нехудожньої 

літератури для «поглибленого» читання не представляється ефективним. 

Сприйняття такого роду літератури вимагає наявності певного рівня фонових 

знань, спеціального настрою, а іноді і сформованості інтересу до теми 

викладу, в той час як інформація, що міститься в художньому творі, не 

залежить такою ж мірою від підготовленості читача до сприйняття тексту. 

Доцільність використання художнього матеріалу підтверджується ще і 

тим, що методично більш виправдано читати твори в продовженнях, а не 

окремі тексти. При читанні серії уривків одного твору нерозуміння окремих 

моментів текстового фрагмента може компенсуватися на уроці під час 

обговорення прочитаного, що полегшує у свою чергу читання наступного 

уривка. 

Наступним аргументом на користь художніх творів як основного 

матеріалу для домашнього читання є своєрідність їх композиційної побудови, 

яка володіє, з одного боку, силою емоційного впливу на читача, з іншого – 

сприяє кращому розумінню прочитаного. 

Однією з основних рис художнього твору вважається фабульність. 

Читач чекає вирішення конфлікту. Хвилювання, пов’язане з інтригою, 

змушує його зосередити увагу на мотивуванні вчинків героїв. Усі 

компоненти сюжету художнього твору сприяють правильній спрямованості 

розуміння подальшого викладу, а, отже, стимулюють мовну здогадку. 
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Художні та нехудожні тексти, як відомо, різняться між собою і 

внутрішньомовними ознаками, а саме, особливостями відбору і вживання 

мовних засобів. Нехудожні тексти представляють систему мови обмежено. У 

таких текстах переважає абстрактна і термінована лексика, слова, що тяжіють 

до однозначності. Читання такої літератури в рамках домашнього читання в 

плані збільшення словникового запасу буде не настільки ефективним у 

зіставленні з читанням художніх текстів, що вирізняються великою 

лексичною і граматичною своєрідністю. До того ж читання художніх творів у 

продовженнях забезпечує досить часту повторюваність лексичних одиниць у 

нових контекстах і комбінаціях знайомих граматичних конструкцій з новим 

лексичним наповненням. Повторюваність лексики в художніх текстах 

створює умови для її активного вживання в післятекстових вправах [51]. 

Лексика художніх текстів, на відміну від нехудожніх, тісно стикається з 

загальновживаним словником розмовної мови. Тому можливість досягнення 

нерозривного зв’язку навчання читання і говорінню на базі художніх текстів 

в рамках поглибленої програми з домашнього читання очевидна. 

Використання художніх текстів невід’ємне від країнознавчого аспекту 

викладання іноземних мов. Поряд з вирішенням основних мовних і 

лінгвістичних завдань домашнє читання, побудоване на творах художньої 

літератури, може сприяти здійсненню важливої освітньої мети – введенню 

учнів у світ культури країни, мова якої вивчається. 

Провідним принципом відбору художніх творів при такому підході є їх 

загальновідомість у середовищі носіїв мови. Це повинні бути такі твори, які 

належать до масових фонових знань представників даної культурно-мовної 

спільності. 

Особливе місце в ряду реалій, що мають загальнокультурну значимість 

(стосовно до художнього твору), займають імена літературних персонажів. 

Кожен образ несе в собі певну кількість інформації, в тому числі і 

національно-культурної, тобто країнознавчої. 
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При цьому необхідно пам’ятати про принцип мовної доступності, який 

досягається широким використанням розробленої методики адаптації текстів 

у навчальних цілях. 

Умови навчання не дозволяють повною мірою реалізувати цей принцип 

відбору (так само, як і соціально-історичний) системно в курсі викладання 

іноземних мов в середній школі. Але при читанні художніх творів важливо 

зорієнтувати учнів у місці і часі розгортання подій, щоб у них склалося 

уявлення про культурно-національну специфіку окремих районів країни, а 

також про ту історичну епоху, на тлі якої розвиваються події [23]. 

Розгляд вищезгаданих характеристик художніх текстів дає підставу 

стверджувати, що в курсі навчання іноземних мов у середній школі домашнє 

читання і читання на уроці доцільно проводити на творах художньої 

літератури країни,мова якої вивчається. 

Таким чином, специфіка застосування крос-культурного підходу при 

вивченні іноземної мови полягає у тому, що акцент завжди робиться на 

вивчення цільової культури – у нашому випадку американської та 

британської. Вивчається життя людей, функціонування установ, надається 

інформація про географію, клімат, відомих людей, традиції країни, мова якої 

вивчається. Це відбувається, в основному, з метою сприяння інтеграції учнів 

у суспільство країни, мова якої вивчається. 

 

2.3. Система вправ для розвитку навичок читання учнів середніх 

класів із застосуванням крос-культурного підходу 

Навчання читання англійською мовою є невід’ємною частиною 

навчального процесу в цілому. Знайомство з мовою за допомогою читання є 

необхідним, оскільки дозволяє вдосконалювати англійську мову, 

розширювати лексичний запас, знайомитися з культурною спадщиною, мати 

можливість знайомитися і насолоджуватися читанням неадаптованої 

літератури в оригіналі, згодом без необхідності використання словника. 
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Читання і в сучасному світі є оптимальним способом передачі інформації, і 

людина, яка вільно читає і розбирається в якісній літературі, людина, яка 

вільно адаптується в інформаційному потоці, має більше шансів для 

успішного розвитку та розширення своїх можливостей. Також навчання 

читання англійською мовою є прекрасним інструментом для розвитку усного 

мовлення, відточування навичок грамотної вимови і сприйняття мови на 

слух. 

Учні середніх класів знайомляться з трьома основними видами 

читання: читання із загальним охопленням змісту (reading for the main idea), 

читання з детальним розумінням (reading for detail), читання з метою 

отримання конкретної інформації (reading for specific information). 

В основі кожного виду читання лежать базові вміння, якими повинні 

оволодіти школярі: 

1) розуміння основного змісту: визначати і виділяти основну 

інформацію тексту; відокремлювати інформацію першочергової важливості 

від другорядної; встановлювати зв’язок (логічний, хронологічний) між 

подіями, фактами; передбачати можливий розвиток (завершення) дії, подій; 

узагальнювати викладені в тексті факти, робити висновки з прочитаного та 

ін.; 

2) витяг повної інформації з тексту: повно і точно розуміти факти / 

деталі, виділяти інформацію, яка підтверджує, уточнює що-небудь; 

встановлювати взаємозв’язок між подіями; розкривати причинно-наслідкові 

зв’язки між ними, визначати головну ідею, порівнювати (зіставляти) 

інформацію та ін.; 

3) розуміння необхідної (цікавої) значимої інформації: визначати в 

загальних рисах тему тексту; визначати жанр тексту, виявляти інформацію, 

що відноситься до якого-небудь питання, визначати важливість (цінність) 

інформації та ін.  

У результаті навчання учні повинні навчитися розуміти автентичний 

текст, не вдаючись при кожній зустрічі з незнайомим мовним явищем до 
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перекладу (зі словником). Для цього вони повинні засвоїти кілька правил 

роботи з текстом: 

1) читати текст іноземною мовою – не означає перекладати кожне 

слово; 

2) для розуміння будь-якого тексту важливу роль відіграє наявний у 

школяра життєвий досвід; 

3) щоб зрозуміти текст (або спрогнозувати, про що йтиме мова в цьому 

тексті), необхідно звернутися до допомоги заголовка, малюнків, схем, 

таблиць і т. д., що супроводжують даний текст, його структури; 

4) при читанні тексту важливо спиратися в першу чергу на те, що 

відомо в ньому (слова, вирази), і намагатися з опорою на відоме 

прогнозувати зміст тексту, здогадуватися про значення незнайомих слів; 

5) звертатися до словника слід лише в тих випадках, коли всі інші 

можливості зрозуміти значення нових слів вичерпані. 

Отже, на уроці навчання читанню перед учителем ставляться такі 

завдання: 

1) збільшувати оперативну одиницю сприйняття тексту, 

2) вчити сприймати текст (його частини) з одноразового сприйняття, 

3) вчити сприймати і дізнаватися нові поєднання відомих одиниць, 

4) розвивати швидкість читання (в тому числі і про себе), 

5) розвивати структурну антиципацію, 

6) розвивати змістовну антиципацію, 

7) розвивати вміння здогадуватися про значення невідомих одиниць (за 

різними ознаками), 

8) навчати миттєво співвідносити форму тексту, що сприймається, з 

його значенням, 

9) розвивати вміння розбиратися в логіко-смислових зв’язках текстів 

різного характеру, 

10) розвивати вміння «ігнорувати» невідоме, якщо воно не заважає 

розумінню в цілому. 
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В учнів середніх класів під час читання текстів англійською мовою 

можуть виникати певні труднощі. Для їх подолання доцільно користуватися 

наступними прийомами: 

- підбирати тексти відповідно до вікових особливостей, мовного і 

життєвого досвіду учнів, їх інтересів; 

- тексти повинні вирізнятися цікавістю і привабливістю сюжету, бути 

доступними з точки зору мовних труднощів, бути актуальними з позицій 

загальнолюдських цінностей, містити проблему; 

- тексти необхідно забезпечити дотекстовими, текстовими або 

післятекстовими завданнями (коментарями, анотаціями, рекомендаціями). 

Тематика і проблематика текстів формують необхідні мовні вміння та 

навички. У цьому випадку варто сказати про завдання кожного етапу роботи 

з текстом, що стоять перед вчителем в процесі навчання школярів: 

- на дотекстовому етапі потрібно створити необхідний рівень мотивації 

учнів, активізувати фонові знання мовного, мовленнєвого та 

соціокультурного характеру, підготувати учнів до адекватного сприйняття 

складних у мовному та мовленнєвому відношенні моментів тексту, звернути 

увагу учнів на важливі і значимі за змістом сторони тексту, використовувати 

завдання випереджаючого характеру; 

- на текстовому етапі необхідно проконтролювати ступінь 

сформованості різних мовних навичок і мовних умінь, розвивати вміння 

інтерпретації тексту; 

- на післятекстовому етапі слід використовувати текст в якості мовної 

або змістовної основи для розвитку умінь в усному і писемному мовленні; 

- розвивати в учнів інформаційно-комунікативні вміння, пов’язані з 

умінням систематизувати і узагальнювати інформацію, а також навчити учнів 

інтерпретувати образно-схематичну інформацію, стискати текст і виділяти 

його основний зміст, використовувати отриману інформацію в проектній 

діяльності. Цей етап здійснюється в тому разі, коли текст використовується 

не тільки як засіб навчання читання іноземною мовою, але і для розвитку 
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продуктивних умінь в усному і писемному мовленні, тобто для навчання 

говорінню та письму. 

Відповідно, на уроці завдання можуть розподілятися індивідуально з 

урахуванням інтересів і побажань учнів, тобто здійснюється 

диференційований підхід в умовах спільної діяльності, що передбачає різні 

організаційні форми роботи: індивідуальну, парну, колективну, групову. Тут 

можуть відбуватися дискусії, ставитися питання у випадку незрозумілостей, а 

також може здійснюватися обмін думками з приводу прочитаного і 

виявлятися ступінь розуміння змісту тексту. Таким чином, на урок 

виноситься текст і завдання до нього, які вимагають кваліфікованої допомоги 

вчителя. Для самостійного читання вдома підбираються більш спрощені 

тексти, або це може бути підготовчий текст до подальшого читання 

основного тексту на уроці. 

Ознайомившись зі специфікою розвитку навичок читання учнів 

середніх класів, нами була розроблена система вправ для розвитку навичок 

читання учнів 7 – 8 класів із застосуванням крос-культурного підходу (див. 

Додаток А). Різні типи вправ підбирались у відповідності з етапами 

оволодіння навичками читання англійською мовою.  

На дотекстовому етапі доцільно використовувати вправи із попереднім 

вивченням нової лексики, яка зустрічається у тексті, повтор граматичних тем. 

Наприклад, вправи «Match the words with their definitions», «Put the verbs in 

the correct form» (див. Додаток А).  

Для текстового етапу ефективні вправи на визначення теми тексту,  

вправи на переклад «Translate into Ukrainian», вправи на впізнавання слів 

«Spell the jumbled words» та « Put a slash where the spaces are» (див. Додаток 

А).  

Відповідно до завдань післятекстового етапу були розроблені вправи 

на контроль розуміння прочитаного. Під час роботи із текстами на цей етап 

припадає найбільший відсоток роботи. Нами були розроблені вправи, які не 

лише дають змогу перевірити рівень розуміння учнями прочитаного, а й 
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сприяють розвитку їхнього мислення, уваги, пам’яті творчих умінь: 

«Complete the sentences», «Agree or disagree with the statements», «Answer the 

questions», «Number these lines in the correct order», «Fill the table according to 

the contents of the text», «Create your own web page» (див. Додаток А).  

 Загалом було підібрано 10 текстів на різну тематику, пов’язаних з 

культурою країни, мова якої вивчається (The British Airways London Eye, 

Halloween, British meals, Thanksgiving, British sport games, British weather, 

British dance festivals, Stonehenge, The River Thames, British film festivals) та 

розроблено 20 вправ для розвитку в учнів навичок читання та крос-

культурної компетенції. Слід зазначити, що дані вправи можна подавати як 

для індивідуального, так і групового виконання учнями. 

 Після впровадження пропонованої системи вправ учні повинні 

навчитися читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому 

мовному матеріалі; знаходити необхідну інформацію у текстах 

різнопланового характеру; переглядати текст з метою пошуку необхідної 

інформації. Крім того, завдяки цим вправам учні можуть почати розуміти як 

реалізується англомовна культура і, як наслідок, почати розвивати 

обізнаність культурними аспектами комунікації. Використання цих знань та 

вмінь в результаті приведе до більш високого рівня володіння іноземною 

мовою. 

Більшість дослідників розглядають сучасні технології навчання як один 

із способів реалізації на заняттях особистісно-орієнтованого підходу, де учні 

виступають в якості активних творчих суб'єктів навчальної діяльності. Слід 

додати, що до сучасних технологій навчання відносяться такі форми 

особистісно-орієнтованого підходу, як: навчання у співробітництві, проектні 

технології, центроване на учнів навчання, дистанційне навчання, 

використання мовного портфеля, тандем-метод, інтенсивні методи навчання, 

застосування технічних засобів. Технології навчання сприятимуть розвитку 

комунікативних особливостей особистості школяра, збагаченню знань з 
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предмету та розкриттю творчих здібностей дитини, тобто створенню 

креативного середовища в процесі навчання. 

Отже, викладання іноземної мови неможливе без широкого 

використання різних методів і засобів навчання, метою яких є формування 

знань, умінь і навичок учнів через поєднання крос-культурного і особистісно-

орієнтованого підходів у навчанні, що дозволяє якісно підвищити рівень 

пізнавального інтересу в учнів середніх класів. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі 2 розглянуто особливості застосування крос-культурного 

підходу до розвитку навичок читання на уроках англійської мови для учнів 

середніх класів. Процес читання забезпечує передачу досвіду, накопиченого 

людством в різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює почуття, тобто 

навчає, розвиває, виховує.  

Залежно від комунікативних потреб і за ступенем проникнення в зміст 

тексту у вітчизняній методиці виділяють такі види читання: аналітичне; 

вивчаюче; ознайомлювальне; переглядове; пошукове. Для навчання читання 

використовують наступні методи: 1) фонетичний метод (метод систематичної 

фонетики, метод внутрішньої фонетики), 2) лінгвістичний метод, 3) метод 

цілих слів, 4) метод цілого тексту, 5) метод Зайцева. 

При практичному застосуванні крос-культурного підходу в навчанні 

іноземної мови та формуванні відповідних компетенцій передбачається 

значна опора на дидактично орієнтований соціологічний і культурологічний 

аналіз мовного середовища навчання та вивчення іноземної мови, 

соціокультурних особливостей мов і культур, діапазону суспільних функцій 

іноземної мови, що вивчається, в конкретному середовищі проживання, 

соціокультурних, комунікативних та інших потреб учнів, а також їх рівня 

соціокультурної освіти. 
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Специфіка крос-культурного підходу в навчанні іноземної мови 

проявляється в тому, що на його базі формуються знання про реалії, звичаї, 

традиції країни, мова якої вивчається; знання і навички комунікативної 

поведінки в актах мовної комунікації; навички та вміння вербальної і 

невербальної поведінки, крос-культурний компонент входить у зміст 

національної культури.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Метою даної роботи було розкрити зміст і специфіку крос-культурного 

підходу до розвитку навичок читання на уроках англійської мови для учнів 

середніх класів. 

Відповідно до мети були виконані такі завдання: 

1) уточнено зміст поняття крос-культурного підходу в середній освіті в 

Україні; 

2) схарактеризовано психолого-педагогічні основи формування крос-

культурних цінностей та розвитку крос-культурної компетентності; 

3) розглянуто методи навчання читання на уроках англійської мови; 

4) окреслено специфіку застосування крос-культурного підходу до 

розвитку навичок читання учнів середніх класів; 

5) розроблено систему вправ для розвитку навичок читання учнів 

середніх класів зі застосуванням крос-культурного підходу. 

У процесі написання роботи була розроблена система вправ (20) для 

розвитку навичок читання учнів 7 – 8 класів із застосуванням крос-

культурного підходу, в яку увійшли 10 текстів на різну тематику, пов’язаних 

з культурою країни, мова якої вивчається. До кожного тексту підібрані 

вправи для розвитку в учнів навичок читання та крос-культурної компетенції.  

Використання запропонованої системи вправ сприятиме навчанню 

учнів читання текстів з повним їх розумінням; знаходженню необхідної 

інформації у текстах різнопланового характеру; перегляду тексту з метою 

пошуку необхідної інформації. Крім того, завдяки цим вправам учні можуть 

почати розуміти як реалізується англомовна культура і, як наслідок, почати 

розвивати обізнаність культурними аспектами комунікації. Використання 

цих знань та вмінь в результаті приведе до більш високого рівня володіння 

іноземною мовою. 

Під час практичного оволодіння будь-якою іноземною мовою провідна 

роль повинна відводитися формуванню крос-культурної компетенції, яка 
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передбачає знання культурних особливостей країни, мова якої вивчається, 

навички та вміння пристосовувати свої знання в новому культурному 

середовищі і наявність таких якостей особистості, як толерантність, 

терпимість, патріотизм, емпатія.  

Іншими словами, щоб насправді оволодіти іноземною мовою, 

недостатньо засвоїти тільки її лексичні, граматичні та синтаксичні 

особливості. Мова – це частина культури будь-якого народу. Тому навчати 

мові потрібно в безпосередньому зв'язку з вивченням культурних 

особливостей англомовних країн. 

Високий рівень володіння крос-культурною компетенцією, основи якої 

закладаються вже в початковій школі і продовжують розвиватися на 

середньому етапі навчання дає можливість школярам в подальшому успішно 

адаптуватися в сучасному суспільстві. Тому перед педагогом середньої 

школи стоїть завдання – допомогти учням не тільки освоїти навчальну 

програму, а й навчити їх шанобливо ставитися до історії та культури інших 

народів, а також допомогти їм адаптуватися в світі, що динамічно 

розвивається. 

У цьому сенсі важко переоцінити роль крос-культурного підходу в 

навчанні іноземним мовам загалом, і розвитку навичок читання зокрема. 

Саме крос-культурний підхід представляє собою зв’язок лінгвістичної та 

країнознавчої компетенцій. 

Навчання в рамках крос-культурного підходу забезпечує не тільки 

розуміння культури іншого народу і інтерес до неї, але і залучає учня до 

самостійного знаходження необхідних знань. 

Мета крос-культурного підходу у навчанні іноземних мов – 

формування в учнів крос-культурної компетенції, що робить крос-

культурний компонент найважливішим при навчанні іноземним мовам на 

будь-якому щаблі освіти і дозволяє говорити про його якщо не вирішальну, 

то домінуючу роль в цьому процесі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Система вправ для розвитку навичок читання учнів 7 – 8 класів із 

застосуванням крос-культурного підходу 

 

Текст 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The British Airways London Eye, sometimes called the Millennium 

Wheel, is the first-built and largest observation wheel in the world 

since the end of 1999. It is 135 meters high. The wheel has 32 closed 

and air conditioned passenger capsules. It moves at about 0.9 

kilometers high so that one round take about 30 minutes. The wheel 

does not usually stop to take on passengers; the movement is so slow 

that passengers can easily walk on and off moving capsules. But it is 

stopped to give disabled or elderly passengers time to get off safely. 

Since it opening, the Eye has become one of the main tourist 

attractions.  
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Вправа 1 

Match what things/dates/ facts these numbers refer to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 2 

 Fill the gaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 1999 

b. 32 

c. 0.9 

d. 30 

e. 1000 

f. 135 

1. Meters high 

2. The London Eye was 

build 

3. It moves at about 

kilometers high 

4. Closed and air 

conditioned 

passenger capsules 

5. Minutes takes one 

round 

6. Millennium 

The British Airways London ……., sometimes called the Millennium Wheel, 
is the first-built and largest observation wheel in the ….. since the end of 
1999. It is 135 meters high. The wheel has……… closed and air 
conditioned passenger capsules. It moves at about 0.9 kilometers high so 
that one round take about 30 minutes. The wheel does not usually stop to 
take on passengers; the movement is so slow that can easily walk on and 
off moving ……... But it is stopped to give disabled or elderly passengers 
time to get off safely. Since it opening, the Eye has become one of the 
main …….. attractions. 
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Текст 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Halloween means «holly evening», and takes place on 31st October. 

Halloween began more than 2 000 years ago among the Celtic people of 

Britain and France. This festival celebrates the return of the souls of the dead 

who come back to visit places where they lived. In the evening there are a lot 

of Halloween parties. 

People dress up as witches, ghosts, devils, cats and bats. Some children 

follow the American custom «Trick or treat» They dress in white sheets, 

knock on doors at Halloween and ask if you would like a «trick or treat». If 

you give them some money or some sweets, a «treat», they go away. If not, 

they play a «trick» on you, such as making a lot of noise or splashing water 

in your face! 

One of the Halloween’s symbols is a lantern made of pumpkin. People 

cut horrible faces in pumpkins and put a candle inside, which shines through 

the eyes. They decorate their houses with them. 

No Halloween party is complete without a scary story. Usually people 

crowd together around a fire on Halloween night. And one person tells a 

scary story in a low voice. 
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Вправа 1 

 Complete the sentences. 

1. Halloween is on the … 

2. People dress up as … 

3. Houses are decorated with … 

4. Some children knock at the house and ask «…». 

5. If you don’t give any money or sweets, they … 

     6. People usually tell … on Halloween night. 

Вправа 2 

Put the missing prepositions. 

  

 

The British celebrate Halloween … 31 … October. They believe that … that day 

the souls … the dead return … places … where they lived. People decorate their 

houses … pumpkins, dress … as witches, ghosts, devils, cats or bats. … the 

evening there are a lot … Halloween parties. It is hard to imagine a party … a 

scary story told … a low voice … Halloween night. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up to     of     with   on   in   without    at 
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Текст 3 

British meals 

The English take four meals a day: breakfast, lunch, tea and dinner or supper. In 

England breakfast time is between seven and nine. For breakfast lots of British 

people have a bowl of _ _ or ____ with __ __ or __

_ and a ___ . But the traditional English breakfast consists of fried 

____ __, beans, __ _, bacon, fried _ __ and __

___. 

   Lunch time is between twelve and two pm. For lunch they have a __

__, a packet of _ _,    a piece of __ __ and something to drink as 

____ _, __ __, __ __ or _ _. 

      Most British people have dinner between 6 and 8 pm. A traditional British 

dinner (or supper) meal usually consisted of _ _ or __ _ and two 

different _ .  One of the vegetables is usually_ _.Today,  

a lot of British people like Italian, Chinese and Indian food. Popular dinner dishes 

are _ __  , _ _  or curry. They also like _ __ and _ . 

People often get takeaway meals — they buy the food at the restaurant and  

then bring it home to eat.  
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Вправа 1 

 

Agree or disagree with the statements.  

 

• The English have four meals a day. 

• In England breakfast time is between seven and nine. 

• The traditional English breakfast consists of a glass of milk and some 

biscuits. 

• Curry is a popular dish today. 

• British people usually have three different vegetables for dinner. 

• British people don’t like fish and chips. 

 

 

Вправа 2 

 

Answer the questions. 

 

 How many meals do the English have a day? What are they? 

 What time do they have breakfast? 

 What do they usually have for breakfast? 

 What do British people usually have for lunch? 

 When do they have dinner? 

 What do British people like eating for dinner today?  
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Текст 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Thanksgiving is a very American holiday. It is also called Thanksgiving 

Day. It is celebrated on the fourth Thursday in November every year. It used to 

be a religious holiday to give thanks to God. There are two versions of the 

origins of this holiday. One is thanks for the early settlers arriving in America 

safely. On December the 4th, 1619, a group of English pioneers arrived at a 

place called Berkeley Hundred, in Virginia. The group made a promise that the 

day of their arrival should be a "day of thanksgiving" to God. The second 

version is the thanks given to Native Americans for teaching the pilgrims how 

to catch eels and grow corn in Plymouth, Massachusetts. In 1941, President 

Roosevelt made Thanksgiving a federal holiday. 

The main event of any Thanksgiving is the Thanksgiving dinner. It is 

traditional to have baked or roasted turkey. This is usually accompanied with 

mashed potatoes, sweet potatoes, fall vegetables, cranberry sauce, and gravy. 

Pumpkin pie is the most commonly eaten dessert. The Thanksgiving holiday 

weekend is one of the busiest times of the year for traveling. It is a four-day or 

five-day weekend vacation for most schools and colleges, and many businesses 

and government workers get three or four days off. Thanksgiving is also the 

unofficial signal for Christmas preparations to begin. Once Thanksgiving 

finishes, stores fill their shelves with Christmas goods. It is also a bad time to be 

a turkey. 
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Вправа 1 

Spell the jumbled words (from the text) correctly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 2 

 Number these lines in the correct order. 

(    ) Native Americans for teaching the pilgrims how to catch eels and 

grow 

(    ) of the year for traveling. It is a four-day or five-day weekend vacation 

for most schools and 

(  1  ) Thanksgiving is a very American holiday. It is also called 

Thanksgiving Day. It is celebrated on the 

(    ) The main event of any Thanksgiving is the Thanksgiving dinner. It is 

traditional to have baked or roasted 

(    ) fourth Thursday in November every year. It used to be a religious 

holiday to give thanks to God. There are two versions 

1. the uhftro Thursday in November 

2. a sliiuroge holiday 
3. the ngoirsi of this holiday 

4. arriving in America ysfeal 

5. made a oepisrm 
6. how to hactc eels 

7. The main tenve 

8. sweet pstoaeot 
9. the most moynomcl eaten dessert 

10. weekend aancotvi 

11. unofficial ilnsga 
12. fill their eshsevl 
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(    ) 1619, a group of English pioneers arrived at a place called Berkeley 

Hundred, in Virginia. The group made a promise that the day 

(    ) turkey. This is usually accompanied with mashed potatoes, sweet 

potatoes, fall vegetables, cranberry sauce, and gravy. Pumpkin 

(    ) pie is the most commonly eaten dessert. The Thanksgiving holiday 

weekend is one of the busiest times 

(    ) colleges, and many businesses and government workers get three or 

four days off. Thanksgiving is also 

(    ) corn in Plymouth, Massachusetts. In 1941, President Roosevelt made 

Thanksgiving a federal holiday. 

(    ) the unofficial signal for Christmas preparations to begin. Once 

Thanksgiving 

(    ) finishes, stores fill their shelves with Christmas goods. It is also a bad 

time to be a turkey. 

(    ) of the origins of this holiday. One is thanks for the early settlers 

arriving in America safely. On December the 4th, 

(    ) of their arrival should be a "day of thanksgiving" to God. The second 

version is the thanks given to 
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Текст 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The British are known to bе great sports-lovers, so when they are neither playing, 

nor watching games, they like to talk about them. Many of the games we play now have 

соmе from Britain. 

One of the most popular British games is cricket. It is often played in schools, 

colleges, universities and bу club teams all over the country. Summer isn’t summer 

without cricket. То many Englishmen cricket is both а game and а standard of behavior. 

When they consider anything unfair, they sometimes say: "That isn't cricket." 

But as almost everywhere else in the world, the game which attracts the greatest attention 

is Association football, or soccer. Every Saturday from late August till the beginning of 

May, large crowds of people support their favorite sides in football grounds. True fans will 

travel from onе end of the country to the other to see their team plау. There are plenty of 

professional and amateur soccer clubs all over Britain. International football matches and 

the Cup Finals take plасе at Wembley. 

Rugby football is also very popular, but it is played mainly bу amateurs. 

Next to football, the chief spectator sport in British life is horse-racing. А lot of people are 

interested in the races and risk money оn the horse which they think will win. Тhe Derby 

is perhaps the most famous single sporting event in the whole world. 

Britain is also famous for motor-car racing, dog-racing, boat-racing, and even races for 

donkeys. Тhе famous boat-race between the teams of Oxford and Cambridge attracts large 

crowds of people. 

А great number оf people plау and watch tennis. Tennis tournaments at Wimbledon 

are known all over the world. Тhе innumerable tennis courts оf Britain are occupied bу 

people between the ages of 16 and 60 who show every degree of skill - from practically 

helpless to the extremely able. 

The British also like to plау golf, baseball, hockey, grass-hockey. Various forms of 

athletics, such as running, jumping, swimming, boxing are also popular. You can 

sometimes hear that there are nо winter sports in England. Оf course the English weather 

is not always cold enough to ski, skate, or toboggan, but winter is а good season for 

hunting and fishing. Indeed sport in onе form or another is an essential part оf daily life in 

Britain. 
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Вправа 1 

 Find the correct answers to the questions. 

1. What do the British do when they are neither playing, nor watching games? 

a) they like to write about them. b) they like to talk about them. c) they like to 

listen to sport news. 

2. What kind of sport is especially associated with Britain. 

a) cricket b) football c) rugby 

3. What is cricket for an Englishman? 

a) a game b) a standard of behaviour c) both 

4. What is the most popular game in the world? 

a) football b) volley-ball c) basketball 

5. Where do the cup Finals take place? 

a) Wimbledon b) Oxford and Cambridge c) Wembly d) Derby 

6. What kinds of racing are popular in Britain? 

a) only motor-car racing b) only dog-racing 

c) only boat-racing d) all of them 

7. What do you know about Wimbledon? It is famous for: 

a) boat-racing b) tennis tournaments c) football matches. 

8. What winter sports are popular in Britain 

a) skiing and skating b) tobogganing c) hunting and fishing. 
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Вправа 2 

Translate sentences into Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. То many Englishmen cricket is both а game and а standard of behavior. 

2. Many of the games we play now have соmе from Britain. 

3. Every Saturday from late August till the beginning of May, large 

crowds of people support their favorite sides in football grounds. 

4. International football matches and the Cup Finals take plасе at 

Wembley. 

5. Next to football, the chief spectator sport in British life is horse-racing. 

6. . Тhе famous boat-race between the teams of Oxford and Cambridge 

attracts large crowds of people. 

7. Тhе innumerable tennis courts оf Britain are occupied bу people 

between the ages of 16 and 60 who show every degree of skill. 

8. Indeed sport in onе form or another is an essential part оf daily 

life in Britain. 
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Текст 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE BRITISH ABOUT THE BRITISH WEATHER 

   The English weather on the whole is not good. It’s very damp, we have a 

lot of rain. Our weather is very changeable: a fine morning may change into a 

wet afternoon and evening. But it’s not usually as cold in Britain as it is in Russia 

or Canada. It doesn’t usually get very cold in winter or very hot in summer. 

Summer months are often cool, there is always plenty of rain. Sometimes it rains 

so heavily that the British say “It’s raining cats and dogs.” Planning summer 

holidays is not easy because you can never depend on the weather. One year June 

may be hot and sunny and July and August rainy, another year it might be the 

other way round. So many people go abroad for their holidays, though there are 

so many lovely beaches on the English coast. The English winter is not cold. The 

temperature seldom falls below 3 – 4 degrees. The air is damp and foggy. It often 

rains and it seldom snows. Autumn is the season of foggy, windy days. Spring is 

a warm and beautiful season. The weather in spring however, is changeable, and 

even if the sky is blue without a single cloud in the morning there is no guarantee 

that it may not rain within a short time. It is always wise to take an umbrella. No 

conversation ever starts in England without a comment on the weather. It is 

almost a formality like shaking hands. “Nice day today, isn’t it?”, “Isn’t it hot 

today?”, “Shocking weather, isn’t it?” – these remarks are often used when 

speaking about the weather. 
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Вправа 1 

 Read the text and find out, what the weather is like in different seasons. Fill 

in the table. 

  Windy, 

foggy 

Sometimes 

sunny, 

warm 

Often 

rains, 

seldom 

snows 

A 

beautiful 

morning 

may give 

place to a 

terrible 

afternoon 

The 

sky is 

without 

a single 

cloud 

changeable You 

should 

have an 

umbrella 

Not 

cold, 

humid 

Winter                 

Spring                 

Summer                 

Autumn                 

 

Вправа 2 

Based on the text and your knowledge about Great Britain, create the 

Internet page. Give an advice what activities people can do in Britain . 

You are looking for a place to visit! We will 

help you to choose it! 

Welcome on our website! 

Winter in Britain 

 We would like to give you some 

information about …. 

 The weather in Britain is … 

 But the climate … 

 You can never be sure of … 

 But it doesn’t get …. 

 … months are … 

 The temperature falls … in Britain  

 But you can spend wonderful holidays 

in … 

 You can go … 

 There are a lot of … 

 In … weather, you can go … ing. 

 It usually gets …, that’s why …. 

 Because of … weather, we … 

We hope to see you soon! 

You are looking for a place to visit! We will 

help you to choose it! 

Welcome on our website! 

Summer in Britain  

 We would like to give you some 

information about …. 

 The weather in Britain is … 

 But the climate … 

 You can never be sure of … 

 But it doesn’t get …. 

 … months are … 

 The temperature falls … in Britain  

 But you can spend wonderful holidays 

in … 

 You can go … 

 There are a lot of … 

 In … weather, you can go … ing. 

 It usually gets …, that’s why …. 

 Because of … weather, we … 

We hope to see you soon! 
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Текст 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 1 Cambridge Folk Festival is one of the longest running festivals of its 

kind. Paul Simon, who played at the first one in 1964, paved the way for 

many more popular musicians, such as Nick Cave and Billy Bragg. The 

festival takes place at Cherry Hinton Hall to the south of the city each July 

and spans across four days. To stay for the whole duration would cost you 

around £120. It’s a family friendly festival, and other attractions include 

crafts, workshops and food from around the world.  

Text 2 The Glyndebourne Festival is held at Glyndebourne, an English 

country house, in East Sussex in England. The festival, which is run by the 

Christie family, began in 1934 and takes place annually over a few months in 

the summer. The festival’s focus is opera music and includes performances of 

productions originating from the 17th to the 20th century. Famous opera 

singers who have performed at the festival include Melly Still and Michael 

Grandage. Visitors to the festival are encouraged to enjoy the beautiful 

surroundings in which the house is situated and soak up the wonderful 

atmosphere. Ticket prices vary depending on which performance you want to 

see and when.  

Text 3 Creamfields is the UK’s most popular dance festival and has been host 

to some of the biggest names in the music genre. When the festival began, in 

Winchester in 1998, live performances from Primal Scream and RunDMC 

accompanied DJs sets from the likes of Sasha and Daft Punk. The festival 

now takes place every August Bank Holiday weekend in Cheshire in the 

north-west of England. If the music is not enough for thrillseekers, the on-site 

fairground provides more excitement. So popular is the festival with dance 

music lovers that ‘Creamfields International’ now operates in countries 

worldwide, including, ‘Creamfields Brazil’, ‘Creamfields Australia’ and 

‘Creamfields Peru’. A three-day camping ticket in England costs £120 if 

booked in advance 
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Вправа 1 

Read short texts and complete the fact files. 

 

Вправа 2 

Correct the mistakes according to the texts. 

  

 

 

 

 

  

 Text 1 Text 2 Text 3  

Festival name    

When it began    

Location    

When it takes 

place 

   

How often it 

happens 

   

How long it lasts 

for 

   

Price of ticket    

The sort of music 

played 

   

Famous artists    

Other attractions    

1. Cambridge Folk Festival is one of the longest riding festivals. 

2. Cambridge Folk Festival takes place every June. 

3. Famous pop singers have performed at The Glyndebourne Festival. 

4. Ticket prices for The Glyndebourne Festival is £120. 

5. Creamfields is the UK’s most popular song festival. 

6. Creamfields now takes place every 16th of August . 
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Текст 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Scientists say they found details about who built the 

5,000-year-old Stonehenge. The ancient stone monument 

in England is famous all over the world. How it was built 

has been a mystery for thousands of years. Scientists say 

the architects and builders of Stonehenge could have 

come from Wales, more than 160 kilometers away. 

Researchers wrote that human bones found at Stonehenge 

were from mountains in west Wales. The researchers said 

the oldest human remains found date back to about 3000 

BC, which is over 5,000 years ago. 

Stonehenge is a ring of giant standing stones. Each 

stone is four meters high and 2.1 meters wide. They each 

weigh 25 tons. Scientists say Stonehenge was used as a 

burial mound. They are not sure how ancient people 

moved the giant stones from Wales to Stonehenge. They 

believe the people they found buried at Stonehenge 

helped transport and put up the stones. Researcher John 

Pouncett said: "People from the Welsh mountains not 

only supplied the bluestones used to build the stone circle 

but moved with the stones and were buried there too." 
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Вправа 1 

Match the phrases from two paragraphs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraph 1 

 

1. The ancient stone 

2. famous all 

3. a mystery for 

4. architects 

5. more than 

6. human bones found 

7. the oldest human 

8. date back 

 

 

a. 160 kilometres away 

b. remains 

c. over the world 

d. to about 3000 BC 

e. monument 

f. and builders 

g. thousands of years 

h. at Stonehenge 

 

Paragraph 2 

 

1. Stonehenge is a 

ring of giant 

2. Each stone is 

3. They each 

4.  used as a burial 

5. how ancient people 

6. transport and put 

7. build the stone 

8. buried there 
 

 

a. too 

b. weigh 25 tons 

c. circle 

d. four metres high 

e. up the stones 

f. standing stones 

g. moved the giant 

stones 

h. mound 
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Вправа 2 

Put a slash ( / )  where the spaces are. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientistssaytheyfounddetailsaboutwhobuiltthe5,000-year-oldS 

tonehenge.TheancientstonemonumentinEnglandisfamousalloverth 

eworld.Howitwasbuilthasbeenamysteryforthousandsofyears.Scient 

istssaythearchitectsandbuildersofStonehengecouldhavecomefrom 

Wales,morethan160kilometresaway.Researcherswrotethathuman 

bonesfoundatStonehengewerefrommountainsinwestWales.Theres 

earcherssaidtheoldesthumanremainsfounddatebacktoabout3000B 

C,whichisover5,000yearsago.Stonehengeisaringofgiantstandingst 

ones.Eachstoneisfourmetreshighand2.1metreswide.Theyeachweig 

h25tons.ScientistssayStonehengewasusedasaburialmound.Theyar 

enotsurehowancientpeoplemovedthegiantstonesfromWalestoSton 

ehenge.TheybelievethepeopletheyfoundburiedatStonehengehelpe 

dtransportandputupthestones.ResearcherJohnPouncettsaid:"Peopl 

efromthe[Welshmountains]notonlysuppliedthebluestonesusedtobu 

ildthestonecirclebutmovedwiththestonesandwereburiedtheretoo." 
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Текст 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

London would not be London without the River Thames. It flows 215 

miles across the English countryside and then through the heart of the great 

city before it reaches the sea. The Thames has played an extremely important 

part in making England what it is today. 

 England had very few roads in the past, so the Thames provided a major 

highway between London and many parts of the country. People could also 

send supplies of food and other goods to and from London by boat. In times of 

war, London was protected from sea attacks because they built castles and forts 

at the mouth of the river. People from the London area got their drinking water 

from the Thames, and thirsty cows and sheep were a common sight along its 

banks.  

With the Industrial Revolution in the 18th century, the Thames became 

one of the busiest waterways in the world. Factories made and exported goods 

of all kinds. So people became rich and many of them built beautiful houses 

along the banks of the river. The famous writer Charles Dickens spent part of 

his childhood there and later wrote about the Thames in his books.  

Today the Thames has become a symbol of London, just as much as Big 

Ben or Buckingham Palace. If you take a stroll along its banks, you’ll have a 

day full of pleasant surprises. You can admire bridges built in many different 

architectural styles. The most famous one is probably Tower Bridge which 

actually opens up 1,000 times a year to let ships through. Or you might be 

lucky enough to see London’s rowing event, the Oxford and Cambridge Boat 

Race, which takes place on the river every spring. Whether you’re a Londoner 

or a visitor, the Thames will always have something to offer you. 
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Вправа 1 

Answer the questions.  

1. What is the length of the Themes? 

2. Why did The themes provide the main highway between London and other 

parts of the country in the past? 

3. What happened with Themes in the 18th century? 

4. Who among the famous English writers spent his childhood near the 

Themes? 

5. Why is the Themes always named with Big Ben and Buckingham Palace? 

6. What is the famous bridge on the Themes?  

Вправа 2 

Choose the correct form of the verb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London (be) London without the River Thames. It (flow) 215 

miles across the English countryside and then through the heart of the 

great city before it (reach) the sea. The Thames (play) an extremely 

important part in making England what it (be) today. 

 England (have) very few roads in the past, so the Thames 

provided a major highway between London and many parts of the 

country. People could also send supplies of food and other goods to and 

from London by boat. In times of war, London (protect) from sea 

attacks because they (build) castles and forts at the mouth of the river. 

People from the London area (get) their drinking water from the 

Thames, and thirsty cows and sheep (be) a common sight along its 

banks.  
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Текст 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The film festival season in the UK lasts from June until October. In 

June, Sheffield hosts the International Documentary Festival, and in 

October there is the London Film Festival. Both festivals show new films 

from around the world, with one essential difference. The London Film 

Festival shows fiction films, the Sheffield Festival shows factual films. 

 The Sheffield festival is now 22 years old, and it has grown from a 

small weekend festival into a week long festival that not only shows new 

documentary films, but also runs training workshops for new directors and 

has interviews with important film makers. Film makers can also present 

ideas to try to raise money for their film projects. Normally documentaries 

are only seen on TV, so, this festival, which shows the films in modern 

cinemas in Sheffield, is a great opportunity to see documentary films on the 

big screen. There are films from all over the world, from Japan to Australia, 

from West Africa to Russia. In all, over 150 films are showing this year. 

The director of the festival, Heather Croall, says she is proud of how many 

different cultures and lives are represented in the film schedule.  

The London Film Festival is a rather different affair. It has been 

running for nearly 60 years, and it lasts for two weeks. The festival takes 

place in the largest cinemas in London and the attendance figures are high. 

It attracts many glamorous stars to the premieres of the bigger movies that 

are being shown in the festival. The festival is an international showcase of 

cinema, but it is also an opportunity for British directors to show their work. 

The opening film at the 2016 festival was ‘A United Kingdom’, a British 

drama about an interracial romance that changed the world, and the closing 

film is ‘Free Fire’ which is about gangs in Boston in the 1970s. There really 

is something for everyone who loves the big screen with these two festivals.    
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Вправа 1 

Match the words from the text with their definitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. to host 

2. essential 

3. workshops 

4. the big screen 

5. proud 

6. schedule 

7. glamorous 

8. attendance figures 

9. to showcase 

10. interracial 

 

a. a special event where 

people share and 

develop ideas 

b. feel satisfaction about 

something you have 

done 

c.  the large white area on 

which the film is shown 

in a cinema 

d. very important, 

necessary 

e. to organise and provide 

space and equipment for 

a special event 

f. the number of people 

who go to an event 

g. present something in a 

positive way 

h. Involving things or 

people from different 

races 

i. a timetable of events 

j. very attractive in a 

special way 
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Вправа 2 

 

Сhoose the best answer.  

 

1. The Sheffield festival lasts…  

a) two days                    b) seven days  

 

2. The Sheffield festival…  

a) only shows films             b) offers films and other events  

 

3. In England, it is common to find…  

a) documentaries at the cinema        b) documentaries on the TV  

 

4. The Sheffield festival takes place in… 

 a) one cinema only              b) several cinemas  

 

5. The London Film Festival is…  

a) bigger than the Sheffield festival          b) smaller than the Sheffield festival  

 

6. The films at the London Festival are…  

 a) watched by a few people              b) watched by many people 

 

 7. At the London festival…  

a) some famous people go to see the films     b) noone who is famous goes to see                                                                  

                                                                            the films 

 

8. In 2016 the first film was…  

a) from Hollywood            b) from Britain 

  

9. In 2016 the final film was…  

a) a comedy          b) a gangster film 

 

 10. Which film would you prefer to watch? 

 a) A United Kingdom                b) Free Fire 


