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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ УЧНІВ 10 – 11 КЛАСІВ 
 

У статті аналізуються лінгвістичні особливості англомовних періодичних видань та важливість їх урахування 

у процесі навчання учнів 10-11 класів англомовного читання. Надано визначення поняття автентичний 

матеріал, розглянуто потенціал преси у навчанні читання англійською мовою, систематизовано лінгвістичні 

особливості англомовного періодичного видання та труднощі, пов’язані з організацією процесу навчання 

англомовного читання з урахуваннях таких особливостей тексту.  

Ключові слова: періодичні видання, автентичні тексти, лінгвістичні особливості, «креолізовані» тексти, 

«кліпове» сприйняття. 

 

Вступ. Інноваційні підходи до навчання 

іноземної мови передбачають гармонійне 

поєднання методів і прийомів ознайомлення 

учнів з історією, наукою, культурою країн, мова 

яких вивчається у тому їх вигляді, у якому вони 

опосередковані мовою. Тому вимога автентич-

ності навчальних матеріалів стає невід'ємною 

частиною комунікативно-орієнтованої методики 

навчання іноземних мов. Вимоги до формування 

англомовної компетентності у читанні учнів 

старшої школи передбачають використання 

аутентичних матеріалів як ефективного засобу 

формування компетентності у читанні. Навча-

льною програмою з англійської мови для 10-11 

класів середньої загальноосвітньої школи 

передбачено використання англомовних 

періодичних видань для навчання учнів читання. 

Оскільки, мова періодики – жива та сучасна, 

неадаптована для сприйняття, представлена у 

нефільтрованому вихідному вигляді, а тому є 

найбільш доцільною для опанування учнями у 

рамках компетентнісного підходу до навчання 

іноземних мов.  Зокрема ж, у процесі читання 

англомовних періодичних видань формується 

також іншомовна лексична компетенстість, 

особливо – пасивний словниковий запас та 

навички його застосування [5, с. 86]. При цьому 

важливим аспектом є можливість для учнів 

вивчати у процесі читання англомовних 

періодичних видань «живу» та актуальну 

лексику, яка використовується носіями мови, що 

не завжди можливе при читанні дидактичних 

матеріалів або художньої літератури. Це 

зумовлює актуальність дослідження 

лінгвістичних особливостей англомовних 

періодичних видань як засобу навчання читання 

учнів 10 – 11 класів, найбільш доцільного для 

опанування учнями у рамках компетентнісного 

підходу до навчання іноземних мов.   

Метою даного дослідження є аналіз лінг-

вістичних особливостей англомовних періо-

дичних видань для навчання учнів 10 – 11 

середньої загальноосвітньої школи читання. 

Виклад основного матеріалу. Ставлячи 

перед собою завдання формування компетент-

ності учнів в англомовному читанні, викладачі 

іноземної мови в першу чергу намагаються 

створити необхідні умови для забезпечення 

змістовної сторони спілкування. Одним з таких 

важливих каналів, без сумніву, є автентичні 

тексти. Вони містять той мовний скелет, на ос-

нові якого і відбувається розвиток особистості 

засобами іноземної мови. Дослідженням автен-

тичних матеріалів та їх методичного потенціалу у 

навчанні іноземних мов займалися Н.М. Громова 

[2], Н.В. Саєнко [5], Є.Н. Соловова [6], М.Н. 

Кожина [3] та інші науковці.  

Так, Є.Н. Соловова [6, с. 5] визначає ав-

тентичні матеріали як такі, що використову-

ються у реальному житті тих країн, де говорять 

цією мовою та не спеціально створеними для 

умов навчання цій мові. На думку вченої, саме 

автентичним текстовим матеріалам від-

водиться особлива роль у навчанні учнів іно-

земній мові, оскільки вони є продуктами іншої 

культури, що відображають особливості 

картини світу носіїв мови, яка вивчається, та, 

відповідно, мають значно більший навчальний 

потенціал, аніж спеціально укладені 

методистами тексти для читання.  

До автентичних текстів відносяться газетні 

статті, брошури, авіа- та залізничні квитки, 

листи, реклами, програми новин радіо і теле-

бачення, оголошення і т. д. Н.В. Саєнко [5, с. 40] 
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зазначає, що попри помітне збільшення долі 

аудіо- та відео-матеріалів, а також ком-

п’ютерних програм, що використовуються на 

уроках іноземної мови, англомовні періодичні 

видання все ж залишаються одним із найбільш 

ефективних та широко застосовуваних 

дидактичних матеріалів. 

Преса як продукт суспільства, у якому вона 

створюється, може розглядатися із різних 

аспектів – соціального, культурного, лінгвіс-

тичного. У рамках навчання читання засобами 

англомовної періодики, доцільним є звернення 

саме до останнього її аспекту – лінгвістичних 

особливостей, які багато в чому визначають 

специфіку роботи із такого роду дидактичним 

матеріалом. За М.Н. Кожиною [3] виділяємо 

такі лінгвістичні особливості англомовних 

періодичних видань, як: 

1) активне використання екстра-

лінгвістичних засобів; 

2) стильова багатофункціональність; 

3) наявність великої кількості 

експресивної та оцінної лексики. 

Розглянемо зазначені характеристики бі-

льш детально. Так, лінгвістична складова анг-

ломовного періодичного видання, перш за все, 

передбачає значний вплив екстра-

лінгвістичних засобів. Так, читач, взявши до 

рук газету, спочатку звертає увагу на її колір 

(кольорова вона або чорно-біла), наявність 

фотографій, малюнків, організацію газетної 

сторінки, заголовки, колонки тощо. Сприй-

мання учнем тексту періодичного видання зу-

мовлюється особливостями його подачі, знач-

ною кількістю притаманних йому паралінг-

вістичних елементів [5, с. 105]. 

Окрім того, притаманною текстам періо-

дичних видань є стильова багатофункціо-

нальність – адже на шпальтах газети чи на 

сторінках журналу можуть бути присутні 

практично всі стилі літературної мови з 

притаманними їм стилістичними характерис-

тиками. Характерною рисою автентичних 

публіцистичних текстів є, зокрема, тяжіння до 

розмовного стилю мовлення, що робить їх 

доцільними при вивченні «живої» та актуа-

льної мови, якою користуються її носії.  

Лінгвістична сторона періодичного видання 

як засобу формування компетентності у читанні 

також визначається специфікою цілей їх 

створення. Засоби масової інформації мають на 

меті привернути увагу читача, а тому на лексико-

семантичному та стилістичному рівнях тексти 

англомовних газет та журналів рясніють 

експресивними засобами, новими, часто 

нетиповими значень слів тощо [2, с. 27].  

Лексика англомовної періодики характе-

ризується широким використанням оцінної 

лексики, фразеологізмів, кліше усної комуні-

кації, неологізмів. Часто зустрічаються ек-

спресивні засоби та звороти. При цьому газет-

ні та журнальні заголовки характеризуються 

особливою експресією, вони мають свої власні 

лексико-семантичні характеристики, та часто 

розглядаються як окрема самобутня сфера 

функціонування мови [3, с. 9].  

Заголовок газетної або журнальної статті 

має свої власні мовні особливості. Наприклад, 

характерними рисами англійського заголовку є 

варіативність синтаксичної структури 

використання еліпсису, особливості порядку 

слів у заголовку, велика кількість скорочень та 

газетних штампів. [2, с. 28]  

Правильно організована робота з друкова-

ними періодичними виданнями розкриває 

широкі можливості із набуття учнями навичок 

роботи із газетним текстом, оволодіння ними 

прогностичними та інформаційно-пошуковими 

уміннями читання. Сильні позиції тексту 

періодичного видання – заголовки та 

підзаголовки, питання, абзаци мають по-

тенціал до формування та розвитку навичок 

прогнозування. Невербальні елементи тексту 

газети чи журналу – малюнки та фото, таблиці, 

схеми або карти, графіки – створюють 

можливості у тренуванні знаходження від-

повідностей між вербальною та невербальною 

інформацією. На основі такої стратегії роботи із 

текстом періодичного видання розвиваються 

вміння інформативних видів читання – 

ознайомлювального, переглядового та 

пошукового.   

Однак зазначені особливості періодичних 

видань можуть також зумовлювати труднощі 

читання. Так, специфіка лексико-семантич-

ного складу газетної статті передбачає наяв-

ність нових, іноді складних для розуміння явищ 

англійської мови, таких як фразеологічні 

одиниці, конверсія, різні нетипові способи 

словотворення, скорочення, сленгізми та 

неологізми, професійна або ситуативна лек-

сика. Робота із газетною чи журнальною стат-

тею може ускладнюватися особливостями 

побудови тексту, адже при роботі з газетною 

статтею, заважаючи на її насиченість екстра-

лінгвістичними та невербальними елементами, 

важливо вміти розпізнати структурні ознаки, за 

допомогою якихможна «побачити» і вичленити 

необхідну інформацію з тексту. 
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Варто зауважити також, що насиченість 

зображувальними засобами вносить періо-

дичні видання до категорії так званих 

«креолізованих текстів» (від франц. 

créolisation). Тобто до таких текстів, які мають 

домінантним паралангвістичним засобом 

іконічні (тобто зображувальні) засоби [7, с. 

180]. Основними є компонентами 

«креолізованого тексту» є вербальна частина 

(напис або підпис, цілісний вербальний текст) 

та іконічна частина (малюнок, фото тощо).  

Використання таких текстів є доцільним для 

навчання читання сучасної молоді, адже 

співпадає із формами, у якій останні звикли 

сприймати інформацію. Характерною рисою 

життя сучасного суспільства є широке поши-

рення засобів масового впливу на свідомість та 

психіку людей, свого роду інформаційне 

бомбардування, яке спричиняє формування у них 

«кліпового» або фрагментарного сприйняття та 

мислення [4, с.138]. Г.М. Гич [1, с.38] визначає 

кліпове сприйняття як процес відображення 

безлічі різноманітних властивостей об’єктів без 

урахування зв’язків між ними, що 

характеризується фрагментарністю інформа-

ційного потоку, алогічністю, повною різно-

рідністю інформації, яка надходить до людини, 

високою швидкістю її надходження та 

сприймання. 

Отже, активне користування Інтернетом та 

телебаченням накладає відбиток на особливості 

сприйняття молодих людей, роблячи його 

фрагментарним та нездатним до охоплення та 

аналізу великих обсягів текстової інформації. 

Тому, саме «креолізована» структура 

періодичного видання відповідає особливостям 

сучасних підлітків, задовольняючи їх потребу у 

візуальному сприйнятті, та забезпечуючи їх саме 

такою формою подачі інформації, яка є 

доступною для особливостей їх сприйняття. 

Висновок. Таким чином, лінгвістичні 

особливості англомовних періодичних видань 

для навчання англомовного читання учнів 10–

11 класів включають у себе структурну 

побудову тексту газетної чи журнальної статті, 

зумовлену його «креолізованістю», а також 

характерний словниковий запас, що включає 

оцінну та експресивну лексику, мовні кліше, 

газетні штампи та скорочення, сленг та 

неологізми. Попри можливості виникнення 

труднощів у процесі читання англомовних 

періодичних видань, вони цілком відповідають 

психолого-віковим особливостям сучасних 

підлітків, та є ефективним та цікавим 

автентичним дидактичним матеріалом для 

навчання учнів іншомовної комунікативної 

комкомпетентності.   
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Погребная И.С. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ УЧЕНИКОВ     10-11 КЛАССОВ 

В статье анализируются лингвистические особенности англоязычных периодических изданий и важность их 

учета в процессе обучения учащихся 10-11 классов англоязычного чтения. Дано определение понятия 

аутентичный материал, рассмотрены потенциал прессы в обучении чтения на английском языке, 

систематизированы лингвистические особенности англоязычного периодического издания и трудности, 

связанные с организацией процесса обучения англоязычного чтения с учетом таких особенностей текста. 

Ключевые слова: периодические издания, аутентичные тексты, лингвистические особенности, 

«креолизованные» тексты, «клиповое» восприятие 
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THE LINGUISTIC PARTICULARITIES OF ENGLISH PERIODICALS FOR TEACHING 10-11th GRADE 

PUPILS READING 

The article analyzes the linguistic particularities of English periodicals and the importance for teaching 10-11th grade 

pupils reading. The definition of the concept of authentic material is given, the potential of the press is studied for teaching 

reading in English, the linguistic features of the English periodical are systematized and the difficulties associated with 

the organizing process of teaching reading in English are taken into account with such pecularities of the text. 

Key words: periodicals, authentic texts, linguistic peculiarities, "creolized" texts, "clip" perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


