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З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ 
 

Стаття присвячена проблемі вибору вчителями та учнями навчальних ресурсів, що містять типові завдання ЗНО 

частини «Читання». Розглянуто підручники, посібники та онлайн-сайти, які мають на меті підготувати учнів до 

тестування та пропонують широкий спектр автентичних текстів та завдань до них. Доведено, що пошук ресурсів 

для підготовки – це, перш за все, важливе завдання вчителя, який ознайомлює учнів з ними та дає настанови щодо 

використання. На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови, стаття буде корисною для 

студентів педагогічних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Інформація слугуватиме цінним 

матеріалом для викладачів та вчителів. 
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Постановка проблеми. Зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО) – без сумніву є найважливішим 

іспитом, який складають випускники шкіл Украї-

ни, адже саме за результатами ЗНО відбувається 

зарахування до ВНЗ. Підготовка до ЗНО – це 

складний і тривалий процес, який в свою чергу 

вимагає від учнів наполегливості, працьовитості, 

старанності. Слід зазначати, що учні повинні 

оволодіти певними практичними навичками, 

уміннями, а не лише засвоїти «сухий» теоретичний 

матеріал. Зазвичай, підготовка до ЗНО – це 

співпраця вчителя, по можливості, репетитора і, 

звичайно, учня. Завдання вчителя чи репетитора 

полягає у налаштуванні учня на самостійну 

додаткову роботу у підготовці до здачі тестування. 

І досить часто перед старшокласниками постає 

питання де і як ефективно підготуватись.  

Оскільки читанню відводиться провідне місце у 

сертифікаційній роботі ЗНО, цей вид мовленнєвої 

діяльності було взято за основу дослідження. Адже 

читання іноземною мовою як комунікативне вмін-

ня та засіб спілкування є найпоширенішим спосо-

бом іншомовної комунікації, яким учні старшої 

школи повинні оволодіти згідно з вимогами чинної 

програми та Державного стандарту з іноземних 

мов. Навички читання, на відміну від усного мов-

лення, не зникають протягом усього життя і допо-

магають випускникам шкіл у подальшій профе-

сійній діяльності (пошук і читання літератури за 

фахом, задоволення читацьких інтересів, підтри-

мання навичок говоріння). Усе це актуалізує 

потребу охарактеризувати ресурси, за якими учні 

можуть готуватись до здачі ЗНО та розвивати 

навички зрілого читання.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

ході наукового пошуку розглянуто матеріали 

наукових праць Ю.І. Вишневського, Н.Д. Гальсь-

кої, С.Ю. Ніколаєвої, які дали визначення читанню, 

методиці його викладання, пояснили вимоги, що 

висуваються до тексту та завдань на старшому ета-

пі вивчення англійської мови. Безпосередньо під 

час роботи над статею ми звертались до публікацій 

А.П. Мартинюк та О. Полтавцева, які пропонують 

свої методичні рекомендації для вчителів щодо 

підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Метою статті є аналіз підручників та онлайн-

сайтів, які можуть бути використані учнями стар-

шої школи з метою розвитку навичок читання та 

підготовки до здачі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Основні результати дослідження. Метою роз-

ділу читання у зовнішньому незалежному оціню-

ванні є виявити рівень сформованості умінь учнів 

самостійно читати і розуміти автентичні тексти у 

визначений проміжок часу, а також через 

використання мови з’ясувати рівень володіння 

лексичним і граматичним матеріалом, який дає їм 

можливість вільно спілкуватись у типових 

ситуаціях іншомовної комунікативної взаємодії. 

У сертифікаційній роботі з англійської мови 

використовуються завдання чотирьох форм [1]: 

1. Завдання на встановлення відповідності 

(Matching) (№1–5, 11–16). У завданнях пропонуєть-

ся підібрати заголовки до текстів/частин текстів із 

поданих варіантів; твердження/ситуації до оголо-

шень/текстів; запитання до відповідей або відповіді 

до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо 

учасник зовнішнього незалежного оцінювання 

встановив правильну відповідність і позначив пра-

вильний варіант відповіді у бланку відповідей А. 

2. Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді (Multiple choice) (№6–10). До кожного 

завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких 
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лише один правильний. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання вибрав і позначив 

правильну відповідь у бланку відповідей А. 

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті 

(Filling the gaps) (№17–42). У завданнях пропонує-

ться доповнити абзаци/речення в тексті речення-

ми/частинами речень, словосполученнями/словами 

із поданих варіантів. Завдання вважається викона-

ним, якщо учасник зовнішнього незалежного оці-

нювання обрав і позначив правильний варіант 

відповіді у бланку відповідей А. 

4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). 

Завдання передбачає створення учасником зовніш-

нього незалежного оцінювання на бланку відпові-

дей Б власного висловлення у письмовій формі від-

повідно до запропонованої комунікативної ситуації. 

На разі, нас цікавлять перших три типи завдань 

та підручники і онлайн-ресурси, де можна знайти 

схожі за характером тексти та завдання до них. Що 

стосується літератури, що може бути використана 

учнем під час підготовки, то тут важко 

порекомендувати якесь конкретне видання, чи 

якийсь конкретний посібник. Зрозуміло, це 

залежить від рівня знань мови. Слід обирати 

літературу, яка рекомендована Міністерством 

освіти та науки України, або таких відомих 

видавництв як: Oxford Press Publishing, Longman 

Exam Activator. Підручники видавництва Pearson, 

такі як Focus, Choices, New Success, Real Life, 

Choices Exam Trainer, Exam Activator, Exam 

Accelerator також містять типові завдання 

тестування та можуть використовуватись як 

додаткові ресурси. Вступник може тренуватися на 

основі завдань із збірників тестів, створених для 

підготовки до ЗНО і рекомендовані МОНУ [2, c. 6].  

Не зайвим у підготовці до ЗНО є читання книг 

англійською мовою, оскільки читачі знайомляться 

з різними лексичними та граматичними структу-

рами. Важливим є також перегляд фільмів, 

прослуховування музики, аудіозаписів, які мають 

велике значення для сприйняття іноземної мови. 

При підготовці слід звернути увагу на вивчення 

лексичних структур з різних тем. Ефективнішому 

запам’ятовуванню сприяє застосування нової 

вивченої лексики у мовленні та письмі. 

Практика підготовки до тестів полягає у відпра-

цюванні отриманих знань під час роботи з відпо-

відними текстами [3, c. 12]. Ресурсами відбору тек-

стів для тренування можуть бути завдання мину-

лих років, або видавництва, наприклад, Англійська 

мова. ЗНО. Комплексне видання. Однак, на нашу 

думку, замість довідників українських видавництв 

для підготовки до ЗНО краще використовувати 

підручники іноземних видавництв, які готують до 

схожих за рівнем знань іспитів (наприклад, FCE). 

Це автентичні джерела, що містять «живу» мову, у 

яких немає лексичних чи граматичних помилок, які 

часто зустрічаються на сторінках вітчизняних 

підручників.  

Підготовку до ЗНО слід розпочинати заздалегідь, 

тому доцільним буде використання підручників з 

типовими завданнями ЗНО у старшій школі (10-11 

класах). Для прикладу візьмемо підручник 

«Solutions» [5], який позначено грифом 

«Recommended for 10th and 11th form students at 

secondary and specialized language schools», та 

пояснимо його структуру та переваги використання. 

Підручник поділено на частини «Vocabulary and 

Listening», «Grammar», «Reading», «Speaking», 

«Writing» and «Culture», які охоплюють навчання 

та розвиток усіх навичок та умінь, необхідних для 

здачі ЗНО. В кінці кожної теми є частина «Get 

Ready for your Exam», яка містить усі завдання 

ЗНО. Нас цікавить насамперед «Reading». 

Тексти та завдання до них представлені у двох 

видах: Multiple Choice та Filling the gaps, що 

послідовно чергуються. У підручнику також 

присутнє критичне читання, яке значно допоможе 

учням у підготовці до ЗНО. Воно може 

розглядатися як вид вивчаючого читання, але є ще 

більш поглибленим з метою більш детального 

усвідомлення всієї інформації тексту для 

формування власної думки про неї [7, c. 80]. 

Окрім підручника «Solutions» можна 

порекомендувати книгу видавництва Pearson 

Longman «Practice Tests. First Certificate» [6], який 

дозволить учням попрактикуватись у всіх видах 

мовленнєвої діяльності, зокрема й читанні. 

Підручник не має тематичного поділу, а 

складається з комплексних тестувань, які містять 

частини «Reading», «Writing», «Use of English», 

«Listening» та «Speaking». 

У частині «Reading» подаються типові завдання 

ЗНО, як наприклад завдання з вибором однієї 

відповіді, завдання на заповнення пропусків, а 

також завдання на встановлення відповідності. 

Окрім перерахованих вище завдань до кожного 

тексту додаються поради, які допомагають учневі 

під час роботи над текстом та завданнями. 

Пропонуємо до огляду деякі з них: 

 Read the text carefully. Don’t worry if you 

don’t understand every word. 

 The questions follow the order of the text. 

 Try to find your own answer to the questions 

before you look at options A, B, C and D. 

 Underline key words   in the question then find 

the part of the text there the answer is and underline 

words there. 

 You don’t need to read the whole text first.  

 Read the text quickly and find the information. 

Remember the text is long and contains information 

which you may not need. 
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 Questions and text will not contain the same 

words. You need to look for the meaning. 

У підручнику «Practice Tests. First Certificate» 

після тексту також містяться питання на розуміння 

змісту та лексичні завдання: 

 Look for a similar way of saying “loss of 

privacy”. 

 What did she know before she went and what 

did she discover when she got there? 

 What makes the writer think that the magazine 

is probably not very good? 

 Look for another way of saying that she 

concentrates on doing her job. 

Проте, як практика показує, все більше учнів 

звертається до онлайн-ресурсів під час підготовки 

до ЗНО. Сьогодні в Інтернеті є безліч сайтів, де 

учні мають можливість вдосконалити свої знання, 

підготуватися до тестування та навіть пройти його 

онлайн з усіма завданнями за лімітований відрізок 

часу, як наприклад, на сайті  

http://zno.osvita.ua/english/ [4]. 

http://znoenglish.at.ua/tests/ – сайт з типовими 

завданнями ЗНО, де можна потренуватись на 

завданнях минулих років, а також виконати тести 

на загальний рівень анлійської мови. 

Окрім цього, є відкриті онлайн-курси з підго-

товки та успішного складання ЗНО з англійської 

мови  http://osvita-online.com.ua. Основна мета та-

ких курсів: максимально підготувати учнів саме до 

успішної здачі ЗНО з англійської мови за досить 

короткий проміжок часу. Саме цим зумовлена 

структура курсу: теоретична довідка із максималь-

ним акцентом на подальший розбір типових зав-

дань, які можуть зустрітися під час складання цьо-

го іспиту  [3, c. 27]. Такі курси можуть бути корис-

ними як для учнів, яким потрібно повторити мате-

ріал та закріпити свої знання, так і для учнів, що 

потребують пояснення усього вивченого матеріалу.  

До сайтів, які націлені на поглиблення компе-

тенції в читанні, належать також сервіси Into the 

Book (http://reading.ecb.org/), English Texts 

(http://englishtexts.ru/), BBC News 

(http://www.bbc.co.uk/news/) тощо. Сервіс Into the 

Book пропонує комплекс інтерактивних вправ для 

навчання учнів стратегій читання. Цей проект було 

розроблено Wisconsin Educational Communications 

Board за участі Wisconsin Department of Public 

Instruction та групи досвідчених викладачів. 

Автори сайту виокремлюють вісім стратегій, 

якими повинні керуватися учні під час читання. Це 

візуалізація (visualizing), постановка запитань 

(questioning), оцінювання (evaluating), підбиття 

підсумків (inferring), застосування попередніх 

знань (prior knowledge), встановлення зв’язків 

(making connections), синтезування (synthesizing), 

складання резюме (summarizing). До кожної 

стратегії розроблено низку інтерактивних вправ.  

Сервіс Into the Book має два підрозділи: Student 

Area та Teacher Area. Student Area пропонує учням 

пройти просту реєстрацію і виконати інтерактивні 

вправи за тією чи іншою стратегією. Після вико-

нання завдань учні мають можливість відправити 

результати електронною поштою або роздрукувати 

їх для оцінювання вчителем. Teacher Area дозволяє 

вчителеві створити віртуальну класну кімнату, у 

якій він розміщує завдання, відео, фрагменти 

текстів тощо для зручної організації уроку. Також 

у Teacher Area міститься так званий  «путівник» по 

кожній із стратегій та завдання до них. Більше 

того, сервіс пропонує додаткові плани уроків для 

кожної стратегії, список рекомендованих книг для 

кожного виду інтерактивних вправ, а також 

посилання на додаткову інформацію, плани уроків 

і завдання з інших веб-сайтів.   

Сервіс English Texts представляє собою колек-

цію статей з англомовних новинних онлайн порта-

лів. Кожна стаття супроводжується паралельним 

перекладом і післятекстовими вправами. Більшість 

статей супроводжується граматичним коментарем. 

Статті розділені на групи відповідно до складності, 

що полегшує пошук необхідного тексту. Кожний 

користувач може завантажити текст статті у 

форматі *.doc та продовжити роботу над ним 

безпосередньо на персональному комп’ютері. Крім 

того, сайт розміщує короткометражні серіали 

англійською мовою з доступною опцією субтитрів 

і статті, озвучені носіями мови. Цей матеріал може 

бути також використаний на уроці для 

вдосконалення навичок і вмінь аудіювання.  

Сервіс BBC News – Інтернет-портал новин від 

ВВС – найбільш популярний сайт новин у Велико-

британії, він нараховує близько 14 мільйонів ко-

ристувачів щотижня. Цей сайт розміщує новини та 

репортажі з усього світу. Багато репортажів супро-

воджуються аудіо та відео з теле- і радіосервісів 

ВВС. Сайт BBC News має чітке та зручне плану-

вання: всі статті класифікуються за видом (бізнес-

новини, новини політики, науки, спорту, кіно то-

що) та географічним положенням (новини Велико-

британії, США та Канади, Азії, Європи, Близького 

Сходу тощо). Така система значно полегшує про-

цес пошуку потрібної інформації. Сервіс може бу-

ти використаний переважно при поглибленні вмінь 

читання у старшокласників, оскільки є невичерп-

ним джерелом актуальної автентичної й цікавої 

інформації. 

Висновки. На сьогодні є безліч можливостей 

для підготовки та успішної здачі ЗНО з англійської 

мови. На старшому етапі вивчення англійської 

мови слід враховувати потреби учнів, які 

полягають у подачі типових завдань ЗНО, аби 

старшокласники змогли розрахувати свій час 

правильно, знали послідовність дій під час 

виконання того чи іншого типу завдань та розуміли 

http://zno.osvita.ua/english/
http://znoenglish.at.ua/tests/
http://osvita-online.com.ua/
http://reading.ecb.org/
http://englishtexts.ru/
http://www.bbc.co.uk/news/
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усі вимоги, які ставляться до них. Основне 

завдання вчителя – ознайомити учнів та навчити 

користуватися усіма ресурсами.  

Велика кількість підручників пропонують 

завдання для підготовки до здачі ЗНО, де учень 

може спробувати свої сили та вдосконалити 

навички читання. На прикладі підручників 

видавництва Longman «Solutions» та «Practice 

Tests. First Certificate» проілюстровано завдання до 

текстів для учнів з метою підготовки до випускних 

іспитів. Не зайвим буде й виконання тестів 

попередніх років. 

Онлайн-ресурси займають одне з провідних 

місць у процесі навчання англійської мови 

старшокласників. Велика кількість сайтів 

пропонують учням комплексну підготовку, 

онлайн-уроків та пояснень до усіх видів завдань. 

Учні можуть тренуватись за допомогою 

електронних додатків та виконувати типові 

завдання ЗНО онлайн. 

Перспективи подальших наукових розвідок 
вбачаємо в обґрунтуванні механізму використання 

автентичних онлайн матеріалів для організації 

позакласної роботи з англійської мови 
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Продоус Л.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНИКОВ И ОНЛАЙН-САЙТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ВНО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ. 

Статья посвящена проблеме выбора учителями и учениками учебных ресурсов, содержащих типичные задания 

ВНО части «Чтение». Рассмотрены учебники, пособия и онлайн-сайты, которые имеют цель подготовить 

учащихся к тестированию и предлагают широкий спектр аутентичных текстов и заданий к ним. Доказано, что 

поиск ресурсов для подготовки - это, прежде всего, важная задача учителя, который знакомит учеников с ними и 

даёт наставления по использованию. На современном этапе развития методики преподавания иностранного языка, 

статья будет полезной для студентов педагогических и филологических специальностей высших учебных 

заведений. Информация служит ценным материалом для преподавателей и учителей. 

Ключевые слова: английский язык, чтение, внешнее независимое оценивание, старшеклассники, ресурсы, 

аутентичный текст, задачи. 

 

Prodous L.V. 

СHARACTERISTICS OF TEXTBOOKS AND ONLINE SITES WHICH MAY BE USED OF SENIOR PUPILS 

WHILE PREPARING FOR THE ENGLISH LANGUAGE EXTERNAL INDEPENDENT EVALUATION IN THE 

CONTEXT OF DEVELOPMENT OF READING SKILLS 

The article deals with the problem of the choice of teachers and students of educational resources, containing the typical tasks 

of the external independent evaluation of the part  “Reading”. Textbooks, manuals and online sites, which are intented to 

prepare students for testing and offer a wide range of authentic texts and tasks, are considered. It is proved that the search for 

resources for preparation is, first of all, an important task of the teacher, who acquaints students with them and gives 

instructions on how to use them. At the present stage of the development of methodology of teaching a foreign language the 

article will be useful for students of pedagogical and philological departments in higher educational institutions. The 

information will serve as a valuable material for professors and teachers. 

Key words: English language, reading, external independent evaluation, senior pupils, resources, authentic text, tasks. 

 

 

 


