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Анотація

Уточнено  вимоги  до  відбору  та  організації  текстів  для  навчання

ознайомлювального  читання  з  екрана  монітора,  теоретично  обґрунтовано

підсистему вправ з  розвитку когнітивного компонента читацької  компетенції,

специфікою яких є орієнтація на розвиток швидкості розумових та психічних

операцій у процесі читання. Аналіз собливостей навчального читання з екрана

монітора дав можливість визначити етапи роботи з текстом.

Результати, одержані під час роботи експериментальних групп, свідчать

про  ефективність  досліджуваної  методики  а  саме  підвищилась  швидкість

читання. На основі запропонованої методики і спостережень під час проведення

експериментального  навчання  розроблено  методичні  рекомендації  щодо

організації  процесу  навчання  ознайомлювального  читання  за

допомогоюкомп’ютерних програм.

Отримані  результати  дослідження  визначається  тим,  що  фактичні

матеріали, теоретичні положення та висновки роботи можуть бути використані

у системі післядипломної освіти з метою підготовки викладачів до формування

іншомовної читацької компетенції. 

Ключові  слова:  компетентність,  комп’ютерні  технології,  іншомовне

читання.

Anotation

The requirements for the selection and organization of texts for the study of

reading from the monitor screen have been clarified, the subsystem of exercises for

the development of the cognitive component of reading competence, the specificity

of which is the orientation to the development of the speed of mental and psychic

operations  in  the  process  of  reading,  is  theoretically  substantiated.  Analyzing the

characteristics of instructional reading from the monitor screen made it possible to

determine the stages of work with the text.

The results obtained during the work of the experimental groups testify the

effectiveness of the studied methodology, namely the increased reading speed.



On the basis of the proposed methodology and observations during the experimental

training, methodological recommendations were developed for organizing the process

of teaching reading with the help of the computer programs.

The obtained results of the study are determined by the fact that the actual

materials,  theoretical  provisions  and  conclusions  of  the  work can be  used  in  the

system of postgraduate education in order to prepare teachers for the formation of

foreign language reading competence.
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