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Зміст



Вправа читання безумовно є основною вправою в 
LanguaBooks™. 

Поради надані в цьому керівництві будуть корисними як 
для користувачів які самостійно вивчають англійську, так і 
для викладачів в якості  методичних рекомендацій. 

Роботу з вправою читання можна умовно поділити на 2 
частини:

• розуміння тексту

• тренування вимови

Вступ



• Прослухайте  книгу  сторінка за сторінкою. Якщо темп читання диктором для вас 
дуже високий, зменшіть його. Слухайте і одночасно слідкуйте за текстом очима. 
Синхронна підсвітка прочитаного тексту зеленим кольором допоможе Вам в 
цьому. 

• Намагайтесь зрозуміти загальний зміст тексту, про що йде мова.  Не переходьте 
до наступної сторінки, якщо Вам не зрозумілий зміст попередньої сторінки. Якщо 
є не зрозумілі слова, знайдіть їх значення в словнику. 

• Прослухайте всю книгу сторінка за сторінкою декілька разів.  При кожному 
наступному прослуховуванні ви будете помічати, що незнайомих слів все менше і 
менше.  Спробуйте тільки слухати книгу, не дивлячись на текст і намагайтесь все 
розуміти на слух.  Для зручності можна користуватись режимом прослуховування 
книги. 

• Якщо Ви працювали з пониженим темпом читання диктором, збільшіть його до 
нормального.

• Працюйте таким чином з текстом до тих пір,  доки Ви зможете на слух розуміти 
текст і це не викликає у Вас труднощів. Після цього можна приступати до наступної 
частини роботи з текстом – тренування вимови.

2.1. Розуміння тексту

Регулятор швидкості
читання тексту диктором

Опис значення слова в 
словнику.



Режим прослуховування
книги

2.1.1 Режим прослуховування книги

• В режимі прослуховування книги Ви можете прослухати всі сторінки книги підряд. 
Сторінки будуть гортатись автоматично.

• Для прослуховування зайдіть в бібліотеку, де показані всі книги. Натисніть кнопку з 
зображенням гучномовця під обкладинкою книги та слухайте. 

Ручне гортання сторінок
Пауза / Продовжити



• Знову прослухайте сторінку. Звертайте увагу на те, як диктор вимовляє слова та на 
його інтонації. Якщо текст занадто великий,  виділіть частину тексту та працюйте з 
нею. Прослухайте текст чи його виділену частину декілька разів.

• Після цього, увімкніть режим запису і прочитайте текст вголос.  Під час читання 
намагайтесь якомога  точніше повторити вимову диктора та його інтонації. Після 
закінчення читання зупиніть режим запису. Програма покаже червоним кольором, 
які звуки чи слова Ви вимовляли неправильно, або не чітко.  

• Прослухайте текст ще раз і зверніть увагу як диктор вимовляє ті слова в яких у Вас є 
помилки.  Прочитайте вголос цей текст ще раз, звертаючи увагу на вимову цих слів.  
Програма знову виділить червоним кольором неправильно або не чітко вимовлені 
звуки та слова.  Повторюйте декілька разів, доки весь текст буде тільки зелений або 
з мінімальною кількість  червоних букв.

• Також, для тренування вимови корисно прослуховувати запис свого читання і 
порівнювати з диктором. Намагайтеся помітити відмінності у своїй вимові від 
вимови диктора, спробуйте наступного разу прочитати так, щоб цих відмінностей 
не було, або вони були мінімальні.  

• Тренуйтесь з виділеним текстом (сторінкою) до тих пір, доки зможете стабільно 
читати з хорошим результатом. Після цього переходьте до наступної частини тексту 
чи сторінки.  Програма буде оцінювати ваше читання зірочками, але тільки у тому 
випадку, якщо ви прочитали весь текст, а не його частину.

2.2. Тренування вимови

Слово в цілому
вимовлене правильно, 
але є неправильно або

нечітко вимовлені
фонеми

Неправильно вимовлене слово

Розпочати /
зупинити запис
свого читання

Прослухати 
запис свого

читання



• Для тренування найбільш проблемних фраз можна виділити частину тексту мишкою так, як це роблять в текстових 
редакторах, потім прослухати та прочитати тільки виділений фрагмент. При цьому оцінка за читання, в зірочках, 
виставлятись не буде, але помилки вимови будуть відмічатись червоним кольором. Прагніть до того, щоб 
червоного кольору було якомога менше. 

• Для зняття виділення в тексті клікніть на виділений фрагмент мишкою.

• Якщо текст великий, працюйте з ним по частинах, 
виділяйте по черзі частини та опрацьовуйте їх. Потім, 
коли ви розумієте і впевнено читаєте кожну частину 
окремо, прочитайте весь текст.

• Якщо Ви клікнете на окреме слово, то перейдете в режим Словник, 
в якому можна ознайомитись зі значенням слова, та прослухати і 
читати тільки це слово.

2.2.1 Робота з фрагментами тексту і окремими словами



Зворотній зв’язок та служба підтримки

Якщо у Вас виникнуть питання або коментарі з використаня

програми, звертайтеся до служби підтримки LanguaBooks™ UA : 

lbua@languametrics.com
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