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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ШКОЛЯРАМИ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

В статье раскрыто современные подходы к изучению иностранно-
го языка школьниками с особыми потребностями. Определены и пода-
ны предпосылки успешного овладения иностранным языком младшими 
школьниками, подчеркивается необходимость его изучения лицами 
с особыми образовательными нуждами. 

In article it is opened modern approaches to studying foreign language by 
schoolboys with special needs. Preconditions of successful mastering by fore-
ign language younger schoolboys are certain and submitted, necessity of its 
studying by persons with special educational needs is emphasized. 

Вивчення іноземної мови дітьми з особливостями психофізич-
ного розвитку у сучасній педагогічній науці викликає багато су-
перечок і нарікань. Між тим педагогічна практика засвідчує, що 
іноземна мова, як і рідна, за визначенням І. А. Зимньої, має забез-
печувати соціальні, інтелектуальні та особистісні потреби людини. 
Завдяки мовленнєвій діяльності дитина розвивається, виховується, 
пізнає світ і себе. 
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Вивчення іноземної мови у молодшому шкільному віці, на дум-
ку М. 3. Біболєтової [3], порібне всім дітям, незалежно від їхніх 
стартових здібностей, оскільки воно, по-перше, справляє безпе-
речний позитивний вплив на розвиток психічних функцій дити-
ни — її пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви тощо, що сти-
мулює вплив на розвиток загальних мовних здібностей дитини та 
оволодіння рідною мовою; по-друге, раннє навчання іноземної 
мови має велике практичне значення стосовно якості оволодіння 
першою іноземною мовою, створюючи базу для продовження ви-
вчення її на середніх і старших класах; по-третє, воно має виховну 
інформативну цінність, що виявляється у більш ранньому входжен-
ні дитини в загальнолюдську культуру через спілкування на новій 
для неї мові. 

У сучасній методичній літературі вирізняють чотири основні 
підходи до організації навчально-виховного процесу з іноземної мови: 

1. Біхевіористський підхід визначає оволодіння іноземною мо-
вою як сформованість реакцій на іншомовні стимули. 

2. Інтуїтивно-свідомий підхід передбачає оволодіння іноземною 
мовою на основі моделей в інтенсивному режимі з наступним усві-
домленням їх значення і правил оперування ними. 

3. Свідомий пізнавальний підхід спрямовує діяльність дитини пере-
дусім на засвоєння правил застосування лексико-граматичних моделей, 
на основі яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань. 

4. Комунікативний підхід передбачає органічне поєднання 
свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної 
мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями 
відбувається водночас з оволодінням їхнього комунікативно-мов-
леннєвою функцією. 

Комунікативний підхід найбільшою мірою відбиває специфіку 
іноземної мови як навчального предмета. Цей підхід визначився 
в результаті методичного осмислення наукових досягнень у галузі 
лінгвістики — теорії комунікативної лінгвістики і психології та тео-
рії діяльності, що знайшло відображення в роботах із психології та 
методики навчання іноземних мов (О. О. Леонтьев, І. О. Зимня, 
Ю. Т. Пассов, С. Ф. Шатілов, Г. В. Рогова та ін.). 

Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іно
земної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих 
навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню дитиною 
іншомовної мовленнєвої діяльності. Інакше кажучи, оволодіння 
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засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) 
спрямовано на їх практичне застосування у процесі спілкування. 
Оволодіння дітьми говоріння, аудіювання здійснюється через реалі-
зацію цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умо-
вах, що моделюють ситуації реального спілкування. З огляду на це, 
їхня навчальна діяльність організується таким чином, щоб вони ви-
конували вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом для вирішення 
комунікативних завдань, спрямованих на досягнення цілей і на-
мірів спілкування. 

Під час організації навчання дітей молодшого шкільного віку 
з обмеженими можливостями здоров'я варто враховувати особли-
вості, якості та здібності, які вже є рисами особистості дитини, а та-
кож потрібно враховувати низьку працездатність і особливості їх 
пізнавальної діяльності. Лише за умов чіткого визначення психо-
фізіологічних можливостей дитини та труднощів, які вона може 
зустріти у процесі навчання, можна створити ефективні педагогічні 
умови для всебічного її розвитку. У процесі навчання іноземної мо-
ви молодших школярів з особливими освітніми потребами потріб-
но не тільки враховувати психічні особливості, а й активно під-
тримувати їх у навчальному процесі; застосовувати таку методику 
навчання, яка б максимально враховувала індивідуальні можли-
вості кожної дитини. 

О. Д. Рейпольська до передумов успішного опанування інозем-
ної мови у молодшому шкільному віці віднесла [4]: 

— здатність цільового запам'ятовування потрібної інформації; 
— формування процесу логічного мислення; 
— здатність оцінювати свої вчинки та вчинки своїх товаришів, 

усвідомлення того, що погано, а що добре; 
— формування уявлень і понять у дітей, які сприяють розумово-

му розвитку; 
— формування здібностей до початкових форм абстракції, уза-

гальнення; 
— розвиток образного мислення та початок поступового пере-

ходу до поняттєвого мислення; 
— інтенсивне формування пізнавальних потреб, потреб у нових 

знаннях і способах розумової діяльності; 
— здатність утримувати увагу під час виконання завдань. 
Ці передумови підтверджують визначення Л. С Виготського щодо 

навчання дітей із певними аномаліями розвитку: « Там, де середовище 
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не створює відповідних завдань, не висуває нових вимог, не спону-
кає і не стимулює за допомогою нових цілей розвиток інтелекту, 
там мислення дитини не розвиває всіх закладених у неї можливос-
тей, не доходить більш високих форм або досягає їх із певним 
запізненням» | 1 , С. 134]. 

Вивчення іноземної мови на ранніх етапах навчання впливати-
ме на розвиток психіки дитини і, зокрема, збагачення її інтелекту, 
що, своєю чергою, зумовлюється активізацією основних пізнаваль-
них процесів — уваги, пам'яті, мислення. Отже, опанування мовлен-
нєвими засобами іноземної мови сприятиме інтелектуальному роз-
виткові, оскільки цей процес нерозривно пов'язаний із розвитком 
розумових функцій. Окрім іншого, вивчення іноземної мови 
сприяє інтеграції дитини у суспільне життя, допомагає їй користу-
ватись усіма можливостями, які пропонує суспільство, формує 
етичне ставлення до оточуючого світу і самої себе. 
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