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ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Тетяна Калініченко
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
Україна
Підхід до навчання – це є базисна категорія методики, яка визначає
стратегію навчання мові і вибір методу навчання, що реалізує таку стратегію;
являє собою точку зору на сутність предмета, якому треба навчати (McGraw &
Yoshimoto, 2009). Підхід до навчання є загальною методологічною основою
дослідження в конкретній галузі знань. Методи навчання реалізують той чи
інший підхід, будучи, таким чином, тактичною моделлю процесу навчання.
Згідно думці авторів у методиці викладання іноземних мов не існує єдиної
класифікації підходів до навчання. Ми вважаємо, що в нашій роботі доречно
зосередити увагу на порівняльній характеристиці підходів до навчання
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іноземних мов. Також, в дослідженні ми порівняємо відмінності, які можна
простежити в одному і тому ж підході, але коли він застосовується у piзних
методиках викладання іноземних мов.
Існує чотири загальних підходи до навчання іноземних мов, що
визначаються з позиції психології оволодіння мовою: 1) біхевіористський
підхід (оволодіння мовою шляхом утворення мовних автоматизмів у відповідь
на запропоновані стимули); 2) індуктивно-свідомий підхід (оволодіння мовою
шляхом спостереження за мовними зразками; в процесі такого спостереження
засвоюються мовні правила і способи їх вживання в мові); 3) пізнавальний
(когнітивний) підхід (свідоме оволодіння мовою в послідовності від знань у
вигляді правил та інструкцій до мовних навичок та вмінь на основі засвоєних
знань); 4) інтегрований підхід (передбачається органічне з‘єднання свідомих і
підсвідомих компонентів у процесі навчання, що сприяє паралельному
оволодінню знаннями і мовними навичками й уміннями) (Cuq & Gruca, 2017).
На нашу думку, чотири підходи є основними та привалюють як у вітчизняних
так і в зарубіжних методиках викладання іноземних мов.
Виділяють також класифікацію підходів до навчання з позиції об‘єкта
навчання: спрямованість навчання на оволодіння мовою (мовний підхід),
мовленням
(мовленнєвий
підхід),
мовленнєвою
діяльністю
(мовленнєводіяльнісний або комунікативно-діяльнісний підхід) (Rosen, 2010).
Останній підхід, для якого характерний акцент у навчанні на мовленнєву
діяльність і оволодіння мовою як засобом спілкування, вважається
оптимальним і розглядається в якості теоретичної бази побудови сучасної
системи навчання нерідній мові. Ми вважаємо, що усна та писемна мовленнєва
діяльність є найголовнішою компетенцією при засвоєнні іноземних мов. Саме
вона є об‘єктом вивчення у нашій роботі.
Розглянемо діяльнісний підхід навчанню мовленню. Людина це є тварина,
що відрізняється від інших тварин тільки типом поведінки, яку він проявляє;
мовлення – це дія, тобто поведінка; мова – навички, які при закритих губах –
думання. Те, що психологи називають думкою, не що інше, як думання про
себе.
В одних випадках мовлення – це певна діяльність людини як самий процес
спілкування, що здійснюється засобами мови. В інших випадках мовленням
називають те, що є кінцевим результатом цього процесу.
Одну з теорій навчання іноземним мовам можна назвати аудіолінгвальною теорією навичок, а іншу когнітивною теорією свідомого
оволодіння кодом. Аудіолінгвальна теорія навичок, що є більш-менш
«офіційною» теорією руху за реформу навчання іноземних мов у Сполучених
Штатах, включає наступні принципові положення: а) оскільки мовлення
первинне, а письмо вторинне, набуття навичок має відбуватися насамперед як
навчання реакціям розрізнення в аудіюванні і мовленнєвим реакціям; б)
навички повинні бути в максимальній мірі автоматизовані настільки, щоб вони
здійснювалися без участі свідомості; в) автоматизація навичок відбувається
головним чином за допомогою тренування, шляхом повторення (McGraw &
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Yoshimoto, 2009).
Роботи Е. Торндайка, асоціативні по суті і біхевіористичні за методом і
підходом, мали значний вплив на методику викладання іноземних мов
особливо в США, і багато в чому визначили зрушення акценту з одного об‘єкта
навчання мови як системи на мовленнєву дію, мовленнєву практику (Rosen,
2010).
Можливо запропонувати шлях визначення нового об‘єкта навчання –
мовленнєвої іншомовної діяльності. Цей шлях намічає новий «діяльнісний
підхід» до навчання іноземних мов та лежить на основі методологічного
принципу єдності свідомості та діяльності. Цей підхід більш повно відображає
складність і специфіку процесу навчання іноземної мови і в той же час дозволяє
відкрити невідомі раніше сторони мовленнєвої діяльності.
Нова задача навчання діяльності говоріння, слухання, читання, письма
іноземною мовою (замість навчання системі іноземної мови за допомогою
говоріння, слухання і т. д.) викликає необхідність попереднього психологічного
аналізу самої мовленнєвої діяльності та особливостей її реалізації засобами
іноземної мови. При цьому насамперед необхідно чітко співвіднести поняття
«мова» – «мовлення» – «мовленнєва діяльність». Одна з найважливіших задач
навчання іноземної мови передбачає формування в учнів мотиваційнопотребносного плану діяльності, тобто, необхідно організувати навчання
говорінню іноземній мові так, щоб учень відчував при цьому задоволення
комунікативної та пізнавальної потреби. Ми повністю підтримаємо таку точку
зору та вважаємо, що навчання говорінню на іноземній мові неможливо без
чіткої організації процесу навчання.
Де Соссюр, розвиваючи думку про неоднорідність «мови» в широкому
сенсі слова, говорив про мову (langage) в цьому сенсі як про мовленнєву,
глобальну діяльність колективу, що говорить і окремого індивіда і про мову
(langue) як знакову систему. Langage – мовленнєва діяльність (для окремого
індивіда) означає те спільне, що включає в себе й інші явища – мовленнєву
здатність і мову як систему (соціальну, конвенціональну норму). Обидва ці
прояви мовленнєвої діяльності реалізуються в мовленні (раrоlе) (Cuq & Gruca,
2017).
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