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Чайиргулієва Абадангозел 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОСТІ  

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Сьогодні у викладанні іноземної мови відбувається етап якісного 

перетворення і оновлення. Іноземна мова як навчальний предмет активно 
впроваджується в практику роботи початкової школи. При цьому 
неминуче виникнення цілого ряду проблем. 

Слід зазначити, що над питанням психологічних умов, що 
допомагають формуванню успішності на уроках іноземної мови 
працювали наступні науковці: Кондратюк І. Г., Мухортова Д. Д., 
Петриченко Л. О., Поташник М. М. та інші. 

Як зазначає Поташник М. М., з одного боку, результати багаторічних 
досліджень вітчизняних учених в області раннього навчання іноземним 
мовам, які довели переваги систематичного навчання дітей іноземним 
мовам в молодшому шкільному віці, отримали визнання на громадському і 
державному рівні – законодавчо закріплено ранній початок вивчення 
іноземної мови (з II класу початкової школи). З іншого боку, вчитель, який 
викладає іноземну мову в початковій школі, повсякденно стикається з 
цілою низкою труднощів, які характеризують наступні протиріччя: 

1) об’єктивна необхідність навчання молодших школярів іноземної 
мови і несформованість позитивної мотивації до вивчення нового 
предмета; 

2) високий темп вивчення програмного матеріалу і низький рівень 
сформованості навчальної діяльності; 

3) новий погляд на учня, як суб’єкта навчальної діяльності і старі 
форми, методи і засоби навчання; 

4) реалізація комунікативного принципу навчання мови і низький 
рівень розвитку мовлення рідною мовою [4]. 

Кондратюк І. Г. виділяє наступні ознаки неуспішності: незнання 
базової лексики; нерозуміння питань; невміння скласти фразу; обду-

мування найпростіших фраз, як ознака відсутності мовних автоматизмів; 
невміння вжити знайомий матеріал в новій ситуації; нестабільність 
результатів, як наслідок недостатньої усвідомленості дій; виконання вправ 
навмання, не керуючись правилом; пасивність на занятті; відволікання, 
прагнення перевести розмову на сторонні теми, постійний перехід на рідну 
мову [1]. 

Причини неуспішності різні, але однією з них є слабке знання 
особистості школяра. У зв’язку з цим досить актуальною стає тема обліку 
психологічних особливостей невстигаючих учнів. М. М. Поташник в 
методичному посібнику «Вимоги до сучасного уроку» зазначає: «...майже 
всі вчителі, які не можуть домогтися хороших результатів, не розуміють, 
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що причина їх непрофесіоналізму криється саме в незнанні психології, в 
незнанні дитини, в нерозумінні механізмів, з допомогою яких у нього 
відбувається засвоєння навчального матеріалу. Причину своїх невдач такі 
вчителі бачать в чому завгодно, але тільки не в собі, а перш за все – в дітях, 
які недбайливі, ледачі, не прагнуть вчитися і т.п.» [4]. 

Вихід для вчителя, який не бажає змиритися з невдачами в навчанні 
слабких учнів, один – дослідження параметрів, що характеризують дитини. 
Їх досить багато, але починати треба з головного – встановлення 
домінуючого каналу сприйняття навчального матеріалу. 

Мухортова Д. Д. в своїй роботі умовно розділила дітей по 
провідному каналу сприйняття інформації на наступні категорії: 

1) візуали (провідним є зоровий канал сприйняття інформації). Вони 
думають і запам’ятовують картинками, а словесні конструкції сприймають 
насилу, вважають за краще прочитати самотужки, ніж слухати читання. 

2) аудіали (провідним є слуховий канал сприйняття інформації). 
Вони розмовляють самі з собою, ворушать губами, промовляють слова при 
читанні, люблять музику, люблять дискусії. 

3) кіністетики (чуттєвий канал, внутрішні відчуття, руху). Для цих 
учнів характерна велика кількість рухів, багаті фізичні реакції, 
жестикуляція [2]. 

Не менш важливо знати і інші параметри, що характеризують учнів 
класу: скільки в класі лівопівкульних, правопівкульних і дітей зі змішаним 
сприйняттям; як діти діляться за темпераментом (холерики, сангвініки, 
флегматики, меланхоліки), хто в класі лідер, а хто аутсайдер і т.д. У 
зв’язку з тим, що кількість параметрів досить багато (але ж їх число 
необхідно помножити на кількість учнів у класі, а потім на кількість 
класів), у вчителів може виникнути уявлення про неможливість 
систематичного дослідження можливостей учнів. Петриченко Л. О. радить 
вклеювати в зошит поурочних планів інтегративні характеристики учнів по 
класах. При плануванні уроків і роботі в класі вчитель опирається на  них, і 
через 3–4 уроки ці характеристики переходять в область автоматичного 
запам’ятовування і легко використовуються при перевірці зошитів, 
контрольних робіт, опитуванні. Які ж психологічні рекомендації варто 
дати  вчителям іноземних мов? По-перше, вивчати особистість кожного 
учня і колективу в цілому шляхом спостереження на уроці і поза ним, 
обміну з колегами, бесід з батьками. По-друге, «...сісти за книги з 
психології і шляхом самостійної роботи ліквідувати прогалини в своїй 
професійній освіті, щоб і діти надалі не страждали від безграмотності своїх 
вчителів і педагоги не потрапляли в конфузні ситуації» [3]. Учитель, який 
послідовно освоює сучасні методики вивчення можливостей дитини, 
обов’язково поліпшить якість своєї роботи, так як слабкі учні будуть 
позбавлені від напруги та перевантажень і зможуть з більшою 
результативністю брати участь в навчально-виховному процесі. 
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Особливо важливим для учнів з низьким рівнем активності є фактор 
мотивації та успіху. Таким учням варто давати можливість відзначитися, 
хвалити навіть за найменший рух вперед, наприклад: «Молодець, ти став 
читати набагато швидше, ніж раніше», «ти дуже добре розповідаєш, я 
радію твоїм успіхам». Необхідно частіше звертати увагу колективу учнів 
на успіхи такого учня таким чином, щоб він відчували свій рух вперед, при 
цьому намагатись забезпечити колективні переживання при загальних і 
особистих успіхах і невдачах дітей. Подібна робота вимагає від вчителя 
певних зусиль, але вона необхідна. 

Таким чином, суть майстерності вчителя полягає у визначенні 
характеру необхідної в конкретному випадку допомоги, а також способів, 
якими її можна найкращим чином забезпечити... Шлях до розвитку 
іншомовних здібностей лежить через навчання школяра раціональним 
прийомам навчальної діяльності, тренуванні його психічних функцій 
(пам’яті, мислення, слухового сприйняття і т.д.) і використання принципу 
індивідуально підходу. Ігнорування індивідуального підходу може 
призвести до того, що більш здібні й розвинуті учні будуть затримуватися 
в своєму розвитку, а слабо підготовлені учні будуть не в змозі досягти 
рівня «середніх», а тим більше «сильних» учнів. 
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Однією з вимог за якою перевіряли студента у навчанні була графа 
«остроумен ли есть». Тому можна зробити висновок, що відбувалась зміна 
стереотипу поведінки і розвитку, яка формувалась завдяки продуманій 
системі освіти в Києво-Могилянській Академії, завданням якої, 
першочергово, було розвиток інтелекту вільного від догматів православної 


