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прослушанного без опоры на иллюстративное изображение объектов высказывания, беЗ

обращения к родному языку. Принципы коммуникативного метода обеспечивают достижение
этих целей;

4) разработка и внедрение прогрессивных коммуникативных методов обучения
обеспечивает развитие речевой активности в процессе обучения иностранному языку
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УДК 371'315 (045) 
Богдана БИСТРОВА

вплив зАстосувАння рцноi мови
нА процЕс вивчЕння IнозЕмноi мови

СmаmьсЯ соdерuсum uнформацuю о попьlmках найmu более эффекmlвные Memodbt обученuя

uносmранным языкам. Рабоmа посвяlцена uзученuю влuянuя лtспользованuя роdной речu в процессе uзученuя

uносmранноео язьlка на конечный резульmаm.
The article deals with the usiпg L] the L2 classroom апd describes the sigпфсапсе of the Ll's obyiotts

iпfluепсе оп the L2 Ьеiпg learпed iп the fоrеigп lапguаgе teachiпg process. Yоu сап read about sоmе iпtеrеstiпg

aspects фthе usiпg L1 the L2 classroom iп the article.

IcTopiT методики викJIадання iноземних мов вiдомi численнi спроби знайти найбiльш

ефективнi та рацiональнi методи навчаннrI iноземним мовам. Найстаровиннiшим i водночас

"uйбiп"ц1 
примiтивним бу" природнiй метод, який отримав назву "метод гувернантки"

(Л.В.Щерба, Л.С.ПанОва). ЩеЙ метод базуеться на уявленнi про засвосння дитиною своеТ рiдноТ

мови. Iноземна мова засвоювzUIася Iпляхом наслlдування готових зразкiв, багаторазово

повторюючи почуте i шляхом побудови за аналогiсю з тим, що вивчено напам'ять. Такий

приролнiй метод мав лише практичнi цiлi навчити говорити та читати простi легкi тексти. Щей

"ЪrЬд 
був запропонований як такий, що викJIючав рiдну мову з процесу навчання iноземноI мови.

BiH став основою методiв викJIадання, якi з'явилися у 80-Ti роки ХЖ столiття, коли вiдбулася

реформа навчання iноземних мов. МетодИ, Що обмежують використання рiдноТ мови пiд час

"""ua""" 
iноземних мов мають протилежнi тенденцiТ перекJIадним методам, якi, у свою чергу,

створили передумову методики навчання рецептивного мовлення, насамперед читання, Спосiб

засвоення мовних явищ шляхом перекJIаду на рiдну мову створив також передумови для

створенЕя порiвняльного методУ викJIадання iноземних мов у справжньому значенi цього слова,

Порiвняльнi методи мали рiзнi нzIзви: наочно iнryiiивний, природнiй, натураJIьний, прямий.

У методичнiй лiтераryрi на позначення цих методiв найчастiше вживаються термiни "прямий" i

''натуральний". Наryральний метод по своiй cyTi е рiзновидом прямого, Розвитковi прямог0

методу сприяли досягнення мовознавства та психологiт.

iarofii" методики констату€, що перекJIаднi методи не можуть забезпечити набуття навичок

iншомовного говорiння пiд час вивчення iноземних мов [3, с, 7],

Розглянемо детальнiше методи, що обмежують використання рiдноТ мови пiд час вивченнrI

iноземних мов, тому що вони е меmою dослiduсення та причиною написання нашот cTaTTi. Назва
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прямиЙ метод з'явилася тому, що прихильники цього il4етоду намагаJ,Iися асоцiювати лексичнi
одиницi iноземноТ мови та ii граматичнi форми безпосередньо з ik значенням, оминаючи рiдну
п4Oву тих, хто iT вивчае. Спочатку цеЙ метод стосувався навчання лише усного мовленttя. З часом
почЕши ставити Й iншi практичнi цiлi, зокрема навчання читання. Об'сктом навчання cTzLIra жива
iноземна мова. Залучаючи рiдну мову, стверджували прихильники прямого методу, ми не
змоя(емо сформувати у тих, хто навчаеться, вiдчуття чужоi мови. Вiдчутгя чужоТ мови означас
засво€ння системи понять, притаманних iноземнiй MoBi та вмiння зв'язувати форми iнозеплноТ

мови безпосередньо з ix значенIuIм, оминаючи рiдну мову, Такий tплях вивчення мови вбачався
простiшим i коротшим. Проводячи аналогiю з природним способом засвоснIuI рiдноi мови,
прихильники методу знаходили пiдтверджен}ul правильностi цих положень. пЩля того щоб
створити умови, аналогiчнi тим, якi iснують при засвоеннi рiдноi, очевидно е необхiднiсть
вiдтворенrш вiдповiдного мовного середовища на заняттях з iноземноi мови, а саме: викJIаданшI
здiйснюеться лише iноземною мовою, використання безперекладого розкриття значень лексичних
одиниць та граматичних явищ з використанням рiзних засобiв наочностi, Засвосння нового
матерiалу базуеться на використаннi мовних зразкiв i побудови речень за ана,тогiею, моделюючи
подiбне. Пiд час навчання, слухаючи i повторюючи зр€lзки, читаючи тексти, студенти повиннi
caMi виводити з них правила, з подчuIьшим перетворенням ik у чiлiсну систему. Створення
лексичного запасу потребуе використанIlя контексту у зв'язку з тим, що слова багатозначнi"
Розумiючи той факт, що мова скJIадасться не зi слiв, а з речень, ми пiд час навчання забезпечуемо
створення грамотного лексичного запасу у студента. Стосовно навчання лексики, прихильники
методу керувалися положеннjIми психологiчноi лiнгвiстики. I l, с. 50].

Основною л4еmою прямоzо меmоdу, який не передбачае використання рiдноI мови пiд час
вивчення iноземних мов, е оволодiння навичками iншомовного говорiння та застосування iх у
реаJIьному життi, зокрема в професiйнiй сферi. Щей метод пок-пиканий забезпечити iнiцiативне
говорiння"

Iнiцiативне говорiння - це поняття, яке характеризуе ступiнь володiння вмiнням усного
говорiння, як одного зi спецiа-гlьних навч€tJIьних yMiHb, або ж як ще ix називають навч€uIьних дiй,
притаманних процесу вивченнlI мови взагалi та iноземноi у тому числi. Iнiцiативне говорiння
передбачас впевненiсть у веденнi розмови на буль-яку тему; умiло починати ромову,
пiдтримувати iT та вдало вийти з неТ, якщо того вимага€ ситуацiя. Iнiцiативне говорiння
передбачас здатнiсть широко використовувати реплiки пiд час розмови, ставити запитання та
вiдповiдати на них, логiчно булувати монологiчне висловлюванIuI.

Прямий метод супроводжуеться рядом трудноцliв та мас недолiки:
* перешкодою стае i абсолютне ycyHeHHJ{ рiдноi мови з процесу вивчення iноземних мов;
* пр" формуваннi мислення iноземною мовою слiд врахувати, що ocHoBHi категорii

мислення у тих, хто вивчае мову, вже сформованi i вони с спiльнi в ycix людей, якi розмQвляють
рiзними мовами;

* не слiд перебiльшувати роль усного мовлення по вiдношенню до iнших видiв мовленневоi
дiяльностi;

* перебiльшення ролi iндукцiТ як сдиного способу засвоеннrI граматичних правил, тобто
коли самостiйне виведення правил за зразками, моделями лексичних структур буде сдиним
способом опанування, стане на перешкодi засвосння iноземноТ мови. Щей шлях дуже важкий i
вимагае великих затрат часу.

Позитивною стороною методу, який обмежуе використання рiдноi мови пiд час вивчення
iноземних мов можна ввzDкати наступне:

*жива мова е об'ектом навчанIuI i засвосння ii розглядаеться як
цiею мовою;

*широко використовуються засоби наочностi для штучного

розвиток умlнь спlлкування

вiдтворенrrя iншомовного
середовища на заняттях з iноземноi мови;

*пiд час розроблення, розвитку та подzlльшого удосконalленtu{ методу створено величезну
кiлькiсть ефективних методик, тренувальних вправ для вивчення iнсrземних мов без використанtul

рiдноi мови та з обмеженим ii використаннrIм, якi успiшно використовуються, постiйно

удосконаJIюються через свою ефективнiсть та високу результативнiсть.
Через актуа-чьнiсть прямих методiв та ix постiйний розвиток на змiну прямим методам

Iнституг професiйно-технiчноТ освlти 5,I
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прийшлИ непрямi методи, якi, маючи принципову основу прямих, суттево вiд них вiдрiзняються
зzшежно вiд мети навчання. Розробляються методики репродуктивного оволодiння мовою заг.пальмером iрецептивного оволодiння мовою за М.уестом.

Пальмер подiляс вiдоме положеншI прямого методу про анzrлогiю вивчення iноземноТ мови
з природнiм засво€нн,{м Рiдноi. основним способом вивченIUI мови за Пальмером с пiдсвiдомий,
особливо на ранньому етапi, а осIlовним принципом у нього з€шишаеться iнтуiтивний пiдхiд дозасвосння iноземноi мови.

методика вивчення iноземноi мови шляхом читання за М.уестом мzrла широке поширення
у 30-40 роки ХХ столiття. М.Уест,tsвiDкав рецептивнi форми оволодiнrrя мовою первинними.
Розумiння того, що говориться, завжди передуе вмiнню самому скЕвати те ж саме. Рецептивнi
форми оволодiння мовою значно легrпi за репродуктивнi, тому що вони потребують менше
розумових зусиль з боку тих, хто навчаеться [З, с. 4-6].

З двох видiв рецептивного володiння iноземною мовою читання та слуханFUI значно легшим
с читання, оскiльки тут немае необхiдностi сприймати рiзнi варiанти u"rou", та й читати можна в
доступному темпi й перечиryвати те, що не зрозумiло. Отже, читання за М.уестом е основою
навчаннЯ i водночаС шляхом навчанrUI. Через читан}UI можна оволодiти говорiнням.

ВиходячИ iз поданого вище аналiзу, нас цiкавить питання про те, в якiй же Mipi слiд
використовувати рiдну мову або наскiльки доцiльно обмежувати ii використання пiд час u"ъ"."""
iноземних мов. Слiд заувuDкити, що ми масмо справу зi студе"тами немовних вищих навчalльних
закладiв. Студенти таких навчаJIьних закладiв вивчають iноземну мову за професiйним
спрямуванням. Перш за все необхiдно заувzDкити, що в€DкJIиву роль У вiдповiдi на це-питаннJ{
зiграе довузiвськИй piBeHb пiдготовки студентiв. З нашоТточки зору сучаснi методики викJIадання
не викJIючають повнiстю використанtUI рiдноТ мови при вивченнi iноземноТ.

СРР"Д ДОСЛiДНИКiВ icHYc ДУМка про те, що використання рiдноi мови на заняттях з iноземноi
мови € доречним у таких випадках: i) при поясненнi скJIадних понять,2) при тлумаченнi значення
незнайомих слiв та виразiв, 3) для узагальнення та )дочненrrя зроблениLстудентами помилок з
важкиХ правиЛ граматичних форr, 4) для iнструкцiй до скJIадних граматичних завдань,
5) навчаннi транскрипцiТта вимови, 6) при поясненнi стратегiт читання 1s, с. )я-зо1.

ПроаналiзУемо вище описане. Що стосусться поясненшI скJIадних понrlть та тлумачення
значенtш незнайомих слiв та виразiв, то використання перекJIаду на рiдну мову може бути
продуктивНим засобоМ ilри поповНенi словниКа студента, що вивчас iнозiмну *о"у. Hu практицi
часто довоДиться зверТатися дО цього засобу для досягнення поставлених цiлей.

узагальнення та уточнення зроблених студентами помилок з важких правил граматичних
форм дiйсНо може передбачати часткове використання рiдноТ мови для того, щоб ,r.pbno"ur"." у
повному усвiдомленнi та розумiннi граматичних форм студентами.

З нашоi точки зору при вивченнi транскрипцii та вимови особливоТ потреби у використаннi
рiдноi мови не мае, uUIe й у спростовуваннi iT доцiльностi потреби також 

". "u".Щумка про те, що iнструкцii до сIO1адних фенувальних граматичних завдань можуть
передбачати використання рiдноi мови, спростовуеться на практицi. Ми бачимо, що для повного
розумiння завдання ефективнiше використовувати зразок виконаннJ{ завдання.

щодо пояснення стратегii читання рiдною мовою, Саме читання проводиться таким чином,
щоб охопЛюватИ текст певНими уривками, шукаючи певну iнформацiю i зупинятися лише тодi,
коли знаходимо необхiдну iнформацiю. Такий пiдхiд до читання розвивае iнтущiю, вiдчутrя
iноземноi мови. Розумiння тексту можна досягти iнryiтивним шляхом, на ocHoBi здогадки, без
використаНня ана_пiзу, який мiг би допомоtти точному розумiнню тексту. Загальне, дифузне
розумiння тексту передбачае вивчення граматики без будь-яких узагirльнень, головним чином
шляхом здогадки про значення граматичних форм з контексту.

{ля тогО щоб розвиватИ iншомовне говорiння через читання TeKcTiB, читання слiд
проводити в три етапи: перtпuй пiдготовчий або лередчитання dруzuй - сам процес читання;
mреmiй - пiслячитання передбачае перевiрочнi вправи на розумiння прочитаного тексту [2, с. 38].

на першому етапi вправи нацiленi на усуненшI можJIивих труднощiв лексичного,
фонетичноГо чи граматичного характеру та на прогнозування змiстовоТ iнформацiТ тексту. Як
результат цього етапу е засвоення лексичних одиниць та граматичних форм, що
використовуються 1, TeKcTi.
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Щругий етап - саме читанrrя. Слiд заувrDкити, що тут головне - розумiння тексту" А у
залежностi вiд рiвня студентiв l\{ожна вiдпрацьовувати та удосконалювати рiзнi технiки читання.

Третiй етап допомагас проконтролювати, як студенти зрозумiли змiст прочитаного тексту, а

також вправ, спрямованих на засвоення мовних засобiв, що забезпечують формування навиЧок
оперування цими засобапrи пiд час мовлення. Використовуються вправи, якi базуються не тiльки
на текстовiй iнформацii, а й TaKi, що базуються на iнформацiТ з додаткових джерел, просто

пов'язанiй тематикою з текстом.
IcHyc багато видiв дiяльностi на заrulттях з iноземних мов, якi потребують допомоги рiдноi

мови, найчастiше у формi перекJIаду. Взагалi використання рiдноТ мови при вивченнi iноземноi
з€шежить вiд рiвня iноземноi мови та зального освiтнього рiвня студентiв, що iT вивчають.

Переклад тексту, що зzввичай використовуеться на заIuIттях з iноземноТ мови, проводиться

у двох напрямках; з iноземноi мови на рiдну та навпаки. Ефективнiшим, з точки зору набуття
навичок iншомовного спiлкування, с викориотання перекJIаду тексту з рiдноi мови на iНоземну,
Такий вид дiяльностi на зашIттях з iноземноТ мови за професiйною тематикою сприJIс

висловлюванню власних думок iноземною п.Iовою, що забезпечить студентам шложливiсть

спiлкуватися iноземною мовою у майбутнiй професiйнiй дiяльностi [4, с. 21]. Переклад з

iноземноТ мови на рiдну краще замiнити на просто читаннrI з подzlJIьшим контролем розумiння
прочитаного через вiдповiднi вправи, через анотування чи реферування,

Висновкн.
З нашоi точки зору сучаснi методики викпадання не повиннi виключати повнiстю

використання рiдноi мови, Багато видiв дiяльностi потребують сутгсвоi пiдтримки у виглядi
перекJIаду на рiдну мову. При вивченнi iноземноi. з процесу вивчення iноземних мов абсолютне

усунення рiдноi мови iнодi стае перешкодою, При формуваннi мислення iноземною мовою слiд
врахувати, що ocHoBHi категорii мислення у тих, хто вивчае мову, вже сформованi i вони е

спiльними в ycix людей, якi розмовляють рiзними мовами. Також не слiд перебiльшувати роль
усного мовлення по вiдношенню до iнших видiв мовленнсвоi дiяльностi" Перебiльшення ролi
iндукцii як сдиного способу засвосння граматичних правил, тобто коли самостiйне виведення
правил за зразками, п4оделяl\{и лексичних структур буде единим способом опануваншl, стане на
перешкодi засвоення iноземноТ мови. Щей шлях дуже важкий i вимагае великих затрат часу"

Позитивною стороною методу, який обмежуе використання рiдноi мови пiд час вивченнJI

iноземних мов можна ввzDкати наступне:
1) жива мова е об'ектом навчання, i засвоення ii розглядаеться як розвиток yMiHb

спiлкування цiсю I\4овою;

2) широко використовуються засоби наочностi для штучного вiдтворення iншомовного
середовища на заняттях з iноземноi мови;

3) у процесi розроблення, розвитку та подutльшого вдоскон;tлення методу створено
величезну кiлькiсть ефективних методик, тренувальних вправ для вивчення iноземних мов без

використання рiдноТ мови та з обмеженим iJ використан}uIм, якi успiшно використовуються,
постiйно вдосконrtлюються через свою ефективнiсть та високу результативнiсть. Вiдповiдна
ефективнiсть та результативнiсть зrшежить також вiд рiвня як мовноI, так i загальноосвiтньоi
пiдготовки студентiв, якi вивчають iноземну мову.
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