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ВПЛИВ БІЛІНГВІЗМУ НА ІНТЕЛЕКТУВЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

В умовах глобалізації процесів сучасного суспільства актуальним постає питання білінгвізму. Відповідно до визначення яке дають вчені  Епштейн, Сперл та інші, білінгвізм – це психолінгвістичне явище що характеризується володінням двома мовами та вмінням у однаковій мірі використовувати їх у необхідних умовах спілкування. З раннього дитинства діти опиняються в середовищі, де використовується більше однієї мови,що впливає на формування білінгвізму.
Білінгвізм є психолінгвістичним явищем,   а білінгвом називають ту людину, яка крім своєї першої мови (рідної) здатна з певною ефективністю користуватися іншою мовою у різних життєвих ситуаціях. Протягом довгого часу залишається актуальним питання про те, чи є білінгвізм недоліком або перевагою. Не піддається сумніву усе те позитивне, що пов’язане з володінням двома мовами, проте дитячий мовний та когнітивний онтогенез, що протікає в умовах двомовного середовища навчання або виховання викликає у вчених велику кількість питань, зокрема, питання взаємозв’язку   білінгвізму із інтелектуальною та мисленєвою сферами. 
Уперше питання про вплив білінгвізму на інтелектуальний розвиток дитини було поставлено представником школи асоціативної психології Епштейном (1915). Учений дотримувався думки про те, що двомовність являє собою перепону на шляху для формування ідей і їх передачу. На противагу категоричним висновкам Епштейна про негативний вплив білінгвізму протирічило лінгвістичне описання розвитку дітей у двомовних сім’ях Павловича, Леопольда та Ронжа. Було показано, що у таких сім’ях діти засвоюють дві мови одночасно зберігаючи свій нормальний інтелектуальний розвиток. У свою чергу дослідження Ламберта (1972) показало, що якщо зрівнювати одномовних з рівносильними двомовними учнями зі схожим соціокультурним  рівнем, то білінгви виявляють перевагу за тестами розумового розвитку на одномовними учнями. Особливо у завданнях, що потребують оригінальності мислення та інтелектуальної гнучкості. Схожих висновків дійшов Балкан (1980) і ряд інших учених що займалися даною проблематикою. 
Вивчення того, як у ранньому дитинстві відбувається оволодіння двома мовами з різними структурними особливостями дозволяє зрозуміти механізми використання мовних систем з метою спілкування, а також отримати інформацію про вплив білінгвізму на розвиток інтелектуальних та пізнавальних процесів.
Неможливо дати абсолютну відповідь на питання позитивно чи негативно впливає білінгвізм на інтелектуальний розвиток дитини. Це залежить від багатьох факторів середовища у котрому відбувається розвиток, навчання та виховання дитини, його психофізіологічних особливостей та індивідуальних характеристик. Проте, на нашу думку однією із домінуючих умов позитивного впливу білінгвізму на інтелектуальний розвиток дитини являються побудова ціленаправленої розвиваючої системи навчання та виховання на двох мовах та активізація в процесі навчання символьних кодів першої та другої мови.
Науковий керівник – Т.В.  Ільїна,ст. викладач

