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спілкування, та забезпечити цілий комплекс вимог для невимушеного і 

змістовного навчання. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

В останні два десятиріччя в Україні відбулися суттєві зміни соціальних 

пріоритетів, які знайшли своє відображення у впровадження гуманістичної 

парадигми в освітній простір. Причина цього – зростаюче розуміння того, що 

основною цінністю сучасного суспільства є професійно і соціально 
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компетентна особистість, здатна до ефективної діяльності в різних сферах. 

Як зазначає М. Ткаченко, гуманістична освітня парадигма основною 

цінністю визнає людину, розглядаючи культуру і соціум як взаємопов‘язані 

детермінанти освіти, спрямовані на підтримку процесів індивідуального 

саморозвитку і самовизначання особистості. Основним завданням освітніх 

закладів є розвиток особистості, а головним результатом – становлення 

унікальної індивідуальності учня [4, с. 45]. 

Гуманістична педагогіка передбачає навчання, центроване на учня  й 

орієнтована на саморозвиток особистості, врахування природної 

індивідуальності, велику самостійність. Однією з актуальних проблем 

методики викладання англійської мови у загальноосвітній школі є 

використання індивідуального підходу. Причини виникнення цієї проблеми 

викликані невмінням учителів знайти оптимальне поєднання індивідуальних, 

групових і фронтальних форм роботи при вивченні англійської мови. Інші 

труднощі пов‘язані з визначенням індивідуальних особливостей особистості 

учня та організацією на цій основі діяльності вчителя, спрямованої на 

розвиток розумових здібностей кожного учня.  

Індивідуалізація процесу навчання англійської мови – це цілісна 

система, яка охоплює всі сторони та етапи навчально-виховного процесу з 

означеної дисципліни, а також передбачати комплексне врахування і 

цілеспрямований розвиток компонентів кожної з підструктур психологічної 

структури індивідуальності учня, що здійснюють значний вплив на якість 

оволодіння ним навчальним матеріалом.  

Психологічна структура індивідуальності (за К. К. Платоновим) 

складається з чотирьох підструктур:  

1) спрямованості (нахили, бажання, інтереси, ідеали, світогляд, 

переконання та мотиви);  

2) соціального досвіду (знання, вміння, навички, звички);  

3) форм відображення (психічні процеси та емоційно-вольові якості 

особистості, які розвиваються і вдосконалюються в різних видах діяльності); 
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4) біологічних властивостей (психологічні особливості індивіда, що 

зумовлюють індивідуальний стиль його діяльності) [3]. 

У контексті індивідуалізації особливу роль відіграє стиль навчання. 

Цей термін з‘явився у західній педагогіці у 70-х роках минулого століття для 

позначення індивідуально-своєрідних способів засвоєння інформації у 

навчальній діяльності. На сьогоднішній день існує велика кількість 

класифікацій стилів навчання. 

У моделі Н. Флемінга пропонується класифікувати стилі навчання за 

домінуючим каналом сприйняття, і, таким чином, виділяють візуальний, 

аудіальний та кінестетичний стилі навчання [7]. 

Д. Колб пропонує такі стилі навчання, як: конвергентний (учні 

застосовують абстрактне мислення для формування понятійного апарату, 

активно експериментують); дивергентний (учні спираються на власний 

досвід, рефлективне спостереження); асимілятивний (учні застосовують 

абстрактне мислення для формування понятійного апарату, атакож тяжіють 

до рефлективного спостереження); акомодативний (учні спираються на 

досвід та активно експериментують) [5]. 

Результатом аналізу ставлення до навчання і когнітивних стилів учнів 

дослідником А. Ф. Граша стала класифікація, яка включає стилі навчання, 

орієнтовані на уникнення, участь, суперництво, співпрацю, залежність, 

незалежність [6]. 

Визначивши індивідуальний стиль навчання школяра, вчитель має 

змогу обирати найбільш ефективні методи і прийоми навчання англійської 

мови. Слід також зазначити, що незважаючи на те, що кожен учень має 

особистий пізнавальний стиль та надає перевагу певним способам 

мисленнєвої діяльності, розвиток усіх пізнавальних стилів є передумовою 

створення широкого спектра навчальних стратегій в учнівському колективі. 

Саме тому індивідуалізація навчання англійської мови старших школярів 

покликана не звужувати персональний пізнавальний стиль учнів тільки  

шляхом підбору завдань, які відповідають їхнім особливостям, а 
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розширювати можливості формування англомовної комунікативної 

компетентності шляхом надання різноманітних за характером навчальних 

завдань та вправ.  

Отже, ефективність навчання іноземної мови значною мірою залежить 

від чіткої і гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння 

педагога враховувати реальне засвоєння учнями конкретного програмного 

матеріалу, а також від індивідуальних особливостей кожного учня. 

Індивідуалізація навчання англійської мови учнів старшої школи має 

базуватися на психологічних засадах, що включають вікові особливості 

школярів та їх індивідуально-психологічні особливості, що у подальшому 

забезпечить інтелектуальний розвиток через розвиток різних видів 

пізнавальних стилів засобами англійської мови.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ТВОРЧОГО ПИСЬМА 

 

Сьогодні питання про розвиток творчого писемного мовлення у теорії 

та практиці навчання іноземних мов є особливо актуальним. У працях 

зарубіжних авторів аналізуються i узагальнюються основні дидактичні та 

психологічні принципи навчання творчого писемного мовлення. Навчання 

писемного мовлення — це найскладніша проблема у процесі навчання 

іноземних мов.  

Кожна людина наділена від природи творчим потенціалом. Рівень 

прояву творчих здібностей може підвищуватися, знижуватися і залежить від 

життєвих обставин, мотивацій, характеру педагогічного впливу, інтересу до 

предмета й інших умов. Вважаємо, що характер педагогічного процесу - 

найважливіший фактор регулювання творчих здібностей. Педагогічний 

процес повинен будуватися таким чином, щоб забезпечити надалі прояв i 

максимально можливий розвиток творчих здібностей [1, с. 23]. 

Однак, зрозуміло, що розвиток творчих здібностей школярів не може 

відбуватися без постановки i рішення найрізноманітніших завдань. У 

практиці шкільного навчання частіше використовуються репродуктивні 


