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УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

 

У статті досліджено проблеми урахування вікових психофізіо-

логічних особливостей розвитку молодших школярів для ефективного 

навчання читання іноземною мовою. Підкреслено, що проблема навчання 

молодших школярів читання англійською мовою залишається однією із 

найактуальніших у методиці навчання англійської мови у початковій 

школі. Обґрунтовано важливу роль підбору відповідних текстів для 

читання, які забезпечують посильність їх засвоєння на початковому 

етапі. Аргументовано, що навчання читання у початковій загально-

освітній школі повинно відбуватися через залучення різноманітних 

прийомів та форм роботи, рухової активності учнів молодшого шкільного 

віку, максимальне унаочнення навчальних матеріалів. 

Ключові слова: молодші школярі, психофізіологічні особливості 

розвитку молодших школярів, мимовільна увага, дидактичні ігри, 

рецептивний вид діяльності, зорові аналізатори, мовленнєва діяльність, 

графічні символи, репродуктивно-продуктивний вид діяльності. 

 

The problems of the age psychophyziological peculiarities of junior 

pupils’ development for effective teaching reading in a foreign language are 

investigated in the article. The fact that the problem of teaching junior pupils 

English reading as one of the most actual problems in Foreign Language 

Teaching Methods is underlined. It is stressed that reading skills are universal, 

they create conditions for the active work of visual, acoustic, speech-moving 

analysers. The necessity of teaching reading at primary school by means of 

engaging various forms and methods of work, movable activity of junior pupils, 

maximum (the highest possible) use of visual aids is discussed. The important 

role of proper texts for reading selection which ensure their feasible mastering 

at the primary stage of teaching is grounded. The article suggests theoretical 

and practical perspectives and directions for future research. 

Reading lies in the reception and comprehension of a text which is the 

product of the author’s reproductive activity. The very process of reading leads 

to the analysis, synthesis, generalization, deduction, prognostication and has a 

solid educative and teaching role. 

Reading as an autonomous kind of speech activity ensures a written form 

of communication and it takes one of the first places in terms of its usage, 



 

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 59, 2018 

 60 

importance and intelligibility. While teaching English reading special attention 

should be paid to the linguistic component; letters, letter combinations, words, 

word-combinations, sentences, texts. 

For the primary stage of teaching reading the graphical design of a text 

and its illustrativeness are of great significance. Junior pupils’ development has 

its specificity, namely visual memory, but the parts of brain responsible for 

eyesight are not properly formed and the kinestatic kind of memory should be 

taken into consideration. 

Keywords: junior pupils, psychophyziological peculiarities of junior 

pupils’ development, involuntary attention, didactic games, receptive activity, 

optical analyzers, speech activity, graphic symbols, reproductive-productive 

activity. 

 

Особливості навчання іноземної мови учнів початкової загально-

освітньої школи та ефективність навчання в значній мірі зумовлені їх 

віковими психофізіологічними особливостями, пізнавальними можли-

востями дітей та специфікою засвоєння ними цієї мови. Результати 

досліджень вікової психології (Л. С. Виготський, Ж. Піаже) вказують на те, 

що розвиток молодших школярів має стадіальний характер. Кожній стадії 

притаманні конкретні, обмежені можливості й особливості їхньої 

пізнавальної діяльності, адже процес мовлення пов’язаний із загальним 

психічним розвитком дитини, розвитком предметної діяльності, 

соціальними формами поведінки. 

Стадіальність вікового розвитку молодших школярів та особливості 

засвоєння ними іноземної мови спричиняє необхідність встановлення 

етапів вивчення іноземної мови у початковій загальноосвітній школі, 

визначення цілей, завдань, змісту, оптимальних прийомів навчання на 

кожному з етапів з метою максимально точного врахування психо-

фізіологічних особливостей учнів, їхніх унікальних здібностей до вивчення 

мови, до процесів оволодіння мовою [1, с. 59–60]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені (І. Л. Бім, Н. Д. Гальськова, 

Л. Ф. Кліманова, О. Д. Кліментенко, О. О. Коломінова, М. Е. Сухолуцька, 

В. Блайл, Г. Гомпф, Л. Камерон, П. Каль, І. Карбе та ін.) наголошують на 

особливостях навчання іноземної мови молодших школярів, приділяють 

велику увагу проблемі врахування вікових психофізіологічних 

особливостей розвитку молодших школярів для навчання іноземної мови. 

Метою статті є аргументація необхідності врахування вікових 

психофізіологічних особливостей розвитку молодших школярів для 

ефективного навчання читання іноземною мовою. 

Проблема навчання молодших школярів читання англійською мовою 

залишається однією з найактуальніших у методиці навчання англійської 

мови в початковій школі. Вміння читання є універсальним, адже воно 

уможливлює досягнення молодшим школярем різних цілей життє-
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діяльності, зокрема навчальних: розуміння настанови щодо виконання 

вправ у підручнику англійської мови, набуття інформації (необхідної / 

цікавої / пізнавальної) з текстів різних жанрів (прагматичного / науково-

популярного / художнього / мережевого). 

Відомо, що читання в історії людства виникло після усної мови і на її 

основі стало автономним засобом спілкування і пізнання, тому на 

початковому етапі навчання читання повинно надбудовуватися на 

фундаменті, утвореному усно-мовленнєвим тренуванням і практикою. 

Читання створює умови для активної роботи зорового, слухового, 

мовнорухаючого аналізаторів і утримання в пам’яті засвоєних слів у тій 

різноманітності зв’язків, яка можлива на даному етапі навчання мови і яка 

забезпечується засвоєними граматичними структурами і ситуацією, 

визначеною тематикою. 

Оволодіння читанням англійською мовою завжди являє собою великі 

труднощі для учнів через проблеми, які створюються графічними і 

орфографічними особливостями англійської мови: 26 букв, 146 графем 

буквосполучень, які передаються 46 фонемами. 

Читання є рецептивним видом діяльності, яка полягає у сприйнятті  

і переробці читачем об’єктивно існуючого тексту – продукту 

репродуктивної діяльності якогось автора. Завдяки читанню, в процесі 

якого відбувається відбір інформації із тексту, можливі передача і 

привласнення досвіду, набутого людством у самих різноманітних сферах 

соціальної, трудової і культурної діяльності. Однак і сам процес читання 

зумовлює аналіз, синтез, узагальнення, висновок і прогнозування, виконує 

значну виховну і освітню роль. Воно відшліфовує інтелект і загострює 

почуття. 

В початковій школі у молодшого школяра повинні сформуватися 

основні елементи провідної на цей період навчальної діяльності, необхідні 

навчальні навички і вміння. В цей період розвиваються форми мислення, 

які забезпечують в подальшому засвоєння системи наукових знань, 

розвиток наукового, теоретичного мислення. Тут закладаються передумови 

самостійної орієнтації в навчанні, повсякденному житті. 

Доведено, що на ефективність навчання і досягнення необхідного 

рівня навичок і умінь впливають декілька факторів: психофізіологічні 

особливості учнів, особистість учителя, рівень його професійних умінь, 

бажання і здатність навчати, а також методи і форми навчання, зміст і 

засоби навчання, необхідна для цього матеріальна база. 

Під час формування навичок молодших школярів в читанні 

іноземною мовою важливо брати до уваги багато факторів з кожної із 

зазначених сфер, їх урахування має внести суттєві зміни до процесу 

навчання дітей [2, с. 29]. 

Дітям шести років властива низька витривалість усієї м’язової 

системи і статичне напруження м’язів, яке вони можуть витримувати 
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протягом незначного проміжку часу. Через це шестирічні діти нездатні 

довго виконувати одноманітні дії, йти спокійним розміреним кроком, а під 

час стояння чи сидіння постійно змінюють пози. Хребет дитини в цей час є 

дуже чутливим до фізичних навантажень. Деякі великі м’язи плечей і 

передпліч розвинуті досить добре, але це не стосується дрібних м’язів 

спини. Глибинні спинні м’язи також ще досить слабкі і вони недостатньо 

укріплюють хребет. Надмірне навантаження м’язів може призвести до 

викривлення хребта [2, с. 29]. 

Під час навчання читання бажано застосовувати такі форми роботи, 

при виконанні яких дитина не лише сидить за партою, але й рухається по 

класній кімнаті. Наприклад, першокласники можуть читати великі літери, 

що розташовані на дошці та стінах, стоячи або це може бути читання з 

карток, які учні демонструють одне одному. 

У віці семи років завершується формування координованого зору 

двома очима, що забезпечує просторове сприймання предметів. Але зорові 

представлення в потиличній зоні шестирічної дитини ще не є 

сформованими, тому надмірне навантаження небажане. У цьому віці дітям 

рекомендується читати книжки з великим шрифтом. Рекомендується не 

перевантажувати зорові аналізатори, тому зосередженому читанню варто 

приділяти не більше 15 хвилин, а найкраще – читати по 2–3 хвилини, а 

потім переходити на інший вид діяльності, потім знову читати [2, с. 9]. 

Дітям важко орієнтуватися в книжці, слідкувати за рядком, тому що 

у віці 6 років продовжується інтенсивний ріст мозочка, що відповідає за 

розвиток мимовільних рухів та їх координацію. Тому вміння працювати з 

підручником краще формувати поступово, аби не переобтяжувати мозок 

вправами на координацію очей. Спочатку варто використовувати картки, 

на яких буде невелика кількість літер, буквосполучень, слів і малюнків, а 

потім переходити до роботи з підручником, в якому на одному аркуші 

паперу розташовані декілька вправ і завдань. 

Читання – це самостійний вид мовленнєвої діяльності, який 

забезпечує письмову форму спілкування і займає одне з головних місць по 

використанню, важливості і доступності. Читання відноситься до 

рецептивних видів мовленнєвої діяльності, воно пов’язане із сприйняттям 

(рецепцією) і розумінням інформації, закодованої графічними знаками. В 

читанні вирізняють змістовий (тобто про що текст) і процесуальний план 

(як прочитати і озвучити текст). В змістовому плані результатом діяльності 

читання буде розуміння прочитаного, а в процесуальному плані – сам 

процес читання, тобто відношення графем до фонем, становлення цілісних 

прийомів упізнавання графічних знаків, формування внутрішнього 

мовного слуху, скорочення внутрішнього промовляння і встановлення 

безпосереднього зв’язку між семантичними і графічними комплексами, що 

знаходить своє вираження в читанні вголос і про себе, повільно і швидко, з 

повним розумінням чи із загальним уявленням. 
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Розглядаючи зміст навчання читання, особливу увагу звернемо на 

лінгвістичний компонент: букв, буквосполучень, слів, словосполучень, 

речень, тексту [3, с. 172]. Для початкового етапу особливо важливе 

графічне оформлення тексту і його ілюстративність, тобто таке 

розташування друкованого матеріалу, яке відповідало б механізму 

формування читання – поступовому розширенню поля читання (eye – span) 

і підключення опори у вигляді картинок, які сприяють кращому розумінню 

прочитаного. 

Навчання читання починається із слів, систематизованих згідно до 

правил читання голосних і буквосполучень. Правила представлені 

ключовими словами. Ключове слово слугує учневі опорою для читання 

інших слів відповідно до даного правила. Учнів слід навчити 

користуватися знаками транскрипції. Надзвичайно важливим для 

формування правил читання є розвиток мовної і контекстуальної здогадки 

на основі схожості з рідною мовою, на основі словоутворення, а також на 

основі контексту. 

Успіх в навчанні читання окремих слів буде визначатися тим, 

наскільки свідомо, самостійно учень читає ключове слово і з опорою на 

нього читає інші слова; вміє впізнати і правильно прочитати слово серед 

інших. Наступним етапом в навчанні читання є читання словосполучень і 

речень і, відповідно, правильне їх оформлення. Читання речень різного 

типу (стверджувальних, заперечних, запитальних, спонукальних) дає 

можливість як сформувати техніку читання (процесуальний план читання), 

так і пропускати через зоровий канал все, що засвоювалось усно. 

Дітям шестирічного віку важко координувати різні види діяльності і 

знаходити зв’язки між ними, так як у мозку дітей  шестирічного віку в 

лобних частинах ще набагато менше звивин, вони менш широкі та опуклі; 

там недостатньо зірчатих ставних нейронів, що пов’язують вказану зону з 

іншими ділянками головного мозку [2, с. 30]. 

Розглядаючи психічний компонент змісту читання, слід виявити ті 

навички і вміння, які утворюють сутність самого уміння. Навчання 

читання починається з навчання графемно-фонемних відповідностей в 

англійській мові. Під час навчання читання важлива послідовність дій 

учнів: спочатку учень повинен уважно прочитати речення «про себе» і 

зрозуміти, про що воно, і таким чином підготуватися до відтворення 

зразкового читання диктором чи учителем. На початковому етапі, коли 

закладаються основи читання, воно відбувається у формі читання вголос. 

Роль читання вголос на початковому етапі надзвичайно велика. Читання 

вголос слугує засобом удосконалення навичок вимови і, перш за все, 

навчання інтонації, що має велике значення для оволодіння мовою, що 

вивчається, як засобом комунікації. Як стверджують спеціалісти, помилки 

в інтонації призводять до спотворення змісту висловлювання. 

Психологічний компонент змісту навчання читання складають 
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навички і уміння. Для початкового етапу навичковий рівень надзвичайно 

важливий, оскільки без сформованості техніки читання, яка об’єднує в собі 

і читання вголос, і читання про себе, неможливо успішно формувати 

читання іншомовного тексту як виду комунікативної діяльності. 

Психологічними передумовами навчання техніки читання англійсь-

кою мовою першокласників є: 

1) урахування фізіологічних та психологічних особливостей 

розвитку дітей; 

2) використання ігрових форм роботи на уроці; 

3) здійснення опори на комунікативний розвиток учнів в рідній мові 

[2, с. 34]. 

В структурі читання як діяльності виділяють мотив, ціль, умови, 

результат. Можливим мотивом є комунікація за допомогою друкованого 

слова, ціллю – отримання інформації з питання, яке його цікавить; до умов 

діяльності відносять оволодіння графічною системою мови і прийомами 

вилучення інформації; результатом є розуміння або вилучення інформації 

із прочитаного з різним ступенем точності і глибини. Навчальна діяльність 

сприяє розвитку уяви та її переходу від репродуктивних до творчих форм. 

Уява дітей молодшого шкільного віку є основою творчості і ключовою 

функцією в породженні та структуруванні образу світу. Дітям молодшого 

шкільного віку більш притаманна мимовільна увага. Яскраві, нові, 

незвичайні подразники привертають увагу першокласників. Навчальна 

діяльність викликає зростання концентрації, стійкості та обсягу уваги, 

сприяє формуванню її довільності. Найкраще зосередження уваги учнів 

початкової школи можна досягнути за умов активізації пізнавального 

інтересу та мотивації значимості матеріалу. Неуважність молодших 

школярів може проявлятися через поверховість та нестійкість уваги і 

потребує значних корекційних засобів. Відтак складними є завдання, що 

передбачають використання таких способів перетворення образів 

реальності, як типізація, комбінування, акцентування, перебільшення 

(применшення), реконструкція, аглютинація та уподібнення. 

Під час навчання читання важливим є врахування особливостей 

сформованості такого психічного процесу, який проявляється у 

спрямованості та зосередженості свідомості на певних об’єктах, оскільки 

учні шестирічного віку повинні зосередитися на графічних символах та 

здійснювати їх перекодування у звуки, а потім розуміти прочитане. 

Стійкість уваги першокласника складає лише 6–8 секунд, коливання 

концентрації уваги настає через 2–3 секунди, а обсяг уваги 7±2 об’єкти. 

Враховуючи ці особливості, слід використовувати необхідну 

кількість відповідної наочності, яка не залишається в полі зору дитини на 

тривалий час. На етапі презентації літер англійського алфавіту та перших 

слів яскрава та цікава наочність є важливою. Необхідно включати такі 

види діяльності, виконання яких не потребує багато часу; урізнома-
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нітнювати заняття дидактичними іграми; уникати одноманітних вправ з 

читання. Бажано використовувати іграшки, що читають замість дітей, 

використовувати предмети і залишати на них записи тощо. 

Розвиток пам’яті характеризується у молодшому шкільному віці як 

кількісними, так і якісними змінами. Зростання обсягу запам’ятованого 

матеріалу та збільшення тривалості його збереження відображується у 

кількісних змінах. 

Пам’ять дітей молодшого шкільного віку має свою специфіку: 

зоровий вид пам’яті не є провідним, оскільки ділянки мозку, які 

відповідають за зір, у дітей ще недостатньо сформовані. Щоб учні краще 

запам’ятовували форми літер, більш ефективним буде спиратися на 

кінестетичний вид пам’яті: давати можливість одночасно із зоровим 

сприйняттям відчути форму літер за допомогою дотику – обвести, 

прописати тощо [2, с. 32]. 

Під час запам’ятовування учень спирається не на абстрактно-логічні 

відношення між поняттями, а на наочні. Цей психічний процес 

відбувається осмислено, але ступінь запам’ятовування залежить від того, 

наскільки предмет чи поняття викликає зацікавленість. Тому ефективність 

запам’ятовування, наприклад літер англійської мови, буде залежати від 

захоплюючих та емоційних завдань, яскравості букв та образів, які 

асоціюються з ними [2, с. 32]. 

Провідним видом мислення молодших школярів залишається 

наочно-образне, однак процес учіння забезпечує зростання абстрактних 

компонентів. В ході навчання учні початкової школи використовують 

практично всі операції мислення, особливо активного порівняння, аналізу 

та синтезу, узагальнення та конкретизації. 

У дітей молодшого шкільного віку домінує наочно-дієвий і наочно-

образний вид мислення. В цей час починає формуватися теоретично-

образне мислення. Під час навчання читання варто використовувати 

особливості наочно-дієвого мислення учнів і включати види діяльності, що 

передбачають дії з об’єктами: розташовувати об’єкти у потрібному 

порядку, покласти до одного кошика великі літери, а до другого маленькі 

[2, с. 32]. 

У віці шести років спостерігається активність правої півкулі мозку, 

що відповідає за образне сприймання. Сприймання учнів початкової школи 

стає все більш цілеспрямованим, довільним та осмисленим процесом. 

Зростає здатність розрізнювати предмети та їх якості, вдосконалюється 

орієнтація в часі та в просторовій перспективі. Лише після семи років 

включається ліва півкуля, і починає формуватися абстрактне мислення. 

Тому у навчанні шестирічних учнів є важливим застосування наочності. 

На думку З. Н. Нікітенко [10, с. 17–18], якщо першокласники не 

вміють виконувати ідентичні дії у рідній мові, то бажано не вимагати від 

них цього в іноземній. Варто перевіряти вправи на рівень складності, який 
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має відповідати віковим особливостям і забезпечити, аби всі види 

навчання техніки читання спиралися на усне мовлення і засвоєний в ньому 

мовний матеріал [2, с. 32]. 

В індивідуальному досвіді кожної людини читання розвивається на 

основі усного мовлення. Дитина приступає до читання рідною мовою після 

того, як у неї сформувались навички і уміння усного мовлення і читання, 

таким чином, перетворюється у процес упізнавання в графіці мовного 

матеріалу, уже відомого із усного мовлення. При цьому важливо 

підкреслити наступне: вміння читати формується один раз. Дитина, яка 

здійснила синтез букв і складів і яка дізналася про значення отриманого 

слова, назавжди подолала бар’єр читання, зробила відкриття, «як читати». 

Все, що відбувається потім, являє собою удосконалення цього вихідного 

уміння за рахунок включення в нього окремих умінь, пов’язаних як зі 

сприйняттям графічної сторони текстів, так і з їх розумінням. До таких 

умінь належать: закріплення асоціації між буквами (графемами) і звуками, 

що сприяють одночасному упізнаванню мовної матерії; розширенню поля 

зору, завдяки чому читачем охоплюються цілісні графічні комплекси; 

угадування значення слів за кількома буквами; поділ на синтагми, що 

сприяє сприйняттю цілісних одиниць змісту; угадуванню змісту на основі 

окремих опорних елементів тексту лексично-граматичного характеру; 

інтеграції змісту із значення мовних знаків. 

В результаті читання перетворюється в складну мовленнєву навичку, 

яка полягає в поступовому вирішенні змістових задач, які в своїй 

сукупності збагачують теоретичний і практичний досвід індивіда  

[5, с. 139–140]. 

Читання є важливим засобом оволодіння граматичним аспектом 

англійської мови і в плані морфології та синтаксису. 

Під час навчання читання важливо слідкувати за тим, щоб розуміння 

прочитаного досягалось і завдяки упізнаванню граматичних форм, 

граматичних сигналів, граматичної структури речення, а не лише за 

рахунок значення слів. 

На початковому етапі особливо велика роль тексту як опори для 

розвитку усного мовлення на першому репродуктивному рівні, який 

характеризується відсутністю самостійності як у виборі мовного 

оформлення, так і у визначенні змісту висловлювання, а також для 

розвитку другого рівня – репродуктивно-продуктивного, – де з’являються 

елементи творчості і самостійності [3, с. 183]. 

Однією з проблем навчання читання іноземною мовою в школі є 

підбір текстів для читання на початковому етапі. Часто в текстах 

іноземною мовою учням пропонується інформація, яка виходить за межі їх 

інтересів. В результаті втрачається сенс читання, воно перестає бути 

джерелом пізнавальної інформації, не сприяє роботі думки, залишає дітей 

байдужими. Увага дітей зосереджується лише на мовній формі тексту; 
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інколи, прочитавши текст, учень не може сказати, про що в ньому 

розповідається. Під час такого читання залишаються незадіяними 

емоційно-розумові процеси учня. 

Під час укладання текстів для читання і завдань до них на 

початковому етапі навчання іноземної мови варто ретельно відбирати 

лексичний і граматичний мінімум для даного етапу, забезпечуючи при 

цьому посильність його засвоєння, а також можливість передати цікаві для 

школярів цього віку явища об’єктивної дійсності (тварини, іграшки, герої 

улюблених казок). 

Якщо за одиницю навчання діалогічного мовлення береться 

короткий діалог-зразок, то тут без читання не обійтись. Учні читають 

тексти діалогу, відпрацьовують його виразне читання, потім завчають його 

напам’ять і лише потім приступають до роботи над ним. 

Відповідним чином підібрані тексти і завдання до них вимагають від 

учнів певної розумової діяльності, зосереджуючи їхню увагу саме на змісті 

прочитаного. При цьому мотивація до читання виникає через інтерес до 

завдань, тому що власне сам зміст тексту в дуже невеликій мірі може 

привернути увагу школярів. 

При навчанні читання речень зразкове читання диктора чи учителя 

обов’язкове, тому що інтонаційне оформлення учні засвоюють шляхом 

наслідування. Контроль читання речень здійснюється вголос і 

індивідуально. Наступний етап – це навчання учнів читання тексту (на 

початковому етапі – навчального тексту) різної довготи – від 3–4 речень до 

кількох абзаців. Під час роботи над текстом слід прагнути до нормативно 

виразного читання. Важливо дотримуватися наступної послідовності: 

інтонаційна розмітка тексту; колективне читання вголос розміченого 

тексту; читання парами; індивідуальне контрольне читання пошепки; 

індивідуальне контрольне читання вголос. Ці п’ять режимів роботи дають 

можливість формувати в учнів навички читання за рахунок багаторазового 

читання одного і того ж тексту, але з різними завданнями [5, с. 182]. 

Як уже зазначалось, основним каменем спотикання при формуванні 

навичок читання є незнайомий мовний матеріал. Допоки учні читають 

склади, слова, окремі елементи тексту, це все ще не читання. Власне 

читання як вид мовленнєвої діяльності існує лише тоді, коли воно 

сформовано як мовленнєве уміння; в процесі читання читач оперує 

зв’язним текстом, нехай самим елементарним, розв’язуючи на його основі 

змістові задачі. І тут ніби створюється замкнуте коло: розвиток читання 

можливий, лише коли сформовано вміння, а формувати вміння можна в 

процесі читання осмислених текстів. Вихід із цього становища у навчанні 

читання у випереджаючому усному курсі. Після усного випереджаючого 

курсу учні переходять до читання, яке розпочинається з читання вголос. Як 

уже наголошувалось, в рідній мові читання про себе і вголос існують, 

доповнюючи один одного: в першому випадку інформація добувається для 
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себе, в другому – для інших. Читання вголос дає можливість посилити і 

закріпити вимовну базу, яка лежить в основі всіх видів мовленнєвої 

діяльності, що особливо важливо на початковому етапі і є актуальною для 

наступних етапів. На початковому етапі практикується читання вголос, а 

стосовно читання про себе, то на цьому етапі лише закладаються його 

основи. 

Під час навчання читання вголос на початковому етапі можна 

умовно виділити дотекстовий і текстовий періоди. Мета дотекстового 

періоду полягає у обробці первинної матерії – графіки, тобто відправного 

моменту у сприйнятті під час читання. Якщо в усному мовленні 

абсолютною одиницею є фонема, а під час читання – графема. Графема 

вводиться ще під час усного курсу в послідовності, яка дозволяє спочатку 

прочитати склади, а потім слова і словосполучення, засвоєні під час усного 

курсу. 

Контролювати розуміння прочитаного можна, використовуючи: 

а) немовленнєві дії учнів (вибір картинки, демонстрування сигнальної 

картки, малюнку, здійснення дій); б) мовленнєві дії рідною мовою 

(частковий переклад); в) мовленнєві дії іноземною мовою (вибрати із 

тексту речення, що виражають основну думку автора, виписати кілька 

речень, які підтверджують ту чи іншу думку, яка виникла під час читання). 

Читання тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності: 

письмом, тому що письмо і читання користуються однією графічною 

системою; аудіюванням, оскільки в основі і читання, і аудіювання  

лежить перцептивно-розумова діяльність, яка пов’язана зі сприйняттям 

(рецепцією), аналізом і синтезом; з мовленням. Таким чином, читання 

зв’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності, які формуються під час 

навчання іноземної мови в шкільному курсі в цілому і на початковому 

етапі зокрема. 

Знання про оточуюче середовище людина отримує не лише через 

відчуття, але й через сприйняття, у якому всі властивості предмета 

відображуються у їх сукупності і взаємозв’язку. Враховуючи це, в 

зарубіжній методиці набуло популярності використання мультисенсорного 

методу (multi-sensory approach). Основна мета цього методу в тому, щоб 

задіяти якомога більше видів аналізаторів під час навчання. Під час 

навчання дітей алфавіту можливим є демонстрація відео, на якому 

з’являється під музичний супровід 2–3 літери, а далі учням пропонується 

взяти в руки 2–3 літери, що виготовлені з різних видів деревини чи 

пластмаси та обвести їх. 

Відмінності у способі сприймання інформації учнями молодшого 

шкільного віку з оточуючого середовища за допомогою відчуттів і 

сприймання мають бути враховані і під час організації навчального 

приміщення: загальної атмосфери кімнати та її зональності, зручного 

розташування столів і стільців, оформлення стін, спеціального обладнання 
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приміщення для навчання саме англійської мови, де є зони навчання, 

відпочинку і так звана «вільна зона», де є можливість проводити рухливі 

види діяльності. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок про 

необхідність урахування психофізіологічних особливостей розвитку дітей 

молодшого шкільного віку для ефективного навчання читання іноземною 

мовою (англ.). Навчання читання у початковій загальноосвітній школі  

має відрізнятися залученням численних і різноманітних прийомів та  

форм роботи, рухової активності учнів молодшого шкільного віку, 

максимальним унаочненням навчальних матеріалів. Перспективними 

напрямами, на нашу думку, є подальше дослідження і висвітлення питань, 

пов’язаних з пошуком ефективних методів навчання читання іноземною 

мовою і створення системи вправ, в якій враховуються психофізіологічні 

особливості дітей молодшого шкільного віку. 
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