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У статті визначено специфіку навчання іно-
земних мов дітей з особливими освітніми 
потребами. Виокремлено основні страте-
гії діяльності вчителя іноземної мови щодо 
навчання цього предмета дітей з особли-
вими освітніми потребами. Це полягає в 
необхідності планування уроків з урахуван-
ням основних принципів корекційно-розви-
вального навчання, тому необхідно адапту-
вати та модифікувати навчальні матеріали 
з іноземної мови, зважаючи на вид порушення 
в дитини. Ефективним є застосування 
специфічних форм, методів та прийомів 
навчання іноземної мови дітей з особливими 
освітніми потребами. Необхідним також є 
спрямування навчання іноземних мов учнями 
з особливими потребами на формування 
вмінь мовленнєвої поведінки в ситуаціях, що 
відображають комунікативну діяльність, 
засобами інтерактивних технологій та ІКТ.
Ключові слова: іноземні мови, навчання іно-
земних мов, іншомовна освіта, діти з осо-
бливими освітніми потребами, інклюзивне 
навчання.

В статье определена специфика обучения 
иностранным языкам детей с особыми 
образовательными потребностями. Выде-
лены основные стратегии деятельности 
учителя иностранного языка в обучении 
этому предмету детей с особыми образо-
вательными потребностями. Это заключа-
ется в необходимости планирования уроков 
с учетом основных принципов коррекци-
онно-развивающего обучения, поэтому 
необходимо адаптировать и модифициро-
вать учебные материалы по иностранному 
языку с учетом вида нарушения у ребенка. 
Эффективным является применение спе- 

цифических форм, методов и приемов обу-
чения иностранному языку детей с особыми 
образовательными потребностями. Необ-
ходимой также является направленность 
обучения иностранным языкам детей с осо-
быми образовательными потребностями 
на формирование умений речевого поведе-
ния в ситуациях, отображающих комму-
никативную деятельность, средствами 
интерактивных технологий и ИКТ.
Ключевые слова: иностранные языки, 
обучение иностранным языкам, иноязыч-
ное образование, дети с особыми образо-
вательными потребностями, инклюзивное 
обучение.

The article specifies the peculiarities of teaching 
foreign languages to children with special educa-
tional needs. The basic strategies of foreign lan-
guage teacher’s activity for teaching this subject 
to children with special educational needs are 
singled out. It includes planning lessons, taking 
into account the basic principles of correctional 
and developmental teaching; accommodations 
and modifications of foreign language educa-
tional materials, taking into account the type 
of child’s disability. It is effective to use specific 
forms, methods and ways of teaching a foreign 
language to children with special educational 
needs. It is also necessary to direct the teaching 
of foreign languages to pupils with special needs 
for the formation of speech behaviour in situa-
tions that reflect communicative activities through 
interactive technologies and ICT.
Key words: foreign languages, teaching for-
eign languages, foreign language education, 
children with special educational needs, inclu-
sive education.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
реалії сьогодення вимагають, щоб учні з особли-
вими освітніми проблемами вивчали іноземну 
мову й активно використовували її у процесі 
навчання.

модернізація освітньої системи, розвиток 
інклюзивного підходу до навчання вимагають 
перегляду та пошуку нових рішень щодо навчання 
іноземної мови на різних рівнях.

учні з особливими освітніми потребами мають 
різні здібності і можливості, але всі школярі бажа-
ють, щоб їхні відмінності поважали, щоб їх розу-
міли і цінували як вчителі, так й інші школярі.

таким чином, учитель, зокрема іноземної мови, 
має бути обізнаний із можливими проявами відмін-
ностей у навчанні та поведінці дітей, які належать 
до певної категорії, працювати в постійному кон-
такті з психологами, усвідомлювати особливості 
кожної категорії й адаптувати методику навчання. 

актуальність теми дослідження обґрунтовано 
ще й тим, що новою редакцією державного стан-

дарту початкової освіти (2018 рік) «іншомовну 
освіту для дітей з інтелектуальними порушен-
нями не передбачено. Години розподіляються між 
іншими галузями на вибір педагога». ця позиція 
викликає підґрунтя для суперечностей. По-перше, 
інклюзивна освіта декларує рівний доступ усіх до 
освіти. По-друге, вважаємо, що діти з інтелекту-
альними порушеннями, як й інші діти з особливими 
освітніми потребами, мають право і можливість 
оволодіти іноземною мовою хоча б на елементар-
ному рівні (привітання / прощання, називати чле-
нів родини, кольори предметів, інтер’єр квартири, 
найпростіші дії тощо, побудова простих речень, 
запитань тощо) [4, с. 127]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
специфіку навчання іноземних мов дітей з особли-
вими освітніми потребами відображено в наукових 
розвідках о. казачінер [3], і. каминіна, н. тучиної 
[6], с. чиж [9], к. Шапочки [11], н. Щерби [12] та 
інших. Питання підготовки фахівців іноземних мов 
до навчання дітей з особливими освітніми потре-
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бами були предметом досліджень о. волошиної, 
н. дмітренко [1], о. казачінер [5], а. степаненко 
[7], к. Шапочки [10] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на обмежену 
кількість досліджень із зазначеної проблеми, нині 
виникає нагальна потреба у визначенні специфіки 
навчання іноземних мов дітей з особливими освіт-
німи потребами, виокремленні основних стратегій 
діяльності вчителя іноземної мови щодо навчання 
цього предмета дітей з особливими освітніми 
потребами, а також окресленні перспектив науко-
вих пошуків для подальшого студіювання.

Мета статті полягає в узагальненні та систе-
матизації досвіду навчання іноземних мов дітей з 
особливими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу. на основі ана-
лізу науково-педагогічної та методичної літера-
тури визначено специфіку навчання іноземних 
мов дітей з особливими освітніми потребами.

корекційна спрямованість уроків іноземної 
мови має велике значення для дітей з обмежен-
нями здоров’я. метою корекційно-розвивальних 
занять є корекція недоліків пізнавальної та емо-
ційно-особистісної сфери дітей засобами програ-
мового матеріалу, який вивчається. уроки мають 
плануватися з урахуванням основних принципів 
корекційно-розвивального навчання.

вивчення індивідуальних особливостей учнів 
дозволяє планувати цілі, завдання, терміни й 
основні напрями навчання мови, які відповіда-
ють завданню максимально збільшити самостійну 
діяльність учнів, а також розвинути в них інтерес 
до іноземної мови, культури іншомовних країн, 
стимулювати комунікативно-мовленнєву актив-
ність. наступним, що потрібно врахувати, є різно-
манітність завдань.

ми вважаємо слушною позицію с. чиж щодо 
необхідності спрямування навчання іноземних мов 
учнями з особливими потребами на формування 
вмінь мовленнєвої поведінки в ситуаціях, що відо-
бражають комунікативну діяльність в її незмінних, 
природних формах [9, с. 149].

Під час вивчення іноземної (англійської) мови 
учнями з обмеженими можливостями ефектив-
ними є такі інтерактивні технології навчання, як 
робота в парах, трійках, змінювані трійки, «кару-
сель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», 
незакінчені речення, «мозковий штурм», аналіз 
проблеми, «мозаїка», коло ідей, розігрування 
ситуації у ролях (рольова гра, імітація), дискусія, 
ток-шоу тощо.

інтерактивні види роботи дають учням з осо-
бливими потребами можливість переносити набуті 
раніше знання, сформовані вміння й навички на 
нові види діяльності та ситуації мовленнєвої вза-
ємодії, що сприяє вдосконаленню комунікативного 
досвіду. 

Під час застосування різних форм інтерактив-
ної діяльності учні з особливими потребами пра-
цюють у групі однолітків, де вони можуть досить 
вільно висловити свої думки, мобілізувати знання, 
проявити творчий, організаторський та лідерський 
потенціал. до роботи залучається ще й подвійна 
мотивація: мотив прояву особистості та само-
ствердження у групі та мотив досягнення колек-
тивної мети. отже, більш продуктивно відбува-
ється процес саморозвитку особистості учнів з 
особливими потребами. 

описані види інтерактивної навчальної діяль-
ності учнів з особливими потребами у процесі ово-
лодіння ними англійською мовою за своїм змістом 
і формами виконання сприяють удосконаленню 
не лише іншомовного комунікативного досвіду, а й 
успішній соціалізації [9, с. 153]. 

о. Гончарова та а. Глушко [2], досліджуючи 
питання навчання англійської мови дітей молод-
шого шкільного віку з вадами слуху та зору, зазна-
чають, що навчання словесного мовлення не лише 
рідної мови, а й англійської починається не з літер, 
а зі слів у системі зв’язного змістового контексту.

автори, поділяючи думку і. соколянського, 
наголошують на тому, що першими дактильними 
словами під час вивчення англійської мови мають 
бути назви конкретних і добре знайомих дитині 
предметів, тобто іменників. в американській тиф-
лосурдопедагогіці перші жести, які демонструють 
дитині, позначають дії, оскільки за своєю приро-
дою жест має загальноситуативний характер і 
співвідноситься із ситуацією виконання діяльності 
загалом, тоді як першими дактильованими англій-
ськими словами є назви конкретних предметів або 
дієслова у спонукальній формі.

уявлення про букву в дитини формується після 
практичного оволодіння мовою. коли дитина засво-
їть кілька десятків англійських слів, які позначають 
конкретні предмети, її знайомлять із дактильним 
англійським алфавітом. Після вивчення алфавіту 
дитині можна давати будь-яке слово, поєднавши 
його з відповідним жестом та предметом. Після 
міцного засвоєння дактильного алфавіту дитину 
навчають рельєфно-крапкового шрифту Брайля, 
поєднуючи брайлівські літери з відомими дакти-
лемами, дактильовані англійські слова – з таблич-
ками з написом шрифтом Брайля або великими 
друкованими літерами.

і. каминіним та н. тучиною [6] розглянуто спе-
цифіку організації навчання іноземної (англійської) 
мови дітей із диспраксією. автори вважають, що 
на уроках англійської мови вчитель має обирати 
прийоми та методи роботи, які можуть допомогти 
учням із диспраксією, які можна умовно поділити 
на декілька груп залежно від цілеспрямованості, 
а для кожної групи сформулювати певні поради: 
1) для розвитку моторних навичок, координації 
рухів; 2) для сприймання, оброблення, розуміння 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

166 Випуск 11. Т. 1. 2019

інформації та розвитку концептуалізації; 3) для 
розвитку самоповаги, підвищення самооцінки та 
впевненості в собі; 4) для розвитку соціалізації та 
комунікації з учителями та однолітками.

с. тимофєєвою [8] цілком слушно визначено 
особливості навчання іноземної (англійської) мови 
дітей із порушеннями слуху, зору, розладами уваги 
й мовлення. так, дітям із порушенням слуху, з роз-
ладом уваги й мовлення краще вводити новий 
матеріал, використовуючи наочність: різнома-
нітні кольорові малюнки, презентації, електронні 
завдання, невеликі схеми, опорні таблиці, тексти 
у вигляді коміксів. для закріплення нової лек-
сики можна використовувати різноманітні вправи: 
скласти слова з літер, вставити пропущені літери 
в слова, слова – у речення. домашнім завданням 
доцільно давати картки зі словами та презентації 
для повторення вивченої на уроці лексики. вели-
ким успіхом користуються різноманітні відеоуроки. 

використання інтерактивних презентацій у 
Power Point дозволяє яскраво й наочно презенту-
вати всі навчальні теми, навіть ті, які, на перший 
погляд, є нудними для вивчення учнями, а також 
розвинути й проконтролювати навички аудію-
вання, читання з різними стратегіями, відпрацю-
вати, закріпити й удосконалити лексико-грама-
тичний матеріал, перевірити себе самостійно й 
виправити помилки, що є важливим для дітей із 
дцП, які пишуть повільно й нерозбірливо.

дітям із порушеннями зору краще вводити 
новий матеріал на слух. необхідно промовляти 
фрази декілька разів. це може бути робота хором 
(разом з учителем), а потім повторення за вчите-
лем. Під час роботи з такими дітьми можна вико-
ристовувати аудіотексти, пісні, лічилки та римівки 
англійською мовою.

Що стосується вчителів іноземних мов, які пра-
цюють або працюватимуть із дітьми з особливими 
потребами, ми вважаємо, що їх треба навчати того, 
як ефективно застосовувати специфічні форми, 
методи та прийоми навчання іноземної мови дітей 
з особливими освітніми потребами, серед яких арт-
терапія та її різновиди, зокрема казкотерапія, музи-
котерапія, використання образотворчої діяльності, 
техніка квілінг, логопедична ритміка, робота з інтер-
активною книгою, білінгвістичний метод навчання, 
проведення роботи із закритою картиною. крім того, 
варто не забувати про використання нових інфор-
маційних технологій у навчанні, невербальних засо-
бів спілкування, використання наочних, словесних 
та практичних методів навчання іноземної мови, різ-
них видів дидактичних ігор (зокрема мовленнєвих), 
проведення нетрадиційних уроків тощо. Зазначимо, 
що навчання, виховання та розвиток цієї категорії 
учнів необхідно здійснювати на основі складання 
індивідуальних планів та програм.

Висновки. таким чином, на основі науково-
педагогічної та методичної літератури нами визна-

чено специфіку та виокремлено основні стратегії 
діяльності вчителя іноземної мови щодо навчання 
цього предмета дітей з особливими освітніми 
потребами: планування уроків з урахуванням 
основних принципів корекційно-розвивального 
навчання, необхідність адаптувати та модифіку-
вати навчальні матеріали з іноземної мови з ура-
хуванням виду порушення в дитини, ефективно 
застосовувати специфічні форми, методи та при-
йоми навчання іноземної мови дітей з особливими 
освітніми потребами, необхідність спрямування 
навчання іноземних мов учнями з особливими 
потребами на формування вмінь мовленнєвої 
поведінки в ситуаціях, що відображають комуніка-
тивну діяльність, засобами інтерактивних техно-
логій та ікт.

Перспективами наукових пошуків для подаль-
шого студіювання, на наш погляд, може бути роз-
роблення теоретичних та практичних рекоменда-
цій для вчителів іноземних мов щодо здійснення 
адаптації та модифікації завдань підручника з ура-
хуванням наявності в класі 2–3 дітей з особливими 
освітніми потребами (з конкретними прикладами), 
а також рекомендацій щодо співпраці вчителів 
іноземних мов із різнопрофільними фахівцями, 
зокрема з асистентом, для забезпечення ефектив-
ного навчання цього предмета дітей з особливими 
освітніми потребами.
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