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МЕТОД ПОВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ
ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ
Ефективність і результативність процесу формування іншомовної
професійної компетентності залежить від вдалого вибору і поєднання
викладачем відповідних методик навчання іноземних мов. Протягом
усієї історії методики навчання іноземних мов завжди дуже
проблематичними були і є пошуки найбільш раціонального методу
навчання. Кожен метод має властиві йому позитивні та негативні
сторони і за певних умов має свою об’єктивну цінність.
Особливості застосування різноманітних методик навчання
іноземних мов у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців
аналізували Дж. Річардс, Т. Роджерс, A. Гоуатт та інші науковці.
На сучасному етапі, в період демократизації освіти та популярності
гуманістичних концепцій навчання іноземних мов дуже актуальним є
питання відмови від авторитарного стилю навчання на користь
гуманістичного підходу, на застосування методів, які сприяють
розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних
особливостей учасників навчального процесу й спілкування, а також
використання методів, які об’єднують у собі комунікативні та
пізнавальні (академічні) цілі.
Методи навчання іноземних мов можна ділити на різні способи.
Відповідно до критеріїв діапазону і корисності вирізняють методи
традиційні і альтернативні. Перші вважаються більш універсальними і
частіше використовуються на практиці, другі адресовані конкретній
аудиторії слухачів і можливі до використання в специфічних умовах.
Розробником популярної у 1970-х рр. методики повної фізичної
реакції (TPR), згідно якої учні повинні відповідати на команди, дані
іноземною мовою, фізичними рухами, є американський професор
психології Дж. Ашер. Методику доцільно використовувати на
початкових етапах навчання іноземної мови.
Науковець приділяв велику увагу мотивації учнів до навчання. Він
вважав, що не варто змушувати їх до говоріння, оскільки створення
стресових ситуацій не сприяє підвищенню мотивації до навчання
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[2, с. 32]. Перевагою методики повної фізичної реакції є мотивація учня
до навчання за рахунок створення комфортних для нього умов.
В основному, метод полягає на початковій реалізації простих,
пізніше більш складних доручень вчителя виконання яких вимагає
руху, тобто участі цілого тіла. Таким чином активується не тільки ліва,
але й права півкуля головного мозку. Не виглядає на те, що навчання
саме цим методом дало б змогу вільного володіння мовою, але цей
метод має свої переваги в навчанні дітей. Фізичний рух для дітей
являється ефективним способом на асоціювання значення слів з
виконуваними діями, прискорюючи тим самим навчання. Елементи
цього методу успішно використовуються на традиційних заняттях,
особливо на початковій стадії, коли вчитель встановлює контакт з
учнями і намагається організувати навчальний процес.
Метод повної фізичної реакції базується на узгодженні мовлення і
дії: навчання мовлення здійснюється через фізичну (моторну)
активність. Метод пов’язаний з теорією сліду пам’яті в психології, за
якою, чим частіше та інтенсивніше фіксуються зв’язки в пам’яті, тим
сильніші асоціації і більша ймовірність, що вони будуть
відтворюватися. Відтворення може відбуватися вербально чи разом з
моторною активністю. Поєднання вербальної і моторної активності
підвищує ефект відтворення [3, с. 93]. Ашер вважає, що процес
навчання другої мови дорослих повторює процес засвоєння дитиною
першої мови. Мовлення, з яким ми звертаємося до дітей, переважно
складається з наказів і розпоряджень, на які діти спочатку реагують
фізично, а потім уже вербально. Ашер стверджує, що дорослі повинні
повторити процес оволодіння дитиною рідної мови. Ашер стоїть на
позиціях школи гуманістичної психології щодо ролі афективних
(емоційних) факторів у навчанні мови. Метод, що пов’язує навчання з
ігровою руховою діяльністю, на його думку, знімає стреси, створює в
учня позитивний настрій, що полегшує навчання.
Ашер висунув три основоположних для теорії навчання гіпотези:
1. Існує специфічна природжена біопрограма навчання мови, яка
визначає оптимальний шлях оволодіння першою і другою мовами.
2 Півкулі мозку людини відповідають за різні навчальні функції.
3 Стрес (афективний фільтр) є визначальним фактором між актом
навчання і тим, що вивчається: чим він нижчий, тим успішніше
навчання.
Слід відзначити, що прихильники більш сучасної комунікативної
методики навчання іноземних мов заперечують можливість
ефективного формування іншомовної комунікативної чи іншомовної
професійної компетентності студентів шляхом використання
наказового способу як базової граматичної та комунікативної
структури [3, с. 72]. Ми підтримуємо думку багатьох науковців про те,
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що методику повної фізичної реакції не варто застосовувати як
самостійну методику навчання іноземних мов, але з метою підвищення
ефективності процесу формування іншомовної комунікативної та
іншомовної професійної компетенції та компетентності студентів вона
може бути використана у комплексі з іншими методиками.
Головною метою за методом TPR є навчання усного мовлення на
початковому ступені. Розуміння виступає засобом навчання говоріння
протягом усього періоду навчання. Основна навчальна діяльність за
методом Ашера полягає у виконанні учнями розпоряджень.
Необхідно зазначити, що серед вчених-методистів немає єдності
щодо доцільності застосування ТРК – як методу навчання іноземних
мов. Так, деякі з них стверджують, що ТРК може інтегруватися як
складова частина в натуральний метод, але ні в якому разі не виступати
як самостійний метод. Заперечується й виділення наказів як базових
структур для тривалого засвоєння мови, оскільки це штучна, з точки
зору комунікативної моделі, методично недоцільна форма роботи.
Як показує досвід, не має одного ідеального методу. На практиці, в
процесі викладання іноземної мови об’єднуються і використовуються
більшість методів. Нове бачення освіти має на меті створення
мотиваційного середовища для учнів у процесі вивчення іноземних
мов. Тому, на сьогоднішній день, викладачам потрібно постійно
вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов,
впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні
концепції та йти в ногу з часом.
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