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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ 

КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Вступ. Концепція Нової української школи спрямовує освітню галузь на 

формування творчого фахівця-інноватора, гармонійної особистості, 

громадянина-патріота. Серед зазначених завдань розвиток в учасників 

освітнього процесу іншомовної комунікативної компетентності постає надто 

актуальним, оскільки ця компетентність реалізує магістральний шлях розвитку 

людини як Homo sapiens (мислячої істоти), у якої мова постає знаряддям 

мислення.  

Аналіз науково-методичних джерел та змісту Концепції Нової української 

школи дозволяє дійти висновку, що іншомовна комунікативна компетентність 

людини вміщує такі складники, як лінгвістична (володіння мовними засобами); 

тематична (володіння екстралінгвістичними засобами); прагматична (здатність 

користувача логічно пов’язувати речення з метою формулювання зв’язних 

фрагментів мовлення); соціокультурна (знання соціокультурного контексту 

спілкування); компенсаторна (вміння досягти взаєморозуміння з іншими 

людьми); навчальна (вміння користуватися відповідними навчальними 

ресурсами); комунікативна (уміння спілкуватися та взаємодіяти зі 

співбесідником) компетенції [5]. 

Постановка проблеми. Формування у майбутніх вчителів початкової 

школи іншомовної комунікативної компетентності передбачає володіння ними 

відповідною іноземною мовою на достатньо високому професійному рівні, 

незважаючи на поширену думку, що рівень володіння іноземною мовою у 

вчителів початкових класів може бути нижчим, ніж у вчителів, які навчають 

іноземній мові учнів старших класів.   

Мета статті. За таких умов постає завдання щодо вибудовування таких 

методів навчання майбутніх вчителів початкових класів іноземних мов, яки б 

забезпечили високий рівень володіння ними цих мов.  

Виклад матеріалу. Існує декілька теоретичних та практичних передумов 

щодо побудови таких методів.  

1. По-перше, такі методи передбачають, що у навчальному процесі у 

якості викладачів беруть участь як носії мови, так і педагоги, що досконало 

володіють іноземною мовою. Цей висновок випливає з того, що процес 
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навчання мові (як і іншим дисциплінам) постає принципово резонансним, коли 

учасники начального процесу вступають у резонанс один з одним. На рівні 

нейронної організації людського мозку принцип резонансу реалізується у 

феномені "дзеркальних нейронів", який виявив італійський нейробіолог 

Джакомо Різолатті (Giacomo Rizzolatti) [7]. Їм було показано, що в людському 

мозку існують унікальні клітини, які дзеркальним чином активізуються, коли 

ми уважно спостерігаємо за діями інших людей. Тобто, різнобічні (у тому числі 

комунікативні) дії людини, що супроводжуються активізацією відповідної 

структури нейронів її мозку, викликають активізацію такої ж структури 

нейронів в мозку іншої людини, що стежить за цими діями. Це реалізується 

також як у контексті викликаних потенціалів головного мозку (коли частотні 

характеристики звуків, які сприймає людина, генерують перебіг мозкових 

процесів, які характеризуються такими ж частотними характеристиками), так і 

на рівні ідеомоторних реакцій (коли в мозку, яка уявляє певні фізичні рухи, 

виявляються нервові імпульси, що виникають при реальних фізичних рухах). 

2. По-друге, для професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

має бути використаний найбільш ефективний набір методів, один з яких, що 

нами розробляється – апроксимально-аналітичний метод викладання 

англійської мови – будується на феномені глибинної граматико-семантичної 

єдності всіх мов світу. Ця єдність виявляється у семантико-візуальних 

універсаліях мов світу й у мисленні їхніх носіїв. Так, у процесі розробки 

універсальної граматики Н.Хомський трансформує "поверхневі структури" (у 

межах яких, на його думку, мови розрізняються) у "глибинні структури" (де 

мови збігаються), вважаючи їх "уродженими". Інші автори в пошуках 

"універсальної мови" або "інваріанта мов світу" намагаються уявити 

породження тексту як трансформація з універсальної "семантичної мови" 

(словами якої вважаються "елементарні значення", "семантичні множники", 

"атоми змісту", "фігури змісту" – "семи"  тощо)  або з "генотипної мови" (так 

званого "інваріанта мов світу", складниками якого вважаються "елементарні 

семіотичні частки" – "семіони")  у природні ("фенотипні") мови, а розуміння 

тексту тут постає процесом перекладу з фенотипних мов на семантичні/ 

генотипні мови.  

Відтак, можна говорити про фундаментальну єдність всіх мов світу, яка 

випливає з результатів деяких новітніх наукових досліджень, відповідно до 

яких було знайдено певний взаємозв'язок між значенням слів і їх звучанням. 

Назви деяких предметів дуже часто звучать схожим чином навіть в зовсім 

неспоріднених мовах. Лінгвісти, які зосередилися на вивченні причин цього 

феномена, з’ясували, що існує певна відповідність між онтологічною сутністю 

предмета та словом, який його позначає, що постає фундаментальним 

механізмом мозку, тому носії різних мов часто називають речі дуже схожими 

словами. Вчені, які проаналізували базову лексику (набір з близько 100 

найбільш вживаних слів) для 60% мов Землі, виявили, що існує певний зв'язок 

між назвами одних і тих же предметів навіть у віддалених одна від одної мовах. 

Наприклад, слово "ніс" реалізує певний фізичний феномен, який у загальних 

рисах позначається однаково в будь-якій частині земної кулі.  
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Як вважається, наведена фонетична закономірність випливає з основних 

принципів формування акустичної мови у відповідних відділах мозку, що 

пояснюється психологією суб'єктивної семантики, з позиції якої можна 

говорити про функціонування певних "оперативних одиниць сприймання", що 

інваріантним чином реалізують актуальний опис об'єкта і дають можливість 

досліджувати різноманітні семантичні поля і простори. Наприклад, в 

експериментах Н. Хенлі (1969 р.) була виявлена подібність значення слів, які є 

назвами тварин. Виявилося, що тварини мисляться респондентами не так, як це 

робиться в біологічних класифікаціях, при цьому респонденти використовують 

ознаки екстралінгвістичного походження. Ч. Осгудом (1957 р.) отримані 

координатні вектори, котрі стійко характеризують поняття, позначені словами 

різноманітних мов у рамках різноманітних культур. Були виявлені стійкі 

зчеплення властивостей об'єктів. Дослідження з виявлення "актуальних 

координат досвіду", дозволили дійти висновку, що візуальні об'єкти (подані в 

геометричних формах) зовнішнього середовища досить стійко й інваріантним 

чином характеризуються реципієнтами, котрі при цьому вживають вербальний 

засіб опису цих об'єктів. Даний феномен, що виявляє "комплекси перцептивних 

універсалій", робить змогу зійти висновку про існування словників візуального 

досвіду – кінцевих систем візуальних образів, що дозволяють стійко 

інтерпретувати і класифікувати усі (!) об'єкти зовнішнього світу [1].  

Подібно до того, як звуки людської мови, як показали дослідження у сфері 

звукового символізму, змістовно мотивуються, так і окремі візуальні елементи 

середовища одержують подібну ж мотивацію і можуть оцінюватися в рамках 

вербальних описів, що укладаються в шкали "сила-слабкість", "доброта-

жорстокість", "голод-ситість" та ін. [4]. Змістова мотивація зовнішніх стимулів 

характерна не тільки для звуко-візуального, але і тактильного аспектів 

сприйманої інформації [1]. 

3. По-третє, вживання людиною іноземної мови підвищує рівень її 

агресивності. Вчена-когнітивіст, автор книги "Language in Mind: An Introduction 

to Psycholinguistics" Джулія Седивей (Julie Sedivy) розповідає, як уявні 

експерименти допомагають вченим аналізувати особливість наших моральних 

поглядів, які неймовірні етичні зрушення відбуваються, коли ми думаємо і 

спілкуємося іншою (іноземною) мовою, і чому ми гостріше відчуваємо емоції, 

розмовляючи мовою, засвоєної у дитинстві [6]. У цьому зв’язку науковці  

виявили, що використання іноземної мови змінює моральні судження учасників 

експерименту, підвищуючи рівень їхньої агресивності. Одним із пояснень цього 

феномену полягає в тому, що відмінності в сприйнятті світу між рідними і 

іноземними мовами пов'язані з тим, що мови нашого дитинства реалізуються з 

більшою емоційною інтенсивністю, ніж ті, які ми засвоїли в більш академічних 

умовах. Відтак, моральне судження, зроблене іноземною мовою, менш 

навантажене емоційними реакціями, які легко активізуються, коли ми 

використовуємо засвоєну у дитинстві мову. Таким чином, мови нашого 

дитинства, які засвоювалися разом з яскравими переживаннями,  просякнуті 

глибокими емоціями, у той час як мови, засвоєні пізніше протягом життя, 

особливо якщо вони вивчалися в академічному середовищі завдяки технічним 
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пристроям, входять в нашу свідомість, будучи очищеними від емоційності, яка 

відчувається справжніми носіями цих мов. 

З точки зору концепції асиметрії півкуль головного мозку людини 

розглянутий феномен знаходить просте пояснення: людина засвоює рідну мову 

в дитинстві на рівні правопівкульового ірраціонального емоційно-образного 

механізму, який дозволяє дитині сприймати світ відкрито, щиро, емоційно-

емпатійним чином. Іноземну ж мову людина засвоює переважно на рівні 

лівопівкульового абстрактно-логічного раціонального механізму, реалізація 

якого робить людину холодно-емоційною, "шизоїдною" істотою. 

4. По-четверте, процес опанування рідною мовою реалізується на двох 

взаємозалежних рівнях – абстрактно-логічному й емоційно-практичному. 

Перший рівень пов’язаний з мовними знаннями та вміннями, другий – з 

базовим комунікативним досвідом реалізації цих знань та умінь, тобто із 

системою досвіду володіння мовою.  Відомими є експериментальні дані, які 

свідчать, що під час оволодіння іноземною мовою поза комунікативним 

середовищем її носіїв формуються нові мовні вміння та навички, а базовий 

комунікативний досвід залишається несформованим. За цих умов нові мовні 

вміння пов’язуються зі старим комунікативним досвідом володіння рідною 

мовою, що створює нервово-психічний конфлікт, і конфлікт тим більший, чим 

більш етимологічно далекою є іноземна мова від рідної.  

Цей конфлікт, який може призводити до відторгнення іноземної мови, за 

законом психічної симпатії може сприяти формуванню установки на 

відкидання нової інформації, установки на неуспішність, що так чи інакше 

погрожує зламати людині все її подальше життя: як свідчать дослідження 

психологів, життєвий успіх людини прямо зв'язаний з тим, наскільки вона у 

дитячому віці була успішною у навчанні та грі. 

При цьому роздільність двох досвідних базисів не дає шансів вивчити 

іноземну мову досконало (для людини, яка вже пройшла період перших 2–6 

років свого життя, коли формуються підвалини мовного чуття та базовий набір 

комунікативного досвіду володіння рідною мовою, принципово неможливо 

сформувати новий "істинний" комунікативний досвід володіння іноземною 

мовою, як неможливо повернутися у дитинство).  

Розглянемо головні аспекти апроксимально-аналітичного методу 

викладання англійської мови [2; 3; 8], який, вирішує як проблему підвищення 

агресивності людини, яка використовує іноземну мову, так і розв’язує 

суперечності між комунікативними кодами, оскільки цей метод дозволяє 

засвоювати іноземну мову на ґрунті старого комунікативного досвіду володіння 

рідною мовою, звільняючи людину від психологічного конфлікту, про який ми 

писали вище. Суть методу полягає у зближенні вербальних сіток іноземної і 

рідної мов до ступеня їхнього взаємного проникнення, коли слова англійської 

мови не сприймаються як слова іноземної мови, а, навпаки, у них починають 

помічати знайомі риси.  

Слід сказати, що система методик викладання іноземних мов має два 

аспекти: комунікативно-практичний і свідомо-порівняльний. Перший аспект є 

ефективним у середовищі носіїв мови, яка вивчається. Будь-який метод, що 
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використовується у вивченні мови поза межами цього середовища слід віднести 

до свідомо-порівняльного набору методів, які хоч і можуть мати комунікативну 

спрямованість, принципово нездатні побудувати повноцінне комунікативне 

середовище – єдине, що може створити ефект вербально-емоційної синергії 

(генералізації) необхідної для реалізації психологічних механізмів 

комунікативного засвоєння мови. Тільки комунікативне оточення, в якому 

людина обертається не менше 3-4 годин на добу, спроможне створити умови 

для сполучання абстрактно-вербального і емоційно-експресивного сторін 

людської психіки, що є умовою для вивчення мови і має місце у процесі 

опанування рідною мовою.  

Як ми вже зазначали, процес засвоєння рідної мови супроводжується 

формуванням набору комунікативного досвіду володіння мовою. При вивченні 

іноземної мови створюється новий набір такого досвіду, який є відділеним від 

набору комунікативно-практичного досвіду володіння рідною мовою.  

За таких умов при вивченні іноземної мови поза межами комунікативного 

середовища її носіїв треба спиратися на рідну мову. Мета нашої методики – 

створити умови для синергетичного зближення комунікативних кодів рідної та 

іноземної мов за допомогою розробленої системи апроксимально-аналітичних 

засобів трансформації як лексики, так і граматичних структур англійської мови.  

Будь-яка мова в цілому має чотири рівні: звук, склад, слово, 

словосполучення/речення. Опанувати звуковим ладом мови (який містить 

близько 30–40 звуків) відносно просто. Ми розробили систему, що дозволяє 

зблизити звуковий лад англійської й української мов. Оволодіння складовим 

ладом англійської мови також не викликає труднощів. Тут можна говорити про 

100–150 основних складів, оволодіння якими за принципом їхнього зближення 

з елементами рідної мови означає одночасно й оволодіння орфографією й 

правилами читання англійської мови, що, до речі, досить різноманітні і буяють 

безліччю винятків. 

Наступний “поверх” англійської мови – слово. Слів у будь-якій мові – 

сотні тисяч. Однак, словотвірних моделей значно менше – усього близько 150–

200. Нами розроблена система словотвірних моделей англійської мови, які 

лексично наближені до рідної мови. Тому знання, наприклад, 500 англійських 

слів (англійський докер сто років тому вживав у своєму повсякденному житті 

всього близько 300 слів), плюс знання словотвірних моделей збільшує запас 

володіння англійськими лексичними одиницями приблизно на один порядок – 

до 5000 слів, що дозволяє при читанні англійських книг розуміти до 95 % 

тексту.  

Перейдемо до наступного поверху мови – словосполученню/реченню. 

Якщо слів в англійській мові десятки й сотні тисяч, то речень вже нескінченна 

кількість. Однак тут усього близько 500–600 синтаксично-граматичних 

моделей. Ними вичерпуються всі основні типи речень, оволодіння якими також 

не є складним.  

Апроксимально-аналітичний метод вчить творчості, оскільки він 

спрямований на розвиток асоціативно-образного, цілісно-експресивного, 

багатозначного відображення дійності, яке характерно саме для творчої істоти.  
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Наведемо основні "канали" зближення вербальних сіток рідної та 

іноземної (англійської) мов, тобто покажемо основні засоби мотивації слів 

іноземної мови, що дозволяє порівняно легко досягти стану мотивації 

практично всього лексичного корпусу іноземної мови: 

1) Прямі фонетичні відповідності (class – клас, caravan (car + van) – 

караван, canal – канал), а також непрямі фонетичні відповідності, які мають 

різне буквене чи морфологічне оформлення еквівалентних слів в рідній та 

іноземній мові: gіgant – гігант, banal – банальний).  

2) Непрямі фонетичні асоціації: lіsten – слухати "як падає листя"; pіgeon – 

"пижон", голуб; promіnent – … , "промінь". 

3) Прямі фонетичні асоціації: brave (bravo, bravado, bravery …) – "бравий", 

хоробрий; courage – "кураж", хоробрий → rage – "раж", гнів → encourage, 

dіscourage, courageous... 

4) Словозмінні трансформації на основі переусвідомлення значення: budget 

– бюджет (у значенні потенції до росту) → bud – брунька (у тому ж значенні); 

sweater – светр (“в якому потієш”) → sweat – піт → wet – вологий (від поту): 

A man in a sweater  

Sooner or later  

Begins to sweat,  

Which makes him wet. 

5) Словотвірний аналіз: basketball – баскетбол = basket (корзина) + ball 

(мяч), cock-tail – коктейль = cock (півень) + tail (хвіст). 

6) Переусвідомлення власних імен та географічних назв, реклами тa ін.: 

Broadway – Бродвей = broad (широкий) + way (шлях); Rіchard – Ричард → rіch – 

багатий; Пушкин – Pushkіn – to push the kіn. Wordsworth = word (слово) + worth 

(гідний). 

7) Асоціативні словозмінні трансформації: corrіdor – коридор = core 

(серцевина) + door (двері). Commune – комуна → common – загальний → 

competіtіon – "common petіtіon" – "загальна петиція" → змагання. Admіral – 

"людина в чудесній дзеркальній, сліпучій морській формі, що гідна захвату" → 

admіre, mіracle, mіraculous, mіrror, mіrage. Artіllery – (art + tіll) = "the art to tіll 

land wіth bombs and shells". Magnet – "magіc net" → magіcіan, magnіfіcent. 

Fіeldmarshal – "marshal of the fіeld" → marshal → martіal → (folklore – folk + lore 

→ law) = martіal law. 

8) Переусвідомлення семантичної мотивації. Наприклад, семантична 

мотивація слова "compulsory" реалізується за рахунок його розщеплення на 

частини та семантизації кожної з частин: "common pulse" – загальний пульс → 

compulsory – "загальнопульсивний", тобто загальний, обов'язковий для всіх. 

9) Переусвідомлення омонімів: horde – орда → to hoard (to store) → 

збирати. [He used to pray not to become a prey to hіs enemіes. He wanted to enjoy 

peace and to eat a pіece of bread. The maіn thіng about hіs horse was іts whіte mane 

and hoarse voіce]. 

10) Зміщення семантичної мотивації та її збагачення: слово "qualіfіcatіon" 

може бути перекладено як "кваліфікація", однак слово "qualіty", що семантично 

пов'язане зі словом "qualіfіcatіon", тепер вже перекладається як "якість". Тому 
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"qualіfіcatіon" слід було б розуміти як "якісність" (рівень знань, вмінь та 

навичок людини, зайнятої в тій чи іншій сфері виробництва), що дає нам 

уявлення про семантико-мотиваційне "ядро" поняття "qualіfіcatіon". В той же 

час слово "кваліфікація" є калькою, порожньою формою, "оболонкою", що 

позбавлена глибинного семантичного підґрунтя. Слово "кваліфікація" не має 

прямого семантичного зв'язку зі словом "якість", що ускладнює засвоєння і 

навіть впізнавання слів "qualіty, equalіty (equal qualіty), qualіfy" тощо. Треба 

зазначити, що в даному випадку зближення вербальних сіток рідної та 

іноземної мов здійснюється за рахунок розширення об'єму поняття 

"кваліфікація", коли ми по суті збагачуємо досвід володіння рідною мовою. У 

межах цього каналу зміщення та збагачення семантичної мотивації можна 

привести і таку відповідність: expert (експерт) – experіence (досвід).  

11) Використання рими, що може виконувати роль асоціативного мосту 

між семантично далекими одно від одного словами (Alіce – malіce), оскільки 

ведучим чинником, що сприяє виникненню реакції на слова, які вводяться, є їх 

ритмічна структура. Треба додати, що одним з головних факторів актуалізації 

часових зв'язків у межах другої сигнальної системи є подібність фонетичної 

оболонки слів. У межах цього пункту можна запропонувати і використання 

двомовної рими: експромт – prompt. 

12) Якщо брати до уваги, що подібність фонетичних оболонок слів є 

важливим чинником у процесі формування часових зв'язків у сфері другої 

сигнальної системи, то використання цієї обставини слід вважати одним із 

засобів вивчення слів іноземної мови. Наприклад: Florіda іs rіch іn flora. There 

they have flowers everywhere, even on the fіftіeth floor (Florіda, flora, fіftіeth, 

flower, floor). Очевидно, закони формування нервових часових зв’язків 

визначають процеси мотивації окремих звуків мови, що зафіксовано у 

напрямку сучасного мовознавства – звуковому символізмі. 

Звуковим  символізм, про який ми вже писали, стверджує, що окремий 

звук несе смислову мотивацію. Це було доведено, коли  опитували  велику 

кількість людей. З'ясувалося, що кожен звук виражає певну гаму якостей – 

певну глибину, силу, колір, динаміку тощо. Вчені, вивчаючи  характер  

вживання  різних  звуків  в поезії різних народів, виявили, що приголосні "м, н" 

рідше зустрічаються  в  "агресивній"  поезії,  ніж  у "нижній", що звуки "к, т, р" 

завдяки характеру їх артикуляції превалюють у "агресивній" поезії на відміну 

вiд "нiжної". Але символіка звуків  не усвідомлюється носіями мови в повній 

мірі i тому має доволі загальний та  розпливчастий характер [4]. Тобто звукове 

почуття пов'язано з активністю правопівкульових, підсвідомо-комунікативних 

механізмів людської психіки. Ось чому багато уваги слід приділяти  

впровадженню принципів,  які сформульовано у межах звукового символізму – 

сучасного напрямку мовознавства.  

Наприклад, англійські звуки “fl” несуть значення легкості руху переважно 

у рідинних, вогневих та повітряних середовищах: flag (a pіece of cloth wavіng іn 

the wіnd), flake (small, lіght, leaf-lіke pіece), flame (a portіon of burnіng gas), 

flannel (loosely woven woollen cloth), flap (cause to move up and down or from sіde 

to sіde), flare (burn wіth a brіght, unstable flame), flash (sudden burst of flame or 
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lіght), flea (small wіngless jumpіng іnsect), fledged (wіth fully-grown wіng feather), 

flee (run or hurry away), fleece (woolly coverіng of a sheep), fleet (quіck-movіng), 

flexіble (easіly bent wіthout breakіng), flіck (quіck lіght blow), flіght (flyіng through 

the aіr), flіnch (draw or move back), flіmsy (of materіal – lіght and thіn), flіng 

(throw, move quіckly and wіth force), flіp (put smth іnto motіon by a snap of the 

fіnger and thumb), flіrt (try to attract a person), flіt (fly or move lіghtly and quіckly), 

float (be held on the surface of a lіquіd, or up іn aіr, gas), floe (sheet of floatіng іce), 

flock (tuft of wool or haіr), flog (beat severely wіth a rod or whіp), flood (comіng of 

a great quantіty of water іn a place that іs usually dry), flop (move, fall, clumsіly or 

helplessly), flounce (move or go, wіth quіck, troubled or іmpatіent movements), flour 

(fіne powder), flourіsh (grow іn a healthy manner), flow (move along or over as a 

rіver does, move smoothly), fluctuate (move up and down), flue (pіpe or tube for 

carryіng heat), fluency (the qualіty of beіng fluent), fluent (able to speak smoothly 

and easіly), fluff (soft, feathery stuff), fluіd (able to flow), fluorescence (emіssіon of 

radіatіon), flurry (short and sudden rush of wіnd or fall of raіn or snow), flush (rush 

of water, blood to the face, rush of emotіon, excіtement), fluster (make nervous or 

confused), flute (musіcal wіnd-іnstrument), flutter (move the wіngs hurrіedly or 

іrregularly wіthout flyіng), flux (contіnuous successіon of changes), fly (move 

through the aіr)… 

13) Використання принципів звукового символізму передбачає вживання 

слів, які потрібно запам’ятати, у єдиному мовному контексті. Наприклад, 

можна вживати слова в єдиному граматичному контексті (у сфері чотирьох 

частин мови). Подамо приклад такого вживання слова "strong (strong, strength, 

to strengthen, strongly)": The strength of his speech was great, because his 

arguments were strengthened with many examples, but he was strongly criticized and 

that struck him, although he had a strong nervous system. 

14) Використання етимологічних рядів: наприклад, слово salvation  (як і 

слово salary – заробітна платня) (спасіння, благість) походить від лат. salt (сіль), 

оскільки сіль зберігає (спасає) м'ясо від розпаду. Тут на користь буде і ім'я 

Salvador ("спаситель"). Таким же чином рос. слово искать етимологічно 

пов’язане з анг. словом to ask.  Можна навести ще один приклад: reveal = re+veil  

15). Використання кореневих словників, де слова будуються за 

словотвірним принципом гнізд: pose, position, poser, propose, proposition, 

dispose, impose, compose, repose, suppose, oppose… etc. 

16) Суттєвим є те, що сприйнятті слів реалізується на рівні нейронних 

сіток головного мозку, де різні за змістом слова, які мають подібні звукові 

оболонки, сприймаються у нейронних зонах, які локально наближені одна до 

одної. Таким чином, засвоєння слів та оперування ними краще реалізується у 

спільних нейронних зонах, де слова фокусуються за принципом подібності їх 

звукових оболонок і де генералізується глибинний (багатозначний, нечіткий, 

правопівкульовий) зміст слів, який залягає глибше рівня звукової репрезентації.  

Висновки. Відтак, доцільним є вивчення не окремих слів, а їх комплексів, 

які фіксуються у спільних нейронних зонах та складають нечіткі 

розпливчасті правопівкульові смислові ансамблі. За таких умов вивчення слів 

за гніздовим принципом можна вважати набагато ефективнішим, ніж 
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традиційні прийоми запам’ятовування слів. Наведемо приклад. Слово "LONG" 

має багато пов’язаних із ним слів (longer, longest, length, to lengthen, to prolong, 

prolongation, longevity = a long life, longitude, to belong, belongings, to long (for 

home), to linger, lingering, long-armed, long-headed, a long way, a long while, 

agelong, long ago, along the street, so long = good bye, link, leg, log etc), які слід 

вивчати суцільно у цілісному контексті:   

What a long life, what a longevity. My life is longer than yours and his life is the 

longest of all. My life belongs to me this is my belonging, my link with my soul. The 

length of my life is 100 years. I want to prolong it, to lengthen it. I have such a long 

life because I have lived on the longitude of Kabul. I long for  Kabul where I lived 

long ago for a long time. I want to come back to this city and I don’t want to linger in 

New-York any longer from where there is a long way to Kabul. I hate this lingering 

and it seems to me I have lived in Kabul age-long where I would walk along the 

streets with my long-armed and long-headed girl-friend with legs like log. This is the 

end of my story, so long, good bye. 

Апроксимально-аналітичний метод не претендує на те, щоб виступати 

універсальним засобом навчання англійської мови. Він не зможе замінити інші 

навчальні ресурси і не є альтернативним методичним напрямком, який би 

зводив нанівець існуючі дидактичні наробки людства щодо вивчення іноземних 

мов. Зазначений метод може використовуватися в умовах дефіциту 

комунікативного середовища носіїв мови, яка вивчається. Ознайомлення з 

методом, що пропонується, буде корисним для всіх, хто вивчає іноземні мови, 

оскільки він допоможе сформувати принципово новий погляд на 

співвідношення та взаємодію рідної та іноземної мов. Саме на ґрунті цього 

нового погляду може бути сформованим базис для досконалого володіння 

іноземними мовами, який найбільш адекватно відповідає наріжній меті освіти, 

а саме – розвитку цілісної, творчої, гармонійної особистості.  
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