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Природну потребу людей в обміні інформацією задовольняє усне мовлення 
як засіб комунікації. Якщо в процесі спілкування виникають певні відхилення від 
мовних норм, то вони фіксуються у свідомості комунікантів лише тою мірою, якою 
вони ускладнюють розуміння одне одного. Відтак, виправлення помилок відбувається 
лише в тому випадку, якщо вони є комунікативно значущі. Оскільки головною метою 
навчання іноземної мови є відповідність мовлення студентів нормам мови, що 
вивчається, то постає питання: як озброїти студентів іноземною мовою як засобом 
комунікації та забезпечити правильність іншомовного мовлення [1,с.93]. 

Вивчення іноземної мови- це довгий процес, протягом якого студент, 
неодмінно, буде робити багато помилок. Іншими словами, студент зробить багато 
кроків, перш  ніж почне вільно спілкуватися іноземною мовою. Намагаючись 
досягнути цієї мети дослідники та викладачі розробляють системи навчання, які 
сприяють оволодінню іноземною мовою та кращому засвоєнню  мовного матеріалу.

Багато досліджень присвячено проблемі навчання іноземній мові, але слід 
зазначити, що ні дуже гарна методика, ні дуже компетентний викладач, власне, без 
урахування потреб студентів, не покращать процес навчання. Гарний викладач –це 
не тільки професіонал своєї справи, а це той, хто дуже добре знає потреби студентів, 
труднощі з якими вони стикаються, тому що він фокусується на них, і скеровує 
процес навчання таким чином, що стимулює студентів до подальшого розвитку та 
самовдосконалення. Саме врахування індивідуальних потреб студентів є запорукою 
успіху як у навчанні мови так й у вивченні мови [3,с.2].  

При навчанні іноземної мови перед викладачами постає питання: коли та як 
виправляти помилки. Деякі викладачі виправляють кожну допущену помилку, а інші 
акцентують увагу студентів тільки на певних помилках, пов’язаних з темою уроку або 
вправами, що виконують студенти при вивчені лексико-граматичного матеріалу та 
аналізують їх. Тобто, відношення викладачів до помилок на різних етапах активізації 
мовного матеріалу різне, оскільки на першому етапі навчання іншомовному усному 
мовленні викладачі виправляють практично всі помилки, тому що вони формують 
навички правильного усного спілкування, а на другому етапі, коли такі навички 
вже сформовані, викладачі стимулюють студентів до  експерименту з новим мовним 
матеріалом. 

На думку деяких дослідників, виправлення помилок доцільне в тому 
випадку, коли помилки змінюють зміст висловлювання й воно стає незрозумілим, 
і є небажаним в той момент, коли студент висловлює свою думку, тобто переривати 
непідготовлене мовлення студента, навіть, якщо порушені певні мовні норми, 
оскільки переривання процесу мовлення може сформувати страх помилок при 
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подальшому усному іншомовному мовленні.
Слід зазначити, що саме помилки в усних іншомовних висловлюваннях 

студентів відображають реальні результати навчання. До найбільш частих помилок 
відносяться: пропуск артиклів або невірний вибір прийменників та займенників, 
помилкове використання суфіксів,що зумовлено відсутністю аналогів в рідній мові, 
неправильний порядок слів у реченні, невідповідні форми часів, наприклад, пропуск 
закінчення –s в 3й особі однини в Present Simple або дієслова to be, але всі вони не є 
комунікативно-значущими помилками.

На думку J.Edge доцільно не використовувати слово «помилка», оскільки 
помилка є відхиленням від норми і тому студент, в подальшому спілкуванні, 
намагається уникнути її у будь-якому разі, оскільки для людини важливо, щоб 
почули те, що вона хоче сказати, а не те, як вона говорить [4]. І саме помилки надають 
викладачу чітке уявлення про ефективність процесу навчання і допомагають 
сконцентрувати увагу на певних аспектах. 

Той факт, що студенти роблять помилки свідчить про те, що є певні 
відхилення від правильного використання граматичних норм іноземної мови, але 
вони не впливають на розуміння іншомовного висловлювання.

Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників цієї проблеми визначають 
як позитивні, так й негативні аспекти виправлення помилок. Так дослідження 
показують, що студенти не бажають, щоб їх виправляли під час усного висловлювання, 
оскільки це впливає на їх впевненість та змушує концентрувати свою увагу на певних 
деталях, таким чином ускладнюючи процес висловлювання власних думок з певної 
тематики. Також було зазначено, що саме переривання викладачем висловлювання 
студента, демотивує останнього, оскільки постійне виправлення помилок змусить 
студента мовчати до тих пір, поки він не буде впевнений, що побудоване ним усне 
висловлювання вірне, тобто без помилок. Таким чином, вважається, що основна 
роль викладача - стимулювати студентів до усного іншомовного висловлювання, а не 
концентрувати свою увагу на помилках.

Але слід дотримуватися певного балансу та не ігнорувати помилки, оскільки 
без їх виправлення студенту буде важко зрозуміти та оцінити свої досягнення при 
оволодінні іноземною мовою, особливо на просунутому рівні навчання (advanced 
level).

S.Martínez вважає, що існують дві основні форми корекції помилок: 
імпліцитна, коли викладач може переривати висловлювання студента, пропонуючи 
студенту повторити за ним частину висловлювання, не акцентуючи увагу на помилках 
і, тому, студент може не зрозуміти, де саме він припустився помилки, та експліцитна, 
коли викладач занотовує значущі або типові помилки з метою подальшого аналізу та 
виправляє їх після того, як студент висловив свою думку [3,с.4-5].

Дуже практичними та ефективними формами вважаються самокорекція 
помилок, коли студент сам усвідомлює свої помилки, виправляє їх і це допомагає 
йому запам’ятати правильні форми, та зовнішня корекція, що спонукає інших 
студентів в аудиторії бути більш уважними до висловлювань інших студентів й 
приймати активну участь у дискусіях стосовно певної тематики. 

Найменш ефективною вважається форма корекції помилок, коли вони 
просто виправляються без будь-яких пояснень, тому що такі мовні відхилення не 
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усвідомлюються студентом, а навпаки уповільнюють темп мовлення.
Дієвою формою корекції помилок, на думку Г.І.М’ясоїд, є «пошук сенсу», що 

допомагає співрозмовникам досягти взаєморозуміння під час невимушеної бесіди, 
в ході якої викладач не виправляє й не коментує помилки. Вона вважає, що «така 
форма корекції нагадує природність ситуації уточнення змісту висловлювання, за 
якої співрозмовники намагаються інакше сформулювати свої питання і відповіді, 
використовуючи для цього міміку та жести та не зосереджуючись на помилках 
спеціально» [1,с.95]. 

Існують й інші запропоновані дослідниками форми корекції помилок - 
переформулювання висловлювання (Paraphrasing), починаючи зі слів «in other 
words…»  для уточнення змісту почутого та поповнення лексичного мінімуму; 
повторення висловлювання у питанні, але правильно (Recasting), наприклад, S.: I had a 
good weekend. I am going to London to exhibition.- T.: So you went to London to an exhibition, 
did you?- S.: Yes, but it was rainy; наголошення правильного слова, повтореного в 
контексті (Repeating in Context), в яких умови вирішення комунікативної ситуації на 
занятті наближені до реальних та дозволяють уникнути штучної корекції [1,с. 96]. 

Г.І.М’ясоїд вважає, що «вибір форми корекції іншомовного висловлювання 
студентів залежить і від того, чи виконують вони творче завдання, ведуть діалог, 
дискутують з приводу проблеми, що їх цікавить» [1с.97]. Також, щоб забезпечити 
продуктивну роботу з мовним матеріалом та стимулювати студентів до усного 
мовлення, слід враховувати й атмосферу на занятті та індивідуальні особливості 
студентів. 

Корекційна робота над помилками повинна відбуватися в процесі навчання, 
оскільки студенти хочуть навчитися правильно розмовляти іноземною мовою. Але 
дуже важливу роль в цьому процесі відіграє те, як саме викладач виправляє помилки, 
стимулюючи студентів до усних висловлювань чи, навпаки, ні, які форми корекції 
використовує. Як було зазначено вище, краще занотовувати помилки, не перериваючи 
студента, відмічати найбільш типові, а потім при виконані вправ чи інших видів 
завдань проаналізувати допущені помилки. Важливо проводити корекційну роботу 
таким чином, щоб «забезпечити правильність іншомовного мовлення та уникнути 
штучного створення  психологічних бар’єрів спілкування іноземною мовою» [1,с 93].
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