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ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Письмо відіграє важливу роль в житті кожної людини, воно є важливіше 
надбання людства. Письмо не природне, а суспільне явище, яке має інтернаціональний 
характер. Писемне мовлення має ряд особливостей, опора на які полегшує процес 
навчання іноземній мові в цілому, оскільки: 1) відсутність при писемному мовленні 
зв’язку між тим, хто пише і адресатом породжує необхідність експліцитності і 
логічності повідомлення, а це дисциплінує мислення, і вимагає сконцентрованої 
уваги та зосередженості і має, таким чином, як навчальне так і виховне значення. 
Крім того, така відсутність безпосереднього зв’язку з адресатом знімає у того, хто 
пише значну частину емоційного навантаження, дозволяє йому спокійно відбирати 
і організовувати мовний матеріал, це сприяє більш правильному його вживанню; 
2) писемне мовлення залучає до участі усі аналізатори, особливо важлива участь 
зорового аналізатора, тому, що зорова опора дозволяє, дякуючи наявності при 
писемному мовленні внутрішнього промовляння, підкріплювати в пам’яті образи 
звукові образами графічними, це сприяє розвиткові умінь в інших видах мовленнєвої 
діяльності; 3) при писемному мовленні написане знаходиться, як правило, в полі 
зору того, хто пише, достатньо довгий час, це дає втору можливість коректувати своє 
висловлювання, реконструюючи його на основі перегляду і аналізу. А так, як будь-яке 
навчання в деякій мірі спирається на самокорекцію, то письмо та писемне мовлення 
як вид мовленнєвої діяльності представляє для розвитку цієї навички необмежені 
можливості, що в свою чергу, сприяє становленню навички самоконтролю і інших 
видах мовленнєвої діяльності; 4) повільність темпів при створенні писемного 
мовлення гармонує, в деякій мірі, із повільністю сенсорних і моторних процесів, як на 
початку вивчення іноземної мови, так і в період засвоєння нового складного мовного 
матеріалу на наступних етапах. Тому тренування в письмовому мовленні сприяє 
виробленню навичок правильної побудови висловів, а це безперечно впливає на 
розвиток усного мовлення. Це в свою чергу, було доведено М.С. Коблєнцем [3, с. 125]. 
Викладач іноземної мови повинен сконцентрувати зусилля на формуванні вмінь та 
навичок студентів у складанні та використанні продуктивних писемних висловлювань 
різних стилів: наукового (написання тез, виступів, планів); публіцистичного 
(написання рецензії, оголошення); офіційно-ділового , побутово-розмовного (лист, 
поздоровлення, щоденник); стилю художньої літератури (оповідання , казки, вірші) 
і т. ін. Реалізація писемного мовлення, писемного висловлювання можливе лише за 
умов наявності цілої системи автоматизованих компонентів, серед яких визначаються 
орфографічні, граматичні та лексичні навички. Головна роль відводиться граматичним 
навичкам за допомогою яких відбувається становлення і запуск механізмів 
мовлення. Не менш важливим залишається і формування лексичної бази студентів. 
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У їх становленні В.А.  Бухбіндер підкреслював передусім розуміння смислового та 
узуального сумісництва слів, формування лексичного запасу, запасу фразеологічних 
словосполучень, кліше та розвиток спеціальних навичок їх використання [5, с. 154]. 
Природно, що в навчанні вибору слів для зв’язного писемного висловлювання слід 
брати до уваги специфічні особливості англійської мови.

Порівнюючи усне та писемне мовлення сучасні англійські дослідники [3],[2] 
стоять (до речі, як і раніше) на різних позиціях. Одні, (як і представники граматико-
перекладного і прямого методів навчання іноземних мов) стверджують, що усне 
та писемне мовлення не мають ніякої специфіки. Ототожнюючи усне мовлення і 
письмо, намагались навчити однієї спільної форми комунікації, як правило усної, або 
вважали останню складнішою.

Лінгвісти вважали їх двома формами спілкування однією і тією ж мовою, 
формами взаємно зумовленими, що доповнюють одна одну, користуючись матеріалом 
одного словарного фонду, спираючись на загальну граматичну будову. Усне і писемне 
мовлення розглядається лінгвістами як дві форми комунікації, що мають у своїй основі 
загальні базові моделі, загальний план змісту і дещо різні плани його вираження. 
Для того, щоб практично оволодіти іноземною мовою, слід включати обидві основні 
форми комунікації у тісну взаємодію. Усному мовленню необхідні ті якості, якими 
володіє писемне мовлення. Письмо потребує досконалішого обдумування, щоб 
забезпечити вимоги правильності адекватності змісту, відповідності темі, повноти 
висловлювання, чіткості викладу думки. Це необхідно тому, що воно ізольоване від 
співрозмовника, від ситуації спілкування. Перед ним чіткіше постає вимога бути 
обгрунтованішим, логічнішим, доказовішим. Поступово оволодіваючи письмом 
і писемним мовленням студенти переносять їх особливості на усну мову (у певній 
мірі), в результаті чого усне мовлення стає досконалішим, а це ще й надає впевненості 
у собі у своїх здібностях [4, с. 220]. Читання і письмо розглядались як процеси похідні 
від усного мовлення, а тому і не вимагали спеціальних зусиль для оволодіння.

Інші фахівці розглядають усне мовлення і письмо як ізольовані одна від одної 
форми комунікації, які не мають нічого спільного. Ці вчені стверджують, що усна та 
писемна форма англійського мовлення мають два алфавіти (мається на увазі 36 фонем 
і 26 літер), дві різні морфології (стосовно форми слова, ознак однини  /  множини, 
чоловічого  /  жіночого роду, темпоральних ознак дієслівних форм). Виділяються й 
інші суттєві розбіжності. Так в усному синтаксисі інтонація вказує на закінчення 
фрази, в писемному – текст розчленовується завдяки пунктуації, в усному – наявність 
незавершених фраз, в писемному – “повага до моделі”: Підмет – Присудок – Додаток, 
в усному часті повтори. В писемному – повтори не рекомендуються, в усному – 
наявність форм наполягання, в писемному мовленні такі форми взагалі небажанні. 
В усному мовлення певний смисловий “баласт” несуть ексравербальні чинники 
(інтонація, міміка, жести), а писемне мовлення має у своєму резерві лише графічні 
засоби.

Незважаючи на ці підходи, є і інша точка зору на письмо та усне мовлення. 
Базується вона на тому, що науково-технічний прогрес, світова мережа Інтернет, 
преса, телебачення постійно наближують два види мовлення. В усній його формі 
використовуються основні лексико-граматичні одиниці літературної норми. 
Тому усне мовлення більше, ніж будь-коли, набирає ознак мовлення письмового. 
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Говорячи про розбіжності синтаксису, морфології, лексики та особливо ситуації, 
в яких використовуються обидві форми мовлення. Процес взаємовпливу, 
взаємопроникнення усних і письмових форм в сучасній англійській мові відбувається 
постійно, бо це відповідає вимогам сьогодення.

Наведенні факти свідчать про зміни в стилістичній сертифікації англійської 
мови: межі між стратами (літературно оброблена – літературно необроблена мова 
– професійна мова) стали менш жорсткими, носії мови набули більшої свободи у 
виборі і комбінуванні слів та виразів з різних стилістичних регістрів; виділились і 
сфери де мов англійська співіснує з іноземною (наприклад французькою).

В умовах відсутності іншомовного середовища писемне мовлення є 
ефективним засобом поглибленого вивчення іноземної мови. Відомо, що перед 
актом писемного висловлювання думок відбувається процес їх оформлення у 
внутрішньому мовленні. Як процес уповільнений порівняно з говорінням, письмо, 
по-перше, сприяє усвідомленню цього мовленнєвого механізму і надає йому “руху” 
і, по-друге, забезпечує можливість перебігу внутрішнього мовлення на тій мові, 
якою людина пише. Під час роботи над іншомовним письмовим текстом людина 
навчається активно мислити на іноземній мові і створює таким чином своє власне  
іншомовне оточення.

В зарубіжній методичній літературі можна знайти багато конкретних 
розробок щодо кожного з видів письма. З нашої точки зору, на особливу увагу 
заслуговує особистісно-орієнтоване письмо, яке досить детально розробив і 
обґрунтував німецький методист Ф.  Германнс [1, с.  24]. Термін “особистісно-
орієнтоване письмо” підкреслює пряму протилежність цього виду письма 
функціональним або прагматичним видам письма. Він зазначає, що в процесі 
продовження письмового тексту той, хто пише реалізує себе, насамперед, як 
особистість, а не лише, як носій певної соціальної ролі, який вирішує конкретне 
практичне завдання. Метою особистісно-орієнтовного письма є висловлювання своїх 
почуттів, думок, суб’єктивних поглядів на життя, бажання бути почутим і зрозумілим 
іншими людьми. Тому завдання викладача сприяти розвитку такого письма.
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