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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 
Головна мета навчання іноземної мови (ІМ) у початковій школі – формування в 

учнів комунікативної компетентності, що забезпечується лінгвістичним, 
мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями 
молодших школярів, і яка в початковій школі має досягти рівня А1 згідно зі шкалою 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти [1; 4]. Поняття комунікативної 
компетентності було введено Д. Хаймсом, який визначив її як притаманні людині 
знання і вміння успішного та ефективного спілкування [7].  

Під «мовною граматичною компетентністю» розуміють здатність розуміти й 
виражати смисл мовлення та породжувати і розпізнавати фрази, побудовані за 
певними принципами [1, с. 112-113]; знання граматичних одиниць, а також засобів 
вираження граматичних категорій, навички адекватно використовувати граматичні 
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явища (ГЯ) у мовленнєвій діяльності у різноманітних ситуаціях для вирішення 
комунікативних завдань [2, с. 9].  

У нашому дослідженні граматична компетентність розглядається як здатність 
молодшого школяра до коректного граматичного оформлення своїх усних і 
писемних висловлювань і розуміння граматичного оформлення мовлення інших, яка 
ґрунтується на складній і динамічній взаємодії відповідних знань, навичок та 
граматичної усвідомленості. Основними компонентами мовної граматичної 
компетентності виступають, таким чином, граматичні знання, граматичні навички і 
граматична усвідомленість (здатність учнів початкової школи реєструвати й 
розпізнавати ГЯ в усному і писемному мовленні, їхні особливості та закономірності 
їх утворення і функціонування). Отже, метою формування іншомовної граматичної 
компетентності в учнів початкової школи є оволодіння граматичними знаннями 
(значення і форми), граматичними рецептивними та репродуктивними навичками 
мовлення, а також граматичною усвідомленістю [3].  

З метою ефективного формування граматичних навичок мовлення, як зазначає 
Н. К. Скляренко, варто дотримуватися певних науково обґрунтованих принципів  
[6, с. 16-30]. 

Одним з найважливіших принципів навчання ГЯ є принцип диференційованого 
підходу щодо навчання граматичного матеріалу, який передбачає спеціально 
відібраний шкільний граматичний мінімум, що складається з активного і пасивного 
граматичного мінімуму. Для вираження власних думок ІМ учень має 
використовувати лише ті ГЯ, що входять до активного граматичного мінімуму. Щоб 
сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти усім шкільним 
граматичним мінімумом – активним і пасивним. До пасивного граматичного 
мінімуму входять такі ГЯ, якими учні не користуються, коли висловлюють свої 
думки, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення. Диференційований 
підхід передбачає також урахування форми мовлення: усної чи писемної, для якої 
призначено той чи інший граматичний матеріал. 

Іншим важливим принципом навчання граматичного матеріалу є принцип 
ситуативності, згідно з яким кожне ГЯ потрібно подавати в ситуаціях мовлення.  
З цією метою можна використовувати реальні та уявні ситуації, створені різними 
засобами – за допомогою вербального опису, ілюстративного, предметного або 
дійового унаочнення. Ситуації, в яких демонструється нове ГЯ, дістали назву 
ілюстративних.  

Ситуації використовуються не лише для ознайомлення учнів з новим ГЯ, а й у 
процесі його засвоєння. Ситуація для учнів є стимулом до вживання ГЯ.  
Ю. І. Пассов розрізняє ситуації двох типів: для формування навичок і для розвитку 
вмінь [5, с. 29]. Ситуації першого типу дещо обмежені, оскільки в певних 
ситуативних умовах учень оволодіває лише окремою мовленнєвою дією. Його 
висловлювання зумовлюється не тільки ситуацією, а й інструкцією вчителя. 

На завершальному етапі формування граматична навичка розвивається 
паралельно з умінням. Щоб стимулювати вживання учнями ГЯ, що вивчаються, 
можна застосовувати й ситуації другого типу. Велику роль у створенні цих ситуацій 
відіграють уявлення та елементи театралізації. 

У навчанні ГЯ слід враховувати також принцип функціональності, оскільки 
будь-яка мовна форма, будь-яке ГЯ, як і мовленнєва одиниця, у процесі комунікації, 
виконує певні функції. Функція мовленнєвої одиниці – це той комунікативний 
намір, який мовець реалізує за її допомогою. Функціональність є істотною 
характерною рисою будь-якої мовленнєвої одиниці, тобто будь-якої мовної форми, 
що використовується у спілкуванні [5, с. 97]. За кожним ГЯ закріплюються певні 
функції. Так, структура There is... on the... виражає наявність або відсутність певного 
предмета у певному місці; структури Present Progressive служать для вираження 
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тривалої дії, що відбувається в момент мовлення (1), в певний період теперішнього 
часу (2) або яка відбудеться у найближчому майбутньому (3). На одному уроці 
доцільно опрацьовувати одну функцію ГЯ.  

Отже, кожне ГЯ має функціональну і формальну сторони, які мають бути 
засвоєні молодшими школярами. Принцип функціональності означає, що слід 
відштовхуватися саме від функції ГЯ в мовленні, від його змісту, а форма 
засвоюється у нерозривній єдності з функцією. Тому у процесі формування 
іншомовної граматичної компетентності слід звертати увагу учнів, насамперед, на 
значення ГЯ, а потім – на його форму. 

Одним з провідних принципів навчання ІМ є принцип комунікативності, що 
означає організацію процесу навчання іноземного мовлення як моделі процесу реальної 
комунікації [5]. Комунікативність передбачає, що шлях до практичної мети навчання 
лежить через практичне використання мови; вправи мають наближатися до природного 
мовлення, а вчитель і учень повинні стати мовленнєвими партнерами. 

Принцип комунікативності тісно пов’язаний з принципами ситуативності та 
функціональності, про які йшлося вище, і впливає як на весь процес навчання ІМ в 
цілому, так і на організацію презентації нового мовного матеріалу, вправляння і 
контролю його засвоєння. Комунікативність повинна охоплювати всі ланки уроку 
ІМ, в тому числі і формування граматичних навичок. 

Крім того, формування граматичної компетентності в учнів не можна 
здійснювати, не беручи до уваги загальнодидактичний принцип свідомості. 
Свідомий підхід до навчання ГЯ передбачає усвідомлення учнями дій з новим ГЯ, 
його функціональних і формальних особливостей у процесі формування навички. 
Усвідомлення стане можливим лише тоді, коли молодші школярі будуть до цього 
готові за своїми психофізіологічними характеристиками [3, с. 28-41].  

Не менш важливим у навчанні граматичного матеріалу є структурний принцип. 
Структура – це абстрактна схема, що відображає певні зв’язки між одиницями 
мовлення. Структуру будь-якої одиниці мовлення можна описати по-різному: 

– за допомогою вербальних правил (описових і правил-інструкцій); 
– шляхом використання правила + модель;  
– за допомогою моделей і схем; 
– лексичним способом; 
– шляхом використання зразків мовлення.  
Таким чином, усі зазначені принципи взаємопов’язані й утворюють єдину 

систему для досягнення поставлених цілей навчання, а саме формування в учнів 
іншомовної комунікативної компетентності. 

Отже, граматична компетентність включає володіння граматичними знаннями, 
граматичними навичками аудіювання, говоріння, читання і письма, а також 
здатність виконувати мовленнєву діяльність з точки зору розуміння ГЯ та їх 
вживання у мовленні. Формування іншомовної комунікативної компетентності в 
учнів початкової школи здійснюється шляхом сприймання зразка мовлення у 
комунікативних ситуаціях, а іншомовна граматична компетентність формується за 
рахунок багаторазового їх вживання у мовленні, до того ж з дотриманням таких 
принципів, як принципу диференційованого підходу, ситуативності, функціона- 
льності, комунікативності, свідомості, а також структурного принципу. 
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Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в соціально-політичному 

та економічному житті України, ставлять нові завдання щодо реформування всієї 
системи освіти, висувають нові вимоги до підвищення рівня підготовки студентів, 
зокрема іноземних. 

Ми виходимо з того, що у формуванні й творчому розвитку студентів як 
майбутніх компетентних фахівців велике значення має мовленнєва підготовка. 
Необхідність їх цілеспрямованої мовленнєвої підготовки обумовлена тим, що 
більшість фахівців обіймають посади, для яких велике значення має уміння 
спілкуватись, тобто уміння орієнтуватись у різноманітних комунікативних 
ситуаціях, знаходити потрібні засоби, способи і прийоми спілкування залежно від 
мети спілкування, налагоджувати продуктивні взаємини з партнерами. Цілком 
зрозуміло, що все це неможливо без оволодіння мовленнєвими вміннями й 
навичками, комунікативно виправданого користування мовними засобами під час 
здійснення різних видів мовленнєвої діяльності Ось чому проблема формування 
мовленнєвої культури майбутніх фахівців є актуальною.  

 У науковій літературі підкреслюють, що мовленнєва культура як унікальний 
особистісний феномен характеризується низкою специфічних ознак. Проте погляди 
вчених щодо визначення цих ознак мають певні відмінності.  

Так, Є. Адамов підкреслює, що культура мовлення передбачає не тільки 
дотримання людиною вимог щодо її словникового запасу, правил стилістики, 
граматики й орфоепії, а й прояв таких ознак мовлення, як грамотність, змістовність, 
виразність, точність, зрозумілість, переконливість [1].  

О. Бахмутова вважає, що культура мовлення проявляється передусім у вміннях 
особистості передавати думки «правильно, точно й виразно» [2, с. 3]; М. Пентилюк 
стверджує, що саме досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої 
діяльності визначає культуру мовлення людини [11; 12]. За словами І. Федосова, 
мовленнєва культура проявляється в дотриманні суб’єктом в комунікації 
граматичних і орфоепічних правил, повному використанні лексичного багатства 
мови, демонстрації таких властивостей мовлення, як різноманітність, точність, 
логічність побудови змісту, виразність і образність. Крім того, автор відзначає, що 


