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ТЕОРІЯ ГРАМАТИКИ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВНЗ 

 
Погляд на роль і місце граматики у викладанні іноземної мови 

зазнавав глибоких, найчастіше несподіваних змін: починаючи від 
надмірного звеличування граматики при прямому порівняльному 
або перекладному підході і закінчуючи майже повним вилучен-
ням граматики з процесу навчання в період інтенсивного підходу 
до викладання іноземних мов. 

Проте накопичений дидактичний досвід показує, що грамати-
ці варто приділяти першорядне значення, тому що, по-перше, 
граматика є найважливішим компонентом мови як системи; по-
друге, комунікативні навички без граматики можливі лише до 
певної міри; по-третє, вивчення граматики і, відповідно, форму-
вання граматичних навичок лежать в основі формування мовної 
компетенції в цілому. 

Положення про те, що в навчанні іноземній мові в немовному 
ВНЗ варто також навчати граматиці цієї мови, у даний час, оче-
видно, ніким не заперечується. І лінгвісти, і методисти одностай-
но висловлюють думку, що правильна постановка викладання 
граматики може істотно полегшити навчальний процес і приско-
рити оволодіння іноземною мовою. Проте обсяг граматичного 
матеріалу в немовному ВНЗ повинен істотно відрізнятися від 
аналогічного матеріалу у мовному ВНЗ. Зрозуміло, що майбутній 
філолог повинен знати і вміти розбиратися у всіх тонкощах тео-
ретичної і практичної граматики, що для нього є основним 
об’єктом вивчення, у той час як для майбутнього економіста, на-
приклад, знання більшості з цих тонкощів виявиться непотріб-
ним, тому що, по-перше, такого роду граматичні явища і не зу-
стрічаються в економічних текстах, а, по-друге, мета його при 
читанні такого тексту складається насамперед у тому, щоб вилу-
чити, засвоїти і правильно передати наукову інформацію.  

Втім, хоча думка про те, що граматику у немовному ВНЗ по-
трібно викладати в скороченому, стиснутому обсязі порівняно з 
мовним ВНЗ, теоретично розділяється усіма, здійснити цю ідею 
на практиці часто виявляється важко. По-перше, самі викладачі 
немовних ВНЗ вивчали у свій час повний теоретичний і практич-
ний курс граматики іноземної мови і не одержали жодного уяв-
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лення про специфіку викладання граматики в немовному ВНЗ. 
Навіть якщо практичний досвід роботи наводить їх на думку про 
те, що курс граматики в немовному ВНЗ повинен бути перегля-
нутий і скорочений, мало хто з викладачів зважиться переглянути 
цей курс, вносячи відповідні винятки. Граматичних посібників, 
які передбачають таке скорочення граматичного матеріалу, що 
могло б бути покладене в основу його вивчення в немовному 
ВНЗ, дотепер немає. До того ж не варто забувати, що остаточно 
уніфікувати граматичний матеріал для всіх немовних ВНЗ і всіх 
етапів навчання неможливо, враховуючи і різницю у фаху студе-
нтів, і різницю в етапах навчання. 

Таким чином, одне з найскладніших питань — це питання 
відбору конкретного граматичного матеріалу, що має складати 
основу викладання граматики в немовному ВНЗ. Які теми 
обов’язково мають бути включені в цей граматичний мінімум, 
необхідний для читання і розуміння наукового тексту? Що можна 
опустити, що скоротити? Яким має бути загальний обсяг грама-
тичного матеріалу? Яка має бути послідовність його вивчення? 
Як викладати граматику, якими конкретними методами і прийо-
мами навчання користуватися? Це основні питання, із якими так 
чи інакше стикається будь-який викладач немовного ВНЗ. На де-
які з них ми і спробуємо відповісти. 

 
 

Т. П. Лавриненко, ст. викладач 
кафедри іноземних мов 

 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

За сучасних умов розвитку вищої освіти України вивчення 
іноземних мов є однією з актуальних проблем. Головне завдання 
полягає у формуванні у студентів системи навчальної діяльності 
в єдності її основних компонентів — мотивації, навчальної дія-
льності, самоконтролю і самооцінки. 

Досягнення практичної направленості та дієвості знань по-
требує не тільки вдосконалення організації процесу їх засвоєн-
ня, але і внесення суттєвих коректив до всіх форм контролю 
знань студентів. Поєднання контролю з боку викладача з само-
контролем студентів є однією з найважливіших дидактичних 
вимог до контролю. Самоконтроль — це вміння студентів са-
мостійно знаходити, виправляти й попереджувати помилки в 


