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Простежено зв’язок різних аспектів лінгвістичного опису граматичних одиниць та явищ
української мови з особливостями їх вивчення в чужомовній аудиторії, виділено та встановлено
специфіку різних типів граматик, пов’язаних з реальним процесом навчання української мови як
іноземної та формуванням методичної граматичної компетенції викладача української мови як
іноземної.
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Методика викладання граматики займає особливе місце у системі комплексної
методичної підготовки майбутніх викладачів української мови як іноземної.
Сьогодні існує низка загальнотеоретичних та спеціальних робіт, присвячених
проблемам методичної підготовки викладачів мови як іноземної, зокрема формування
методичної граматичної компетенції [2; 5; 14; 16]. Питання методики викладання граматики української мови як іноземної, на жаль, ще не стали предметом особливої уваги.
Лише принагідно до них звертаються українські дослідники, ставлячи, наприклад,
завдання створити систему тестових завдань і вправ, які вважають „найефективнішим
засобом формування методичних знань і методичної компетенції викладача” [2: 31–32].
Узагальнюючи комплекс висловлених у науково-методичних працях положень, можна
встановити обсяг завдань, призначених для вирішення в курсі методики викладання
граматики української мови як іноземної, а саме:
- з’ясувати місце і роль граматики в курсі української мови як іноземної;
- вивчити особливості методичної організації граматичного матеріалу в системі навчання української мови як іноземної;
- дослідити способи подання граматичного матеріалу в програмах, підручниках
та посібниках з української мови як іноземної;
- визначити роль граматики в процесі оволодіння видами мовленнєвої діяльності;
- розкрити функціональне навантаження граматичних одиниць у зв’язку з
лінводидактичними особливостями їх вивчення.
Дослідження особливостей методичної організації граматичного матеріалу в
системі навчання української мови як іноземної виявило необхідність зв’язку із результатами системних досліджень мовних граматичних одиниць та явищ з позицій
різних типів граматик (академічної, порівняльної, комунікативної, функціональної)
та багатьох сучасних лінгвістичних дисциплін (прагмалінгвістики, комунікативної
лінгвістики, соціолінгвістики та ін.).
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Таким чином, думка про те, що методиці викладання мови як іноземної треба дати
лінгвістичне обґрунтування [13: 8], знаходить практичне підтвердження при створенні
курсу методики викладання української мови як іноземної.
Традиційно граматику розуміють як науку про морфологічні та синтаксичні
мовні засоби. Однак у практиці навчання іноземних мов трапляється використання
терміна граматика для позначення комплексного опису мови. У цьому значенні до
сфери граматики входять: фонетика (фонологія), морфологія, синтаксис, лексикологія
і семантика [19: 208]. Стислий опис внутрішньо зв’язаних певними відношеннями
морфологічних засобів та правил їх поєднання (засоби синтаксичні) окреслюють як
граматичну систему, яка є найбільш стійкою складовою кожної мови.
З увагою на об’єкт та методи дослідження виділяють різні типи граматик, зокрема
аплікаційну, генеративну, історичну, контрастивну, нормативну, описову, універсальну тощо. Уважають, що теорія і практика навчання іноземної мови тісно пов’язані з
контрастивною граматикою, оскільки саме потреба викладання мови як іноземної
спричинила вивчення граматичних одиниць і явищ у зіставному аспекті. Виявилося, що
труднощі, які виникають при опануванні іноземної мови, викликані головним чином
різницею між рідною мовою учня та мовою, яку він вивчає. Отож результати такого
опису мають попереджати помилки та полегшувати процес їх подолання. Матеріал,
запропонований для навчання іноземної мови, який ґрунтується на такому описі, уважають найкращим та найбільш ефективним [19: 214].
Досягненням вважає Г.І. Рожкова „підхід до мови з позицій виявлення її функціонально-мовленнєвих можливостей”, який закріпився в практиці викладання російської
мови як іноземної [15: 10]. Саме такий підхід до мови допомагає розкрити призначення
і вживання граматичних форм у мовленні, орієнтує у виборі потрібних засобів, узгоджуючись з намірами мовця. Аналіз характеристик, виявлених на основі багатоаспектного розгляду мовних фактів, переконує у винятковій продуктивності такого підходу
в навчанні осіб, які опановують українську мову як іноземну.
Встановлення закономірностей функціонування системи граматичних структур
як реалізаторів понятійних смислів становить сутність функціонального підходу. У
цілому функціональний підхід до опису мовного матеріалу означає:
- розкриття специфічних властивостей конкретних лексико-граматичних
одиниць з урахуванням ознак, властивих мовній системі загалом;
- виявлення лексичних, граматичних і стилістичних обмежень, які виявляються
на різних рівнях мовної системи в різних сферах мовлення;
- вказівку на дію позамовних факторів, які впливають на використання
одиниць мови у мовленні.
У сучасному мовознавстві „спостерігається тенденція перейти від вивчення мови
як абстрактної схеми до вивчення функціонування мови в мовленні” [1: 25]. Це означає,
що відбувається зрушення у вивченні мови з опорою не на статичний, а на динамічний її бік; не на підхід до мови як до інвентарю одиниць, а на її вивчення такою, якою
вона є насправді, у реальному функціонуванні. Функціональному підходу до аналізу
мовних граматичних явищ присвячено праці багатьох дослідників (О.В. Бондарко,
М.О. Шелякін, Т.В. Булигіна, В.Г. Гак, А.П. Загнітко та ін.). Науковці стверджують, що
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без „включення фактів контекстуальних змін у реалізацію значень граматичних форм
будь-яка лінгвістична теорія втрачає цілісність... Завжди актуальним є визначення принаймні основних умов презентацій граматичних форм” [6: 5]. Функціональний підхід,
на противагу традиційному, зосереджує увагу на проникненні в семантичне багатство
граматичної форми. Наприклад, центральним завданням функціональної морфології
є встановлення місця й значущості компонентів граматичних категорій у реалізації
універсально-типологічних і національно своєрідних смислів, визначення інвентарю
формальної презентації понятійних категорій. Застосування у лінгводидактиці результатів функціонального підходу до опису лінгвістичних одиниць забезпечить практичне
оволодіння іноземною мовою, оскільки саме такий підхід передбачає синтез двох
підходів – „від значення до форми” та „від форми до значення”, які лежать в основі
практичного навчання іноземної мови.
Функціональний прояв мовних властивостей переважно пов’язують із закономірностями вживання мовних норм у напрямі від змісту (значення) до форми вираження.
У мовознавчій літературі такий підхід називають ономасіологічним, а в навчальних
посібниках, програмах для іноземців навчальний матеріал організовують за логікосмисловими групами [12]. Подаючи матеріали для сертифікатного навчання, автори
„Навчальних мінімумів з української та російської мов для іноземців” [10] у межах
„Граматичного мінімуму” зазначають функції відмінків, а в розділі „Комунікативнопоняттєвий мінімум” використовують елементи функціональної лінгвістики для вираження комунікативних намірів (повідомлення інформації, запиту інформації, вираження
констатації, заперечення, волевиявлення, модальних характеристик, інтелектуального
ставлення оцінного характеру, емоційного ставлення до осіб, предметів, подій, дій, передачі чужої мови) та вираження логіко-смислових відношень у висловленні (суб’єктнопредикативних, семантико-синтаксичних).
Однак для того, щоб осягнути закономірності вживання мовних засобів у мовленні, засвоїти правила побудови, а особливо сприйняти та зрозуміти чужомовні висловлювання, недостатньо показати специфіку мовних засобів у напрямі від змісту до
форми. Важливо врахувати характеристики, які виявляються при аналізі мовних фактів
від форми до змісту, від засобів вираження до значення. Такий підхід у мовознавчій
літературі кваліфікують як семасіологічний. Його застосовують для опису формальної
будови граматичних категорій, показу парадигматичних зв’язків між одиницями певного мовного класу, при узагальненні та систематизації засобів вираження певного
змісту (смислу). Опрацьовуючи в чужомовній аудиторії приклади, в яких подано різні
формальні показники – засоби вираження значення часу, упродовж якого в перспективі
минає дія, можна зробити висновки про зміст граматичних форм, напр.: узяв – на день;
на тиждень, на місяць; на сьогодні. З іншого боку, бажаючи показати систему мовних
засобів для позначення часу дії, пропонуємо відповідно до рівня знань слухачів набір
засобів для вираження цього значення, напр.: колись, сьогодні, щоденно, в суботу, у
цьому році; о третій годині – годині о третій тощо.
У практиці навчання мови як іноземної обидва ці аспекти важливі. Їх вибір залежить від мети навчання. Завдання навчити слухачів висловлювати свої думки у різних
сферах та ситуаціях спілкування вимагає активно володіти мовою. Однак не менш
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важливо розуміти різноманітні мовленнєві контексти, враховуючи й емоційний план
висловлювання, і потреби „індивідуальної винахідливості” мовця. Окреслюючи різні
підходи до показу явищ мови, призначених, з одного боку, для активного використання
в мовленні (продуктивний вид діяльності), а з іншого, для розуміння (рецептивний
аспект володіння мовою), приходимо до виділення різних типів граматик – активної і
пасивної. Уперше на теоретичному рівні його запропонував Л.В. Щерба, констатуючи:
„Важливий розділ граматики, який ніхто ніколи не заперечував, – це синтаксис. Однак
щодо змісту існують різні думки. Це природно. Тут особливо відчутна різниця між
пасивним та активним аспектами граматики. При пасивному аспекті треба виходити із
форми слів, досліджуючи їх синтаксичне значення... вивчати словосполучення і порядок
слів у них. Що стосується активного аспекту синтаксису, то тут вихідна точка зовсім
інша. В ньому розглядаються питання про те, як виражається предикативність взагалі?
Як виражається опис того чи іншого шматка „дійсності”? Як виражається логічне
судження з його „S” і „P”? Як виражається незалежність дії від волі дійової особи? Як
виражається кількість предметів? З прикладів видно, що активний аспект синтаксису
найбільш не розроблений в граматиках нових мов” [17: 13–14].
Розмежування активної і пасивної граматики стосовно практики навчання мови
іноземців проводять за чотирма пунктами [15: 13]:
1) мета навчання;
2) аспекти мовленнєвої діяльності;
3) специфіка відібраного для різних цілей граматичного матеріалу;
4) способи презентації відібраного матеріалу (Див. табл. 1).
Таблиця 1
Основні пункти
розмежування

Активна граматика

Мета навчання

Продукування висловлювання

Види мовленнєвої
діяльності
Специфіка граматичного
матеріалу

Слухання, говоріння, письмо
(продуктивні вміння)
Матеріал, специфічний для усного вживання, необхідний і
достатній для реального спілкування в межах навчально-комунікативних ситуацій

Способи презентації
матеріалу

1. Відібраний лексико-граматичний матеріал подається в
основному смисловими групами,
переважно від змісту до форми
і у вигляді моделей – типових
мовленнєвих зразків.
2. „Ситуативний спосіб” навчання.

Пасивна граматика
Рецептивне сприйняття
висловлювання
Читання, слухання
Матеріал, специфічний для письмових видів мовлення

Спосіб організації матеріалу
від форми до змісту на основі характеристик мовних категорій, представлених у типових
структурно-граматичних моделях
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У такому розмежуванні активної і пасивної граматики знаходить своє відображення суттєве для практики навчання розмежування мови і мовлення. Безперечно, в
практиці навчання виділяють, з одного боку, явища, властиві мовній системі в цілому,
які необхідно засвоювати відповідно до завдань, принципів пасивної граматики; а з
іншого, явища, специфічні для усного мовленнєвого використання, які стають об’єктом
активної граматики.
Активний і пасивний аспекти граматики об’єднуються спільним функціональним
підходом, бо відповідають певним комунікативним завданням і відображають специфіку різних видів мовленнєвої діяльності. Однак вони відрізняються розміщенням
матеріалу:
а) активна граматика – характеризується багаторівневим підходом;
б) пасивна граматика – допускає лінійно-описовий план.
До кінця 80-их років протиставлення активної і пасивної граматики відомі лише
в теоретичному висвітленні, головним чином в методиці викладання російської мови
як іноземної, що стверджує Г.І. Рожкова: „На жаль, конкретне розчленування й опис
російської мовної системи в плані активної і пасивної граматик ще не зафіксовано в
навчально-методичній літературі стосовно навчання неросіян, а нагромаджений досвід навчання іноземців російської мови у функціональному плані на разі ще не має
достатнього осмислення та узагальнення” [15: 14]. Посібник І.Г. Милославського [8]
став своєрідним запереченням такого твердження, а автор рецензії на цей посібник
А.І. Мойсєєв [9: 170] зазначив, що за своїм змістом і будовою це справді новий тип
опису граматики і письма російської мови і що практичну реалізацію активної і пасивної граматики подано вперше. Особливістю цієї граматики було визнано те, що в ній
описано й охарактеризовано з граматичного боку російську мову, і лише мову. На тлі
численних навчальних посібників з російської мови як іноземної, які переповнені різними зауваженнями, деталями, подробицями з лінгвокраїнознавства, зі сфер спілкування,
мовленнєвих ситуацій, що відволікають увагу від мови, вона вигідно вирізнялася, бо
показувала, як влаштований мовний механізм, якими „примхливими” бувають переходи
від форми до значення і від значення до форми.
Практичне навчання мови як іноземної звичайно пов’язане з практичною граматикою, яку, на думку А.І. Мойсєєва [9: 170], можна було б доповнити означенням
функціональна, оскільки вона розкриває призначення і вживання граматичних форм у
мовленні, орієнтує у виборі потрібних засобів, узгоджуючись з намірами мовця. Таке
розуміння практичної граматики повністю співзвучне з висловлюванням Л.В. Щерби:
„Граматика є не що інше, як збірник правил мовленнєвої поведінки, є найважливішою
книгою. Правила, які становлять її зміст, мають бути точними і відповідати мовній
дійсності; вони мають керувати мовцем при складанні фраз відповідно до думок, які
він хоче висловити” [17: 13].
Залежно від призначення опис граматики будь-якої мови може бути двояким. З
одного боку, може постати питання Що потрібно знати про граматичну будову цієї
мови, щоб викладати її як іноземну?; а з іншого, Як найбільш доцільно відібрати та
подати граматичний матеріал стосовно етапу і мети навчання? [7: 3]. Для методики
викладання мови як іноземної таке розрізнення є дуже важливим, адже навчальний
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процес, або ширше система навчання, складається з двох стадій: стадії розробки відповідного матеріалу, його дослідження, опису і стадії навчання, тобто практичного
проведення занять. Відповідно суттєвим є як системний опис явища, розкриття найбільш значущих його характеристик та ознак, так і навчання слухача користуватися
відібраним і спеціально організованим матеріалом.
Урахування мети і завдань навчання приводить до виділення описової та практичної граматики. Описова граматика дає відомості про граматичну будову мови,
необхідні у практиці викладання; практична граматика включає такий матеріал і в
такій послідовності та системі, які найбільш доцільні на цьому етапі, відповідають
меті навчання, контингенту слухачів.
Вирішення проблеми розмежування описової та практичної граматики є важливим для методики викладання граматики української мови як іноземної тому, що
допомагає відповісти на питання:
що вчити?
як вчити?
(план змісту)
(план організаційно-методичний)
При цьому основна відмінність має стосуватися загального підходу до матеріалу,
його обсягу, розміщення, способу інтерпретації та презентації [15: 7]. Відповідно до цих
критеріїв визначають специфіку описової та практичної граматики (Див. табл. 2).
Таблиця 2
Критерії
розмежування
Загальний
підхід до
матеріалу
Обсяг
матеріалу

Спосіб
презентації
матеріалу

Описова граматика
Подає будову мовної
системи в цілому.
Намагається подати мовний
матеріал якнайповніше.

Подає мовний матеріал у
лінійному, одноаспектному
плані.

Практична граматика
Містить навчальний матеріал, необхідний
для активного володіння мовою, практичного
спілкування.
Ґрунтується на принципі вибірковості навчального матеріалу: відповідно до потреб
учнів різної категорії, терміну та умов навчання
(позамовні фактори), а також особливостей
функціонування граматичної одиниці в мовленні.
Ґрунтується на багатоаспектному поданні мовного матеріалу: необхідно одночасно охопити
мовні ознаки різних рівнів реалізації в мовленні,
тобто комплексно ввести їх у навчальний матеріал для практичного засвоєння учнями.
Таким чином, разом з морфологічним матеріалом мають бути враховані лексичні, синтаксичні, стилістичні характеристики.

„Мова, – зауважував Л.В. Щерба, – складається з граматичних та лексичних правил. Саме ці правила дають нам можливість говорити і розуміти сказане” [17: 13]. Це
твердження відомого російського лінгвіста-методиста означає, що практичне навчання
мови як іноземної має спиратися на виявлення системних відношень, які існують у мові,
тобто обов’язковість урахування у процесі викладання граматики української мови в
іншомовній аудиторії результатів системних досліджень мовних одиниць та явищ.
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Однак практична спрямованість навчання мови як іноземної ставить власне
дидактичні завдання :
- відбору граматичного матеріалу, необхідного в практичному курсі іноземної
мови;
- виділення матеріалу, який важкий для засвоєння;
- вибору шляхів і методів організації роботи з метою ефективності та
інтенсивності навчання.
Ці науково-методичні положення неодмінно приводять до виділення граматик
академічної (наукової) та педагогічної. Граматику, яка становить матеріал для опрацювання його як навчального граматичного матеріалу, прийнято називати педагогічною.
Вона суттєво відрізняється від академічної (наукової) граматики, яка „займається
вивченням формальних особливостей мови, або КОДОМ. Її завдання – систематична
презентація, цілісний опис структури мови” [18: 114]. Вона подає академічний опис
системи мовних норм і категорій, що визначають будову слів, словосполучень, речень.
Звичайно, чим повніше, детальніше описана граматична система мови, яку використовують як вихідний матеріал, тим ефективнішою буде педагогічна граматика. Педагогічна
граматика специфічно інтерпретує лінгвістичні граматичні явища: зміст і обсяг граматичного матеріалу визначає потреба його використання у процесі навчальної діяльності
залежно від змісту, мети, завдань, форм навчання, рівня знань слухачів. „Педагогічна
граматика – це граматика, приготовлена з думкою про потреби і проблеми тих, хто
навчається мови як іноземної” [18: 114]. Вона є вибором певних складових наукової
граматики, довершених відповідно до певних критеріїв, які є основою навчання мови
як іноземної. Ця граматика прямує до дещо формалізованої схеми, у межах якої подає
дефініції, діаграми, описові правила, які мають на меті полегшити учневі опанувати
структуру мови. Вона мусить ґрунтуватися на науковій граматиці, але є більшою мірою
прагматична. З огляду на це в граматиках нерідко співіснують елементи опису структурного, когнітивного чи генеративного.
В українській лінгводидактиці відома граматика для навчання студентів-іноземців
[4] та граматика української мови в таблицях, призначена для англомовних слухачів [11].
Поляки, наприклад, уважають найкращою педагогічну граматику Зофії Калети [20].
Останніми роками лінгвісти все частіше займаються мовою як засобом людського порозуміння (прагмалінгвістика, теорія мовленнєвих актів), охоплюючи у своїх
дослідженнях не тільки внутрішні моделі, зразки мови як замкнутої системи, але також
спосіб, в який ці зразки, моделі пов’язуються із вживанням мови як засобу спілкування.
Ця зміна теоретичної перспективи збіглася з переміщенням акцентів у навчанні мови
як іноземної.
Так, навчаючи іноземного слухача правильно творити граматичні структури,
наприклад, питальні речення для вираження прохання (непряме прохання) відповідно
до принципів прагмалінгвістики, доцільно звернути увагу на прямі і непрямі акти.
Слід обов’язково застерегти його від неадекватної реакції, заснованої на буквальному тлумаченні мовленнєвого висловлювання. Наприклад, фразу Ви не скажете,
котра година? треба сприймати як стандартне висловлювання прохання Скажіть,
будь ласка, котра година. Але для такого коментарю викладачеві треба керуватися не
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лише системними знаннями мови (мовна компетенція), а й володіти інформацією про
особливості вживання мовних одиниць (комунікативна компетенція) [3]. Виходячи з
позицій лінгвістичної прагматики, при лінгвістичних дослідженнях необхідно враховувати людський фактор, тобто звертатися до людини, яка користується мовою. Такий
зв’язок забезпечує можливість врахувати ситуацію спілкування і виразити формально
„чистими” висловлюваннями із залученням невербальних засобів, зокрема інтонації,
цілу гаму додаткових відтінків і значень. Наприклад, вислів Іде дощ! можна оцінити
і як пряму констатацію факту (денотативне значення), і з прирощеними значеннями:
1) треба сидіти в хаті; 2) як я люблю дощову погоду; 3) треба взяти парасолю тощо.
Адекватне сприйняття мовленнєвих актів забезпечує адекватну мовленнєву (вербальну)
і поведінкову реакцію адресата (співрозмовника). Тоді процес спілкування відповідає
принципам комунікативної співпраці.
Тому програми, які постали останніми роками, спираються на дещо інші засади:
слухачі мають уміти не тільки розпізнавати і формулювати речення, що багато років
становило мету навчання, але й творити та розуміти висловлювання, оперувати мовленнєвими актами, які є основою мовної комунікації, а вміння послуговуватися мовою
мають набути характеру, що відповідає автентичному вживанню мови.
Розгляд питання про лінгвістичні основи методики викладання граматики української мови як іноземної активізує багатоаспектний опис української мови, зокрема
граматичної системи, як об’єкта вивчення для іноземців.
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The work develops coherence of various aspects for linguistic description of grammatic units and
Ukrainian language phenomena along with the peculiarities of their study among the foreign audience,
emphasizes and establishes specificity of different grammar types related to the real teaching process of
Ukrainian as a foreign language and also related to the formation of methodological grammar competence
of the teacher of Ukrainian as a foreign language.
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