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ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Вивчення іноземної мови та оволодіння іноземними мовними системами – 

запорука розвитку та формування високоосвіченої особистості, яка здатна 
сприймати та спілкуватися різними мовами. Державний стандарт початкової 
освіти  передбачає створення навчального освітнього середовища з обов’язковою 
складовою – вивчення іноземної мови [1]. Практичне вивчення іноземної мови 
передбачає оволодіння основними сферами: лексики, фонетики, граматики. 

Діти молодшого шкільного віку мають оволодіти іншомовною 
комунікативною компетентністю рівня А1, згідно з Загальноєвропейськими 
Рекомендаціями з мовної освіти, головною складовою якої є граматична 
компетентність [2]. Під граматичною компетентністю ми розуміємо здатність 
учня до правильного граматичного оформлення своїх усних і писемних 
висловлювань і діти повинні розуміти граматичне оформлення мовлення 
співбесідника. Це мовлення  ґрунтується на складній і динамічній взаємодії 
певних знань, навичок та граматичної усвідомленості [3, с. 15-16]. Головними 
компонентами мовної граматичної компетентності є: граматичні знання, 
граматичні навички і граматична усвідомленість. Отже, основною метою 
формування англомовної граматичної компетентності учнів початкової 
загальноосвітньої школи є оволодіння граматичними знаннями. 

Для того, щоб формування англомовної граматичної компетентності було 
успішним, потрібно, в першу чергу, визначити інтереси, потреби, мотиви, 
бажання, здібності й можливості дітей, а також психічні та фізіологічні 
характеристики учнів молодшого шкільного віку на різних етапах їхнього  
розвитку.  

 По-друге, щоб формування граматичних навичок учнів початкової 
загальноосвітньої школи було ефективним потрібно дотримуватися певних 
науково обґрунтованих принципів таких як: ситуативності, функціональності,  
диференційованого підходу, комунікативності, свідомості, структурного 
принципу [3, с. 23-27].  

По-третє, варто слідкувати за тим, щоб граматичний матеріал був зрозумілим 
та доступним для дітей, потрібно враховувати особливості кожного учня. 
Потрібно, щоб матеріал забезпечував формування у молодших школярів 
граматичної навички і розвиток умінь реалізовувати її в різних видах 
мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні і письмі. 



Інноваційні технології навчання та формування англомовної  граматичної 
компетентності на сучасному етапі розвитку методики навчання іноземної мови 
є одним цілим. Сучасні технології навчання потрібно використовувати на 
користь та оптимізацію навчально-виховного процесу на уроках іноземної мови. 
Застосування ігрових інноваційних технологій, а саме комп’ютерних 
лінгвістичних ігор є важливим напрямом розвитку сучасної методики і це 
підвищує мотивацію учнів до навчання, так як у дітей молодшого шкільного віку 
переважає ще ігрова діяльність. 

Відома методист та вчена О. І. Вовк визначила, що формування граматичних 
навичок є одним із важливих показників правильного оволодіння англійською 
мовою та  формування правильного усвідомлення інформаційних та 
комунікаційних мотивів співрозмовників [4, с.8]. 

Мeтa нaвчaння грaмaтичнoгo мaтeрiaлу англійської мoви, щo вивчaється, – цe 
oвoлoдiння грaмaтичними нaвичкaми мoвлeння: рeпрoдуктивними, тoбтo 
грaмaтичними нaвичкaми гoвoрiння i письмa, тa рeцeптивними, тoбтo 
грaмaтичними нaвичкaми aудiювaння i читання [3, с. 67-88].  

Багато вчених визначають інтерактивне навчання як одну з форм діалогового 
навчання: інтерактивність (від англ. interaction – взаємодія) – означає здатність 
взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, 
комп’ютером) або ким-небудь (людиною). 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів; це може бути 
колективне, групове навчання, робота в парах, де і учень, і вчитель мають 
однакові та рівні права, є рівнозначними суб’єктами навчання, ставляться з 
розумінням до того, що вони роблять осмислюють [5, с.5]. Інтерактивне 
навчання передбачає програвання життєвих ситуацій, використання рольових 
ігор;  сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, атмосфери 
співпраці, взаємодії; створює комфортні умови навчання, за яких учень відчуває 
успішність та отримує задоволення від навчального процесу. 

Отже, використання на уроці інтерактивних технологій сприятиме стимулом 

до творчої, продуктивної праці та прагненню до активних дій, а ще є ефективним 
методом формування англомовної граматичної компетентності учнів початкової 
школи. 
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