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Доцільність використання віршованого матеріалу для формування 

іншомовної граматичної компетентності учнів початкової школи 

 

Постановка проблеми. Школа займає важливе місце у житті школярів, тому 

саме вона повинна зацікавити учнів у вивченні граматики іноземної мови, 

викликати у них сприятливе ставлення до предмета, мотивувати значущість та 

необхідності вивчення граматичної сторони мови як важливого засобу 

полікультурного спілкування. У початковій школі іноземна мова є новим 

предметом вивчення і для більшості учнів є складним, оскільки вона 

відрізняється від вживання рідної, тому потрібно використовувати 

зацікавлюючи методики, які можуть стимулювати учнів та сприяти вивченню 

граматики іноземної мови учнями початкової школи. Учні початкової школи 

характеризуються високою сенситивністю і можливістю без ускладнень 

сприймати, засвоювати та відтворювати новий навчальний матеріал, який їх 

зацікавив. На наш погляд віршований матеріал є саме таким засобом навчання 

граматики іноземної мови. 

Мета статті – показати доцільність використання віршованого матеріалу для 

формування іншомовної граматичної компетентності учнів початкової школи.  

Стани дослідження. Вивченням формування іншомовної граматичної 

компетентності займались педагоги такі як Н. П. Бойко, О. В. Волкова, О. О. 

Карпенко, О. С. Красняник, Л. Г. Мудра,  О. О. Паршикова, Ю. С. Посвистак, Л. 

Ю. Поскребишева, С. В. Фурсенко, Т. Г. Шостак, A. D. Sheffer, R. L. Williams 

тощо. Але матеріальна база вивчення граматики іноземної мови за допомогою 
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віршованого матеріалу є досить малою, тому ми можемо стверджувати про 

актуальність дослідження даної теми.  

Виклад основного матеріалу.  Вчені довели, що використання віршованого 

матеріалу це методика, яка у цікавій формі допомагає вивчити іноземну мову. 

Відповідно до психофізіологічних особливостей учнів початкової школи їм 

легко запам’ятовується новий матеріал, який викликав у них позитивні емоції. 

Яскравість та привабливість є для них пріоритетом, тому що матеріал 

підтримує мимовільну увагу учнів незалежно від намірів. Враження та емоції, 

отримані під час прочитання вірша, стають життєвим досвідом учнів, що 

перетворюється у знання граматики іноземної мови. Крім того, вірші вчать 

учнів виражати власні почуття й доносити їх до інших, розвивати творчі 

здібності та фантазію, навчають їх працювати в учнівському колективі. Вміння 

та помірковане сполучення іншомовного слова з віршем особливо впливає на 

емоційний стан учня, пробуджує уяву, думку та сприяє кращому опанування 

нового матеріалу. Адже для тощо щоб підвищити ефективність вивчення 

граматики іноземної мови ,необхідно мати вплив не тільки на свідомість учнів 

початкової школи, але на їх емоційну сферу [3 :2] .  

Наш невеликий досвід викладання іноземної мови у початкових класах 

показав, що віршований матеріал – це ефективний засіб вивчення лексичних 

одиниць та граматичних структур.  Використання віршованого матеріалу на 

уроці іноземної мови призводить до розширення мовного запасу учнів завдяки 

вивчення нових граматичних структур. Також вірші допомагають учням у 

вимові складних звуків завдяки використанню нового граматичного матеріалу.  

Ми розподіляємо думку О. О. Паршикової, яка  розглядає віршований 

матеріал як позитивний практичний засіб вивчення граматики іноземної мови. 

Це визначається тим, що віршований матеріал: 

 створює полегшене запам’ятовування граматичних структур 

іноземної мови через ритмічність; 
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 забезпечує позитивну атмосферу емоцій учнів початкової школи 

завдяки естетичному та фізіологічному задоволенню через звучання 

віршів; 

 є засобом для утворення стійких ритміко-інтонаційних та слухо-

вимовних навичок; 

 забезпечує психічний розвиток учнів початкової школи, а саме 

сприяє розвитку пам’яті; 

 розвивають фонетичний слух та ритм учнів; 

 сприяють творчим здібностям учнів початкової школи; 

 формують соціокультурну компетентність, адже знайомлять з 

мовами та культурою інших народів [6: 128] .  

Ю. М. Карплюк та О. Ю. Костюк вважають, що слід надавати перевагу 

використання саме віршованому матеріалу перед прозаїчним  для формування 

граматичної компетентності учнів початкової школи, адже саме він стимулює 

мотиваційний компонент [4: 285]. Проаналізувавши думки вчених, ми створили 

порівняльну таблицю основних особливостей використання віршованого та 

текстового матеріалу під час формування граматичної компетентності учнів 

початкової школи. (Таб.1.1) 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця основних особливостей використання текстового 

та віршованого матеріалу під час формування граматичної компетентності 

учнів початкової школи 

Текстовий матеріал Віршований матеріал 

 не має чіткої ритмічності, 

що призводить до ускладнення 

вивчення нового матеріалу; 

 має яскраву ритмічність, 

що призводить до легкого 

запам’ятовування нового 

граматичного матеріалу; 

 не несе в собі рими, що 

також характеризується 

 характеризується римою, 

що такою позначається на 
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ускладненням вивчення з боку 

учнів нового граматичного 

матеріалу; 

ненав’язливому вивченні нового 

граматичного матеріалу та 

швидкому запам’ятовуванні; 

 є монотонним текстом і 

рідко характеризується 

динамічністю.  

 викликає інтерес до 

вивчення нової граматичної 

структури, адже характеризується 

яскравою динамічністю 

 в рідких випадках активує 

мотивацію учнів, адже матеріал є 

для учнів складним; 

 є активатором 

мотиваційного компоненту учнів. 

О. В. Кудравець  стверджує, що саме ритм і рима сприяє вивчення граматики 

іноземної мови. Ритмічність матеріалу та звуковий склад слів характеризується 

зацікавленням учнів початкової школи, тому заучування та римування віршів 

викликає інтерес та приносить певне задоволення [8: 21] . 

Наше дослідження даної теми показало, що використання віршованого 

матеріалу може інтегруватись в процес формування граматичної 

компетентності та легкого запам’ятовування мови, адже він характеризується 

великою кількістю повторів, що і призводить до формування граматичної 

компетентності. Вірші є легкодоступні, демонструють нові граматичні 

структури не відриваючись від контексту, ознайомлюють учнів з вимовою 

англомовних носіїв, дають нові теми для обговорення та аналізування. Учням 

подобається працювати з віршами, адже вони є для них певним відпочинком від 

рутинної роботи з підручниками, словниками та робочими зошитами [9: 40]. 

Досліджуючи переваги використання віршованого матеріалу, ми можемо 

виділити основні цінності його використання: 

1) Практична цінність: 

 призводить до ненав’язливого запам’ятовування нової 

граматичної структури; 

 покращує результативність вивчення нового граматичного 

матеріалу в цілому; 
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 розширює загальний словниковий запас слів учнів; 

 забезпечує утворення інтегрованого процесу навчання 

завдяки із ознайомленням з культурою та мовою іншомовних країн; 

 призводить до здатності учнів підтримувати бесіду на знайомі 

теми; 

 покращує їх вимову та грамотність. 

2) Розвивальна цінність: 

 розвиває обізнають учнів щодо іншомовних реалій; 

 розвиває та активує мотивацію учнів під час вивчення нової 

граматичної структури; 

 сприяє утворенню позитивних емоцій при вивченні нових 

граматичних структур; 

 сприяє розвитку інтелектуальної сфери учнів початкової 

школи; 

 розвиває грамотність, що і призводить до розвитку 

граматичної компетентності учнів початкової школи.  

3) Виховна цінність: 

 збагачує світогляд учнів, оскільки знайомить їх з культурою 

інших країн та іншомовними реаліями; 

 формує толерантне ставлення до інших культур та народів, 

які мають відмінні граматичні особливості мови; 

Підсумовуючи вищесказане, можемо стверджувати про доцільність 

використання віршованого матеріалу у формуванні іншомовної граматичної 

компетентності учнів початкової школи. Наш невеликий досвід викладання 

іноземної мови у початкових класах підтвердив наше припущення. Успішність 

формування граматичної компетентності за допомогою використання 

віршованого матеріалу в початковій школі становить 40%.  
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