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РОЗМОВНА ГРАМАТИКА У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні відбуваються 

динамічні перетворення в усіх сферах життя. Зростає потреба 

суспільства в людях, що володіють іноземною мовою як засобом 

спілкування. Необхідність навчити школярів використовувати 

іноземну мову як інструмент у діалозі культур різних країн спонукає 

науковців-методистів і вчителів-практиків переосмислювати цілі 

іншомовного навчання та акцентувати увагу на пошуках дієвих 

засобів їх досягнення. 

Здатність до спілкування іноземною мовою передбачає 

формування в учнів якостей, що роблять процес оволодіння мовою як 

засобом міжкультурної комунікації ефективним. В цих умовах 

важливе значення надається комунікативному навчанню, тобто 

підготовці учня до іншомовного спілкування в умовах іншомовного 

спілкування, створеного в класі. Саме тому важливе місце серед 

мовних компетенцій учня займають навички говоріння. 

Актуальність проблеми полягає в необхідності досягти 

високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не 

знаходячись серед її носіїв. Тому важливою задачею вчителя є 

створення на уроці іноземної мови реальних і уявних ситуацій 

спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. 



Завдання дослідження – описати функції елементів розмовної 

граматики в курсі Speakout Advance та проаналізувати вправи 

комплексу з метою підвищення ефективності комунікації учнів. 

Матеріалом дослідження слугували вправи на розвиток 

мовлення підручника Speakout Advance students’ book. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Розробкою проблеми 

навчання розмовної граматики займалися і продовжують займатися 

багато науковців. Р. Картер, Р. Кулен, А. Самі та ін. [1; 4; 7; 8; 10] 

визначили функції елементів розмовної граматики (Spoken Grammar) 

та займалися питанням перспективи навчання розмовної граматики в 

курсі англійської мови. Питання, що не знайшло свого вирішення 

полягає в тому чи потрібно взагалі навчати іноземців розмовної 

граматики і, якщо так, то як і в якому обсязі. 

Роль розмовної граматики на уроці англійської мови зростає з 

огляду на комунікативний підхід до навчання англійської мови [3]. 

Виклад основного матеріалу. На відміну від письмової 

англійської, розмовна англійська зазвичай спонтанна, незапланована і 

продукується в реальному часі без можливості редагування [2]. Тому, 

природа і характеристики розмовної англійської призводять до певних 

окремих граматичних характеристик розмовної англійської, яка 

виникає під час реального спілкування мовців [3]. 

Необізнаність учнів у розмовній граматиці може завадити їх 

вмінню бігло та правильно розмовляти [5]. Навчання розмовної 

граматики англійської мови веде до покращення швидкості мовлення , 

підвищує автентичність мовлення на уроці. 

До елементів розмовної граматики відносять еліпсис, емфатичну 

препозицію, пояснюючу постпозицію, заповнювачі пауз, маркери 

зворотного зв’язку, лексико-граматичні конструкції (ellipses, heads, 

tails, fillers, backchannels, phrasal chunks) [3].  

Еліпсис (ellipses) визначають як відсутність певних елементів, 

які зазвичай є частиною граматичних конструкцій. 

Емфатична препозиція (heads), також відома як ліва дислокація, 

дозволяє ввести тему до того як надати інформацію про неї [2: 366]. 



Пояснююча постпозиція (tails), також відома як права 

дислокація, – це коментар, що додається в кінці фрази. До функцій 

пояснюючої постпозиції відносять пояснення, вираження особистого 

ставлення [12]. Пояснююча постпозиція дозволяє мовцям редагувати 

свої коментарі та надавати оціночні судження,щодо теми. [6]. 

Заповнювачі пауз (fillers) – це слова і словосполучення на 

кшталт "er", "well" і т.п., які не мають специфічного значення, і 

дозволяють мовцю зібратися з думками [13]. Маркери зворотного 

зв’язку (backchannels) – це слова і словосполучення як "oh", "I see" і 

т.п., які використовують для демонстрації уваги до мовця та 

заохочення мовця продовжувати [9]. 

Лексико-граматичні конструкції (phrasal chunks) – це сталі 

вирази які можуть сполучатися з іншими елементами, але 

функціонують як готові лексичні одиниці [2]. Лексико-граматичні 

конструкції можуть створювати невизначеність (vagueness) "sort of", 

"kind of", показувати ввічливість "a little bit" та маркувати структуру 

дискурсу "I mean", "you know". Всі вони можуть діяти як заповнювачі 

пауз: дозволяють мовцю зробити паузу в режимі реального часу [2]. 

Навіть серед дослідників, що підтримують необхідність 

навчання розмовної граматики у викладанні англійської мови як 

іноземної, не існує одностайної думки щодо підходів або в якому 

обсязі має викладатися розмовна англійська мова. Проблема навчання 

розмовної граматики включає необхідність використання автентичних 

аудіо- та відеоматеріалів, необхідність навчання розмовної граматики 

для розвитку комунікативної компетенції учнів та питання чи навчати 

учнів продукувати розмовну англійську або тільки зосередитися на 

розпізнанні її елементів. 

В підручниках англійської мови розмовній граматиці 

приділяється небагато уваги. Проте курс Speakout Advanced пропонує 

вправи на застосування еліпсису та лексико-граматичних конструкцій 

(Vague Language). Наприклад, учням пропонується прослухати 

діалог, виконати кілька вправ на загальне розуміння, а потім звернути 

увагу на випадки вживання в діалозі невизначеної мови (vague 



language). На обговорення пропонуються питання: Why do the speakers 

use vague language? Does it sound formal or casual? 

Підручник пропонує класифікацію конструкцій: vague nouns: 

thing, stuff, bit; vague numbers around, about fifty, more or less, fifty or so; 

vague quantifiers: one or two, a couple of, loads of, plenty of, a few; 

generalisers: sort of, kind of, you know; list of completers: and stuff, and so 

on, or something (like that).  

Наступне завдання виправити помилки в реченнях: 

1. I’ll be there soon, I just have couple things to do. 

2. Why don’t we meet at exactly eight-ish? 

3. I left a lot of stuffs at the hotel, but I can pick it up later. 

4. Don’t worry. We’ve got a plenty of time. 

Мовленнєва вправа пропонує описати портрети людей: Work in 

pairs, describe and discuss the portraits below. Use the following 

questions to help you.  

 What can you say about the person’s job or character from the 

picture? 

  How do you think he/she is feeling? Why do you think this 

might be? 

Завдання на використання еліпсису: учні мають прочитати 

розмову і дати відповідь щодо пропущених слів і пояснити які слова 

заміняють слова, набрані жирним шрифтом: 

a. What words have been left out where you see▲? Why is 

this? 

b. Look at the words in bold. What words do they replace? 

1. A: ▲Remember any special smells from your childhood? 

B: Yes I do actually. ▲The smell of my grandmother’s perfume.  

2. A: The smell of the pine trees reminds me of holidays in Greece? 

B: Does it ▲? I’ve never been there.  

Потім учням пропонується прочитати правила утворення 

еліптичних речень.  

Таким чином, можна прослідкувати методологію трьох "І" – 

ілюстрація, індукція, інтеракція: розпізнання елементів розмовної 



мови, учні заохочуються робити висновки та вживати нові елементи в 

мовленні [1]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Speakout 

Advance містить велику кількість автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів, щo включають такі елемента розмовної граматики, 

як: еліпсис, заповнювачі пауз, лексико-граматичні конструкції. Проте 

більшість завдань – це завдання на розпізнання (noticing tasks [11]). 

Таким чином наголос робиться на розпізнання і усвідомлення 

елементів розмовної граматики. Вочевидь підручнику бракує 

мовленнєвих вправ. Такі елементи розмовної граматики як 

синтаксичні структури (емфатична препозиція, пояснююча 

постпозиція) ігноруються. 

Перспективи подальших досліджень – аналіз вправ, 

спрямованих на підвищення ефективності спілкування англійською 

мовою. 
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