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Надія ЯЦКАНИЧ,
м. Ужгород
ІМПЛІЦИТНИЙ ТА ЕКСПЛІЦИТНИЙ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Сучасний процес викладання/вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах
України спонукає педагогів та науковців ретельно досліджувати питання методики викладання
граматичного матеріалу на практичних заняттях. Особлива ж увага акцентується на тій частині
граматики, яка враховує «несвідоме» її використання в іншомовній комунікативній діяльності.
Формуванню граматичної компетенції в процесі вивчення іноземної мови присвячено
чимало паць низки вітчизняних та зарубіжних вчених: З. Устинової, Ю. Пассова, С. Шатілова,
М. Панченко, А. Бесса, Р. Порк’є та інших.
У даній науковій публікації ми розглянемо традиційні підходи (експліцитний/імпліцитний)
у вивченні практичної граматики та їх взаємодію в процесі іншомовної комунікації.
Ще зовсім нещодавно, основним у формуванні граматичної компетенції на заняттях
з іноземної мови (ІМ) вважався експліцитний підхід (теоретико-практичний (граматичний), який
передбачає чітке роз’яснення викладачем правила конкретного граматичного явища та його
свідоме відтворення/застосування студентами під час виконання низки тренувальних вправ.
Згодом педагоги звернули увагу на комунікативний підхід та імпліцитну граматику (практичну
(лексичну), які, в свою чергу, не вимагають вивчення жодних правил, а опираються виключно на
систематичне іншомовне спілкування.
Таким чином, імпліцитну граматику можемо, безсумнівно, назвати «прихованою»,
зважаючи на той факт, що вона намагається замаскувати труднощі, пов’язані з оволодінням
граматичної компетенції, акцентуючи власну увагу на непрямому підході. Експліцитна ж, на
нашу думку, є «відкритою», оскільки зовсім не приховує як факту свого «існування», так і
власної домінуючої функції. Вона, в свою чергу, цікавиться питанням справжньої, спрощеної
метамови в процесі вивчення ІМ.
Одним із засобів імпліцитного підходу науковці визначили структурні вправи, тобто
«несвідоме» відтворення граматичного явища за певним зразком, який є взірцем для виконання
завдань. Такі вправи, в деякій мірі, звільняють від вивчення граматичних правил та, безперечно,
допомагають засвоювати певні «речення-моделі», пов’язані з тією чи іншою комунікативною
ситуацією. Імпліцитний підхід у вивченні граматичного матеріалу цікавий тим, що спонукає
аудиторію до роздумів, змушує формувати чіткі висновки. Адже, виконуючи вправи, студенти
формулюють «власне правило» опрацьованого граматичного явища. На даному етапі,
вважаємо за доцільне, залучати викладача, який, вдаючись до експліцитного підходу,
підтверджував би або ж корегував «правило», сформоване в процесі виконання структурних
вправ аудиторією.
І тут постають важливі, на нашу думку, питання. Чи можливо чітко виокремити один
досконалий підхід, який міг би стовідсотково гарантувати свою ефективність? Чи варто сьогодні,
вдаючись до імпліцитної граматики, категорично «відмовлятися» від експліцитної? Існують певні
суперечності в застосуванні того чи іншого підходу в процесі формування граматичної
354

компетенції на заняттях з ІМ. Й переважна більшість викладачів вважають завданням
дисципліни оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією, а зовсім не вимушене
вивчення дескриптивної граматики. Ми, в свою чергу, не радили б, акцентувати увагу виключно
на одному з підходів, а спробувати віднайти між ними певний баланс для забезпечення основної
мети навчання ІМ, а граматична компетенція, безперечно, стане запорукою її досягнення.
Отже, підсумовуючи все вище вказане, можемо зробити наступний висновок: вільне
володіння іноземною мовою на рівні носія – важкий, кропіткий та довготривалий процес. Він,
звичайно, не може базуватися виключно на вивченні граматичного матеріалу, але й, в жодному
разі, не може бути знехтуваний, як у випадку імпліцитного підходу. З власного досвіду, автор
публікації відмічає, що переважна більшість студентів прагне вивчати граматику ІМ. Щоправда,
змушені констатувати й той факт, що імпліцитний підхід не завжди є доречним, оскільки, існують
певні обставини, які змушують нас вдаватися саме до експліцитної граматики.
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