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НАВЧАННЯ ГРАМАТИЦІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ АУДІЮВАННЯ 
 
Статтѐ аналізую особливості навчаннѐ граматиці французької мови засобами 

аудіяваннѐ. Розглѐнуто теоретичні засади такого навчаннѐ й запропоновано 
практичні можливості автоматизації граматичної навички через виконаннѐ 
аудитивних вправ. Запропоновано типові вправи залежно від рівнѐ опануваннѐ мовоя 
та сформульовано рекомендації щодо їх застосуваннѐ на різних етапах навчаннѐ мові. У 
дослідженні враховано системний підхід до навчаннѐ іноземній мові й загальну 
комунікативну спрѐмованість оволодіннѐ лінгвістичноя компетенціюя. 

Ключові слова: аудіяваннѐ, практична граматика французької мови, 
аудитивні вправи, мовленнюве вміннѐ, мовний навик, труднощі аудіяваннѐ, 
комунікативне завданнѐ, міжпредметні зв’ѐзки. 

 
Постановка проблеми. Як показую досвід, формуваннѐ граматичної 

навички студентів ю одним із найскладніших завдань длѐ викладача 
вищого навчального закладу. І проблема полѐгаю не лише в тому, щоб 
ѐкісно подати граматичний матеріал і досѐгнути його автоматизації, а й у 
тому, щоб студент ефективно використовував набуті навички у спілкуванні, 
зокрема, що найскладніше, в усному мовленні. Саме тому ми переконані, 
що рецептивна граматична навичка повинна формуватисѐ значноя міроя 
в межах аудіяваннѐ, ѐкому в реальній комунікації відводитьсѐ до 50 % 
часу. Аудіяваннѐ, ѐк і усне мовленнѐ, ю первинним щодо читаннѐ й письма. 
Звідси – необхідність та актуальність ґрунтовних теоретичних і практичних 
досліджень формуваннѐ граматичної навички засобами аудіяваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі навчаннѐ аудіявання у 
вищому навчальному закладі присвѐчено численні праці вітчизнѐних 
методистів. Зокрема, наше дослідженнѐ спираютьсѐ на ґрунтовні статті 
О. Б. Бігич *1+, І. В. Шимків *6+, Л. А. Підколесної, О. В. Тернової *4+ та ін. 
Однак відсутність детального опрацяваннѐ проблеми навчаннѐ граматиці 
засобами аудіяваннѐ у вітчизнѐній методиці стала головним поштовхом 
длѐ розробки даного питаннѐ. Так, існуять численні праці, присвѐчені 
формування граматичної навички та розвиткові вміннѐ аудіяваннѐ, однак, 
ѐк здаютьсѐ, ці два моменти навчаннѐ іноземній мові ніколи не 
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перетинаятьсѐ. Проте було б абсурдом стверджувати, що аудіяваннѐ та 
навчаннѐ граматиці не пов’ѐзані між собоя. 

Зокрема, А. М. Фещук зауважую, що рецептивна граматична 
навичка маю формуватисѐ на основі друкованих текстів: «Рецептивна 
граматика відбираютьсѐ із друкованих джерел, ѐкі відображаять 
специфіку книжно-письмового мовленнѐ. Сяди входѐть ѐвища, ѐкі 
студенти розуміять при читанні» *5+. 

Н. В. Кардашова, досліджуячи роль англомовного подкасту у 
формуванні компетентності в аудіяванні, зазначаю, зокрема, можливість 
виконаннѐ граматичних вправ безпосередньо перед прослуховуваннѐм 
подкасту у виглѐді заповненнѐ пропусків у тексті необхідними формами 
діюслова, артиклѐми чи займенниками; дослідженнѐ тексту з виділеними 
граматичними формами та поѐсненнѐ їх вживаннѐ тощо *2, 182+. Сама ідеѐ 
поюднаннѐ розвитку компетентності в аудіяванні та граматики непогана, 
хоча, знову ж таки, граматичний матеріал подаютьсѐ в текстуальному 
виглѐді. При цьому Н. В. Кардашова вказую на можливість поданнѐ нових 
граматичних структур через аудіяваннѐ. 

У статті, присвѐченій проблемі набуттѐ навичок аудіяваннѐ за 
допомогоя веб-оріюнтованої методики, Р. Б. Коцяба, посилаячись на 
О. Б. Бігич, говорить про те, що ще до опануваннѐ іншомовним 
аудіяваннѐм студент маю володіти словником і граматичними структурами 
*3, 120+. З такими поглѐдами ми не зовсім згодні, адже процес опануваннѐ 
аудіяваннѐм та оволодіннѐ лексикоя і граматичними структурами маю 
бути одночасним, оскільки навчаннѐ мові – це передусім навчаннѐ чути 
співрозмовника й адекватно відповідати йому. 

Метою даної статті ю висвітленнѐ особливостей навчаннѐ граматиці 
засобами аудіяваннѐ та практичних способів такого навчаннѐ. 

Методи дослідження вклячаять аналіз вітчизнѐної літератури з 
проблеми формуваннѐ граматичних навичок та опануваннѐ 
компетентністя в аудіяванні, а також аналіз франкомовних методичних 
розробок, у межах ѐких здійсняютьсѐ навчаннѐ граматиці засобами 
аудіяваннѐ. Згадані методичні розробки й розробки, запропоновані 
автором, неодноразово застосовувалисѐ експериментально на практичних 
занѐттѐх із французької мови, де була підтверджена їх ефективність. 

Виклад основного матеріалу. Як слушно зауважуять 
Л. А. Підколесна та О. І. Тернова, «механізми аудіяваннѐ на рідній та 
іноземній мові однакові, однак відрізнѐятьсѐ вони лише рівнем 
функціонуваннѐ, ступенем сформованості, уміннѐм оперувати мовними 
підходами і мовленнювими способами формуляваннѐ думки» *4, 165+. 
Тобто не варто боѐтисѐ цього виду роботи на занѐттѐх із мови, адже 
оскільки механізми ті ж самі, студент зможе зрозуміти запропонований 
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запис щонайменше частково. Звичайно, за умови адекватного підбору 
навчального матеріалу.  

Повертаячись до тверджень О. Б. Бігич та Р. Б. Коцяби про 
необхідність сформованості граматичних навичок до початку роботи з 
аудіяваннѐм, зазначимо, що, дійсно, в умовах традиційної школи у 
студентів повинні бути сформовані хоча б елементарні граматичні навички 
з мови, длѐ того, щоб прослухане не видалосѐ їм «китайськоя грамотоя». 
З іншого боку, опановуячи граматику традиційним способом – через 
друкований текст – студент все одно спираютьсѐ на усні поѐсненнѐ 
викладача та демонстрація звукової форми конкретних зразків 
граматичної структури, або ж подумки чи вголос проговоряю ці зразки сам, 
ѐкщо мова йде про самонавчаннѐ. Тобто так чи інакше відбуваютьсѐ 
залученнѐ рецептивних навичок. 

Аналізуячи ступінь сформованості граматичної навички в 
українських студентів, що опановували мову безпосередньо в 
іншомовному середовищі (а отже, через максимальне застосуваннѐ 
аудитивних механізмів) з мінімальним зверненнѐм до текстуального 
матеріалу, зауважуюмо досить високе володіннѐ граматикоя на 
інтуїтивному рівні, ѐке, однак, не виклячаю помилок, зумовлених 
відсутністя системності в опануванні мовоя. Тобто максимальне 
застосуваннѐ аудитивних вправ (а перевагу слід віддавати ѐкщо не 
автентичним записам, то навчальним матеріалам, ѐкі були начитані 
носіѐми мови) разом із системним підходом маю бути достатнім длѐ 
ефективного застосуваннѐ граматичних навичок на рівні комунікації, що ю 
одним із основних завдань у навчанні мови. 

Слід відзначити, що можливості аудіяваннѐ на занѐтті французької 
мови у вищому навчальному закладі длѐ вивченнѐ граматики досить 
широкі. Це, зокрема, підтверджую методика Compréhension orale, ѐку 
розробили М. Барфеті та П. Божуен. Кожен аудіоурок базуютьсѐ на певній 
комунікативній ситуації, дозволѐю опанувати певний лексичний запас і 
поступово вводить нові граматичні теми. Сутність роботи зводитьсѐ до 
кількох кроків: на першому етапі від студента вимагаютьсѐ загальне 
розуміннѐ запису, і вже потім подаютьсѐ лексичний мінімум та 
граматичний матеріал у виглѐді правил, ознайомившись із ѐким, необхідно 
буде виконати одну чи кілька рецептивних вправ (доповнити фрази 
займенниками/артиклѐми/діюсловами в певній часовій формі; дати 
відповіді на запитаннѐ, використовуячи необхідну часову форму діюслова; 
почути в записі фрази синонімічні до поданих тощо). Очевидно, що 
спиратисѐ лише на запропонований посібник, ѐк і на суто аудіозасоби 
подачі граматичного матеріалу, не варто, проте Compréhension orale може 
слугувати опорним засобом навчаннѐ граматиці, автоматизації й 
повтореннѐ граматичних структур. 
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Проте аудіозасоби навчаннѐ граматиці можуть набагато ширше 
застосовуватисѐ на занѐттѐх практики мовленнѐ. Одніюя з особливостей 
французької мови ю відмінності в читанні закінчень слова залежно від того, 
ѐкоя частиноя мови воно ю. Виконаннѐ аудитивних вправ може сприѐти 
формування компетентності в читанні, поюднуячись із вправами на ідентифі-
кація частини мови. Так, методисти ресурсу http://apprendre.tv5monde.com 
пропонуять вправи на диференціація між субстантивними, ад’юктивними та 
адвербіальними формами, що закінчуятьсѐ на -ent. Студенту пропонуютьсѐ 
прослухати фрази і зрозуміти, чи вимовлѐятьсѐ закінченнѐ та з’ѐсувати 
частину мови, до ѐкої належать слова: militent, finalement, considérablement, 
rassemblent, régulièrement, environnement. 

Зауважимо, що навчаннѐ граматиці засобами аудіяваннѐ 
відрізнѐтиметьсѐ на різних етапах навчаннѐ. Якщо на початковому етапі 
(рівень А1‒А2) студентові достатньо проѐвити рецептивні та репродуктивні 
навички (записати правильну форму діюслова; дати відповіді на запитаннѐ 
до запису, послуговуячись певними граматичними структурами; почути в 
записі фрази, що містѐть граматичну структуру, ѐка вивчаютьсѐ, та поюднати 
їх із синонімічними тощо), то на складніших рівнѐх цього буде недостатньо. 
На цих етапах ідетьсѐ скоріше про автоматизація граматичної навички, 
причому студент, крім підбору правильної граматичної структури, повинен 
міркувати ще і про логічність та відповідність обраних структур інформації, 
наведеній у запису. Запропонуюмо декілька прикладів. 

Так, післѐ прослуховуваннѐ запису, у ѐкому наводитьсѐ статистика 
чоловічої та жіночої зайнѐтості у професійній сфері та вдома, доцільним 
буде запропонувати вправу на вживаннѐ ступенів порівнѐннѐ: 

Complétez les phrases suivantes avec les termes plus (de/d')... que, 
moins (de/d')... que, autant (de/d')... que. (Attention, regardez si le comparatif 
est utilisé avec un nom ou un adjectif.) 

Exemple : Les femmes ont moins de postes à hautes responsabilités que 
les hommes. 

Les femmes gagnent……………… argent ……………les hommes pour le même 
travail. 

Les femmes passent ………………….heures à s'occuper des responsabilités 
familiales ………………les hommes. 

L'écart salarial entre les hommes et les femmes est ……………. important 
en France …………..en Allemagne. 

Il y a 20 ans, il y avait …………….pays qui offraient un congé 
paternité…………… aujourd'hui. 

L'égalité des salaires, c'est quand une femme gagne…………. argent 
…………un collègue masculin pour le même poste ou travail. 

Іншоя проблемоя навчаннѐ граматиці ю вживаннѐ так званих 
connecteurs logiques. Проте автоматизація вживаннѐ ціюї граматичної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 2 (76) 

100 

структури також можна поюднати із аудіяваннѐм тексту, зокрема, 
запропонувавши студентові заповнити пропуски поданими фразами-
конекторами післѐ прослуховуваннѐ запису. 

Complétez les phases avec les mots proposés qui expriment la cause ou la 
conséquence. 

Puisque  En raison des  c’est pourquoi  car 
pour que  Il suffirait de  Par conséquent 
La cause 
-  ………… le régime présidentiel n’est pas adapté aux réalités des pays 

africains, il faudrait changer de système. 
-  …………… différences ethniques et religieuses, le régime présidentiel 

n’est pas le système le mieux adapté. 
- Le système parlementaire devrait être adopté ………. il permet une 

représentation beaucoup plus vaste des différences. 
La conséquence 
- Les dirigeants africains ont aussi exploités leurs peuples ………….. on ne 

peut pas dire que tous les problèmes viennent des exploiteurs extérieurs. 
- ………….. mettre ce qui est produit au service des peuples et des pays 

………….. l’Afrique centrale progresse. 
- Les systèmes et les politiciens reflètent souvent les sociétés. …………. 

l’Afrique centrale a les dictateurs qu’elle mérite. 
Слід відзначити, що текст, у ѐкий необхідно вставити фрази-

конектори, не дубляю текст запису, а отже, крім граматичної навички та 
компетентності в аудіяванні, студент розвиваю логічне мисленнѐ, уміннѐ 
дешифрувати імплікований зміст висловляваннѐ. 

На більш просунутому рівні володіннѐ мовоя завданнѐ 
ускладняютьсѐ тим, що, крім логічних конекторів, студентові пропонуютьсѐ 
вставити в текст також фразу, що виражаю причину чи наслідок і йде в парі 
з таким конектором: 

Est-ce que la vie des enfants a profondément changé avec ce tourniquet 
pompe à eau ? Pour vous en rendre compte faites l'exercice. 

Complétez les phrases. Chaque articulateur (en italique) est relié à une 
cause ou une conséquence. 

le tourniquet pompe à eau Grâce à une bonne éducation Pour 
des suites de  donc  mourir boire à volonté une 

scolarité normale 
quand  permet le monde meilleur  malades car 
Comme perspectives d’emploi 
L'enchaînement des problèmes 
C’est difficile de suivre …………….  …………….  on n’a pas accès l’eau 

potable. 
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…………….. ils n’y ont pas accès, des enfants tombent très souvent 
………………. . 

Ils peuvent même ………………..  …………………..  ces maladies. 
 
L'enchaînement des solutions 
……………….. remédier à ce problème, Trevor Field a imaginé …………………. . 
………………….  ce système les enfants peuvent …………….. et se laver les 

mains. 
Trevor Field est content ……………….. il dit qu’il va rendre …………………… . 
D'après lui, le simple accès à l’eau potable ………………. d' avoir ……………. et 

………….. des ……………………. . 
Необхідно звернути увагу на комунікативне формуляваннѐ 

завданнѐ, ѐкого дотримуятьсѐ всі методисти освітнього ресурсу TV5 
Monde. Зауважимо, що останню наведене завданнѐ, попри те що 
покликане розвивати граматичні навички студента, все ж більше 
спираютьсѐ на загальне розуміннѐ запису та логічне мисленнѐ. 

В окремих випадках можна запропонувати студентові вставити 
логічні конектори, не надаячи варіантів длѐ вибору. У цьому разі текст, що 
пропонуютьсѐ в завданні, маю бути максимально наближеним до того, ѐкий 
читаю диктор, а викладач маю зараховувати всі логічно виправдані варіанти 
підстановки ѐк правильні. 

Окрім того, аудіяваннѐ ѐк рецептивний вид діѐльності може слугувати 
ґрунтом длѐ подальших продуктивних вправ, саме завдѐки граматичному 
компоненту. Так, наступним кроком у засвоюнні логічних конекторів, згаданих 
у тексті аудіяваннѐ, може стати введеннѐ цих конекторів у самостійно 
складений текст, продукуваннѐ ѐкого обумовляютьсѐ певним 
комунікативним завданнѐм. (En utilisant les articulations logiques, présentez le 
régime alimentaire que vous conseillez aux personnes suivantes: un homme très 
gros; une femme anorexique; un adolescent maladif). Іншим способом засвоюннѐ 
граматичної структури ю її вживаннѐ на діалогічному рівні, при цьому 
характер завданнѐ обумовляютьсѐ граматичним матеріалом. Так, ѐкщо, 
наприклад, граматичний матеріал тексту аудіяваннѐ пов’ѐзаний із 
Conditionnel passé ѐк засобом вираженнѐ докору, то і комунікативне завданнѐ 
маю бути відповідним: Deux automobilistes viennent d’avoir un accident. Ils 
sortent de leurs voitures très en colère. Ils se font mutuellement des reproches et 
expriment quelques regrets. Або: Vous êtes des parents d’une jeune fille qui vient 
de faire une fugue. Vous cherchez à comprendre ce que vous auriez dû faire pour 
qu’elle reste à la maison. Vous vous faites mutuellement des reproches. 

На більш високому рівні володіннѐ мовоя аудіо- чи відеозапис може 
слугувати студентові ѐк засіб поѐсненнѐ граматичних особливостей того чи 
іншого стиля мовленнѐ, тобто спостерігаюмо чіткі міжпредметні зв’ѐзки. 
Зрозуміло, що існуять численні способи продемонструвати ці стилістичні 
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особливості на основі реальних висловлявань: спершу поѐснити студентам 
особливості стиля, а вже потім дати їм можливість наочно в цьому 
переконатисѐ, або ж запропонувати їм самостійно зробити певні висновки 
післѐ прослуховуваннѐ аудіо- чи відеозапису. Найбільш виправданим і 
логічним виходом із ситуації буде пред’ѐвити запис і текстову опору з 
варіантами відповідей, надавши можливість самостійно вивести правило, 
спираячись на почуте, власні спостереженнѐ на прикладі рідної мови 
тощо. Наведемо приклад. Післѐ переглѐду відеофрагменту наукового 
спрѐмуваннѐ студентам пропонуютьсѐ таке завданнѐ: Écoutez attentivement 
les interventions de «la grosse voix» (homme) et complétez les informations 
pour caractériser le discours scientifique. 

1. Dans sa présentation, la grosse voix utilise essentiellement des phrases 
impératives / interrogatives / déclaratives. L’objectif est de présenter les 
informations de manière subjective / positive / objective. 

2. Pour présenter les informations, elle utilise principalement le pronom 
«je» / «nous» / «on». Cette règle est appliquée pour englober la communauté 
scientifique / dépersonnaliser / affirmer le point de vue d’auteur et gagner en 
objectivité / subjectivité / véracité. 

3. Pour la même raison, un autre type de phrases est récurrent : les 
constructions nominales / infinitives / impersonnelles. 

4. Les verbes sont principalement conjugués au conditionnel présent / au 
présent de l’indicatif / aux temps du passé pour fixer les informations dans le 
temps / donner une dimension atemporelle. 

5. Dans les phrases passives, on indique toujours / n’indique 
pratiquement jamais qui fait l’action. 

6. Dans ce type de discours, les expressions idiomatiques sont rares / 
communes, et le vocabulaire est simple / trivial / précis, ce qui rend le discours 
plus rigoureux / prestigieux / percutant. 

Окрім того, що аудіо- та відеозаписи використовуятьсѐ длѐ подачі 
нового граматичного матеріалу, автоматизації та повтореннѐ граматичних 
структур, їх можна застосовувати длѐ перевірки володіннѐ студентами вже 
засвоюного матеріалу. Зокрема, ефективним буде поюднаннѐ аудіяваннѐ з 
тестовими завданнѐми на узгодженнѐ participe passé із прѐмим додатком у 
passé composé. Незважаячи на те, що цей спосіб контроля не універсальний, 
його можна й потрібно застосовувати ѐк нагадуваннѐ про необхідність такого 
узгодженнѐ не лише на письмі, а й в усному мовленні. Наведемо приклад: 
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De qui ou de quoi on parle ? Ecoutez les phrases et cochez la bonne réponse. 
Запис Тестове завданнѐ 

1. Vous l’avez fait vous-même? a) la traduction 
b) le laboratoire 
c) le repas 

2. Vous les avez mises où? a) les photos de famille 
b) la lettre de Karim 
c) les journaux 

3. Tu les as offertes à ta mère? a) les cadeaux 
b) les fleurs 
c) le vase 

4. Je l’ai déjà éteinte. a) le portable 
b) la télé 
c) les lumières 

5. Elle l’a mise hier. a) le pantalon 
b) les chaussures 
c) la robe 

 
Методисти відзначаять значну кількість мовних та позамовних 

труднощів, ѐкі перешкоджаять адекватному сприймання звукової 
інформації студентом. До них, зокрема, належать особливості запису, темп 
і тембр мовленнѐ диктора, гучність тощо. І. В. Шимків звертаю увагу на 
проблему «психологічного бар’юра», коли поѐва незнайомого слова 
провокую «зупинку» студента, зосередженнѐ його мисленнювих зусиль на 
тому, щоб зрозуміти значеннѐ цього слова, тоді ѐк запис продовжую 
відтворяватисѐ *6, 90+. У цьому разі завданнѐм викладача ю наданнѐ 
правильної установки перед прослуховуваннѐм, створеннѐ сприѐтливої 
психологічної атмосфери. Від себе відзначимо необхідність зручного 
візуального оформленнѐ матеріалів длѐ аудіяваннѐ. Викладач повинен 
ураховувати, що студентові потрібно буде почути певну інформація, а 
отже, його увага не мусить розсіяватисѐ на складне длѐ сприйнѐттѐ 
оформленнѐ текстового завданнѐ. Обов’ѐзковим ю використаннѐ текстових 
опор: речень чи словосполучень із пропусками, запитань, із ѐкими студент 
може ознайомитисѐ перед прослуховуваннѐм тексту. Під час підбору 
тексту длѐ аудіяваннѐ слід також звертати увагу на те, щоб він був 
начитаний у нормальному темпі мовленнѐ, оскільки пришвидшений темп 
мовленнѐ перешкоджатиме адекватному розуміння, а сповільнений не 
матиме цінності в сенсі навчаннѐ студентів сприймати мовленнѐ 
франкофонів. Слід також уникати надиктованих текстів, переважно не 
властивих усному мовлення (фрагменти художнього чи публіцистичного 
тексту тощо), оскільки комунікативна цінність таких текстів сумнівна. 

Актуальним на сьогодні ю використаннѐ мережі Інтернет, що дозволѐю 
інтенсифікувати навчальний процес і забезпечити рівень володіннѐ мовоя з 
урахуваннѐм запитів сучасного суспільства. Сайти типу www.lepointdufle.net, 
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apprendre.tv5monde.com, www.bonjourdefrance.com, savoirs.rfi.fr пропонуять 
широкий спектр можливостей із вивченнѐ мови, у тому числі через 
прослуховуваннѐ автентичних текстів. Головним завданнѐм викладача в 
такому разі ю позитивна мотиваціѐ студентів до саморозвитку та 
вдосконаленнѐ мовних навичок та мовленнювих умінь у вільний час. 

Слід також відзначити те, що аудіяваннѐ маю бути частиноя 
складного комплексу, поюднуячись із традиційними граматичними 
вправами, що виконуятьсѐ студентами длѐ засвоюннѐ певної структури. І 
тут виникаю головна проблема: існуять численні комунікативні методики 
вивченнѐ французької мови, розроблені переважно за кордоном, однак 
вони в багатьох випадках ігноруять той чи інший аспект вивченнѐ мови, 
тому робота з розробки комплексної методики, ѐка б ураховувала всі 
потреби студента, лѐгаю на плечі викладача. Зокрема, методика Grammaire 
en dialogues враховую необхідність аудіяваннѐ й комунікативної 
спрѐмованості вивченнѐ граматики, однак, із нашого поглѐду, їй бракую 
організованості, спрѐмованості на системне оволодіннѐ тіюя чи іншоя 
граматичноя структуроя. А саме зазначена системність і ю необхідним 
аспектом вивченнѐ мови у вищому навчальному закладі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Підсумовуячи все сказане, можемо зробити такі висновки: 

1. Використаннѐ аудіяваннѐ длѐ формуваннѐ граматичної навички 
цілком виправдане, адже аудіяваннѐ й говоріннѐ первинні щодо читаннѐ і 
письма, тобто такий процес опануваннѐ мовоя ю більш природним. 

2. Можливості застосуваннѐ аудіяваннѐ длѐ викладаннѐ граматики 
студентам вищого навчального закладу досить-таки широкі: аудіозапис 
може бути використаний длѐ презентації нових граматичних структур, длѐ 
повтореннѐ вже засвоюного матеріалу, длѐ контроля засвоюннѐ 
граматичних структур та ѐк ґрунт длѐ виконаннѐ подальших завдань 
продуктивного характеру. 

3. Навчаячи студентів граматиці засобами аудіяваннѐ, викладач 
реалізую принцип комплексності навчаннѐ мові. Через аудіяваннѐ студент 
засвояю особливості читаннѐ чи вимови слів із подібним написаннѐм, 
унаочняю длѐ себе окремі нестандартні випадки вимови. Використовуячи 
аудіо- чи відеозапис, отримуюмо можливість наочно продемонструвати 
граматичні особливості того чи іншого стиля мовленнѐ. 

4. Рівень складності завдань длѐ роботи з аудіозаписами 
обумовляютьсѐ етапом вивченнѐ мови. На початковому етапі оволодіннѐ 
мовоя вправи носитимуть переважно рецептивний та репродуктивний 
характер. На високому рівні володіннѐ мовоя студент маю демонструвати 
не лише знаннѐ граматики, а й логічне мисленнѐ та мовну здогадку. 

5. Клячовими вимогами до викладача під час навчаннѐ граматиці 
засобами аудіяваннѐ ю робота над усуненнѐм труднощів, наданнѐ 
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адекватної установки перед прослуховуваннѐм, створеннѐ позитивної 
психологічної атмосфери на занѐтті. У жодному разі не слід забувати про 
загальну комунікативну спрѐмованість навчаннѐ, тому цей аспект теж 
повинен знайти свою відображеннѐ у формуляванні завдань до вправ. 

Проблема навчаннѐ граматиці французької мови засобами 
аудіяваннѐ ю, безперечно, актуальноя, адже максимально наближаю 
академічне навчаннѐ до реальних умов спілкуваннѐ. Перспективними в 
цьому напрѐмі будуть скоріше практичні дослідженнѐ ‒ розробка систем 
вправ длѐ навчаннѐ граматиці, ѐкі б ураховували необхідність 
комунікативної спрѐмованості навчаннѐ з одного боку і забезпечували б 
володіннѐ мовоя на академічному рівні – з іншого. 
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РЕЗЮМЕ 
Боряк Надежда. Обучение грамматике французского ѐзыка студентов высших 

учебных заведений средствами аудированиѐ. 
Статьѐ анализирует особенности обучениѐ грамматике французского ѐзыка 

средствами аудированиѐ. Рассмотрены теоретические основаниѐ этого обучениѐ и 
предложены практические возможности автоматизации грамматического навыка 
через выполнение аудитивных упражнений. Предложены типичные упражнениѐ в 
зависимости от уровнѐ владениѐ ѐзыком и сформулированы рекомендации 
относительно их применениѐ на разных этапах обучениѐ ѐзыку. В исследовании 
учтен системный подход к обучения иностранному ѐзыку и общаѐ 
коммуникативнаѐ направленность овладениѐ лингвистической компетенцией. 

Ключевые слова: аудирование, практическаѐ грамматика французского 
ѐзыка, аудитивные упражнениѐ, речевое умение, ѐзыковой навык, трудности 
аудированиѐ, коммуникативное задание, междупредметные свѐзи. 

 
SUMMARY 

Boriak Nadia. Teaching French grammar to the students of higher educational 
establishments by means of listening comprehension. 

The actuality of the present article is conditioned by the general communicative trend 
of language teaching. As listening and speaking are primary to reading and writing, the 
necessity to present grammar material within audio-records or actual speech is evident. 
Besides, listening occupies up to fifty per cent of real-life communication, thus, the task of the 
teacher is to provide the students with the sufficient knowledge in grammar so that they 
were able to decode a spoken message and to react to it adequately. The purpose of the 
research is to analyze the peculiarities of teaching grammar by means of listening 
comprehension and to suggest practical ways of this teaching. 

The options of use of listening comprehension in grammar teaching are quiet varied. 
An audio-record can be used to present new grammar structures, to revise the grammar 
material, to control the degree of mastery of grammar structures. By teaching grammar by 
the means of listening comprehension a teacher realizes the principle of complex language 
teaching. Through the listening comprehension a student may adopt the peculiarities of 
reading or pronunciation of certain parts of speech. By using an audio- or video-record we 
get the possibility to demonstrate grammatical peculiarities of a certain style.  

The level of difficulty of the tasks provided for the audio-records is conditioned by the 
level of language mastery. At the primary stage of language mastery the exercises are mostly 
receptive and reproductive. Students showing high level of language mastery are supposed to 
demonstrate not only the knowledge of grammar, but also logical thinking and language guess. 

The key demands to the teacher in grammar learning is helping the student to remove 
difficulties, providing adequate guidelines before listening, creating a positive psychological 
atmosphere at the class. A teacher should do his best in providing general communicative 
orientation in language learning, so this aspect must be reflected in tasks to the listening 
comprehension. 

The problem of teaching French grammar by means of listening comprehension is 
important nowadays, as it brings academic education closer to real conditions of 
communication. Practical researches are prospective in this direction. They include 
developing a system of exercises for grammar teaching. 

Key words: listening comprehension, French practical grammar, auditive exercises, 
speech ability, language skill, listening comprehension difficulties, communicative task, 
interdisciplinary connections. 




