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ХУДОЖНIЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСIБ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНЦIЇ CТУДEHTIВ 

Л.В.Сергiєнко (Лисичанський педагогiчний коледж)  

Художнi тексти (дискурси) є носiями лiнгвiстичної iнформацiї, 

переданої в образнiй формi. Суттєвою рисою мови художньої лiтератури є її 

стилicтична неоднорiднiсть. Слова й вислови будь-якого лiтературного 

стилю, дiалектизми, просторiччя – yci елементи знаходять своє мiсце в мовi 

художньої лiтератури, i вживання їх виявляється досить закономірним, якщо 

тільки воно естетично вмотивоване.  

Виконання мовою художньої лiтератури естетичної й комунiкативної 

функцiї є надзвичайно важливим у процесi вирiшення методичних завдань. 

Це робить застосування дискурсiв особливо ефективним. Переваги 

використання їx як засобу навчання рiдної мови, поповнення лексичного 

запасу студентiв, розширення вiдомостей про народ, його культуру не 

одноразово вiдзначалися методистами. Це зумовлене:  

1) орiєнтацiєю художникiв слова на кращi досягнення мовленнєвої 

народної культури, яка в свою чергу призводить до опори лiтературної мови 

на мовлення письменникiв-класикiв як вищий зразок; 

2) наявнiстю в мовi художньої лiтератури стилiв загальнонародної мови 

(тому й засвоєння ознак iнших стилiв можна здiйснювати пiд час вивчення 

художнього стилю); 

3) своєрідністю мовної форми, що сприяє засвоєнню лексики й 

мовленнєвих зразкiв. 

Однiєю з найважливiших особливостей художнього дискурсу є й те, що 

в ньому особливе мiсце посiдає "лексика людинознавства". Знання цiєї групи 

слiв, якi можуть бути широко використанi в рiзних сферах спiлкування, якi є 



необхiдними для опису xapaктepy людей i для оцiнки вiдповiдних суспiльних 

явищ. Джерелом збагачення студентiв такою лексикою служать перш за все 

художні тексти (дискурси). 

Важливим є й те, що образнiсть художнiх дискурсiв, їx емоцiйний 

вплив сприяють більш глибокому розумiнню й запам'ятовуванню слiв i 

семантико-стилiстичних форм їx використання. Тому саме художнi дискурси 

з успiхом використовуються як навчальний матерiал. Вони несуть не тiльки 

певну iнформацiю, а й впливають на почуття, смак студентiв, їхнi емоцiї й 

образну пам’ять. 

Художнi дискурси використовують подвiйну роль: об'єкта вивчення як 

факту нацiональної культури; джерела вiдомостей про нацiональну культуру, 

що охоплює вci її рiзноманiтнi вияви (особливостi суспiльного життя, побуту, 

звичаїв народу тощо). Саме тому слiд особливу увагу звертати на дискурси, 

що мають народознавчий характер. Оскiльки вони є найважливiшим 

складником нацiональної культури, кожний справжнiй художнiй твip може 

розглядатися як важливий елемент культури. Тому знання студентiв про свiй 

народ не можна вважати повними, якщо вони не ознайомленi з найбiльш 

вiдомими творами, що є досягненнями культури. Ознайомлення з такими 

творами на заняттях з мови буде сприяти виробленню в студентiв уявлень 

про щастя й обов'язок, про добро i зло, про cовість i честь, стане засобом 

формування в них високих моральних якостей, нацiональної культури i 

гiдностi. Поряд з цим з'являється можливiсть повiдомлення студентам 

вiдомостей про особливостi вербальної й невербальної поведiнки нociїв 

української мови в умовах певної ситуацiї мовленнєвого спiлкування. Зразки 

дiалогiв, включенi в художнi тексти, окремі реплiки героїв творів, описи їxнix 

дiй – усе це надзвичайно важливо зрозумiти й засвоїти. Це й буде сприяти 

нормативнiй мовленнєвiй поведiнцi в ситуацiях спiлкування, адекватному 

сприйняттю почутого, прочитаного, написаного. 

Використання дискурсiв як джерела лiнгвокраїнознавчої iнформацiї 

засноване на вpaxуванні художньої природи, особливостей лiтератури як 

мистецтва, що вимагає уважної та поглибленої роботи над словом. Така 

робота може вiдбуватися i в процесi попередньої пiдготовки до сприйняття 

художнього твору (рiзнi типи семантизацiї слiв) й у процесi аналiзу дискурсу, 

зливаючись iз засвоєнням його змiсту. При цьому мовнi засоби 

розглядаються не тiльки з погляду їх семантики й комунiкативних функцiй, 

але й з погляду функцiї естетичної, вiдбувається одночасне збагачення 

мовлення студентiв i поглиблення їхньої лiтературної освiти. 

Для художньої лiтератури характерний емоцiйно-чуттєвий метод 

засвоєння дiйсностi, вiдтворення життя в конкретних образах i картинах, якi 

впливають не тiльки на розум, а й ще почуття. Емоцiйно-образна природа 

художньої лiтератури дaє можливiсть їй вiдображати найтоншi вiдтiнки 

почуттiв i переживань, якi не пiддаються понятiйному вираженню. 

Викликаючи в студентiв певнi емоцiї, художнi твори наближають їхню 

свiдомiсть до ментальностi народу, допомагають глибше проникнути в 

нацiональну психологiю. 



Отже, художнi дискурси, виступаючи в своїй загальноосвiтнiй i 

виховнiй функцiї, можуть дати студентам загальне уявлення про українську 

нацiю. Вони здатнi задовольнити комунiкативнi, пiзнавальнi, естетичнi 

потреби студентiв, забезпечити iнтереси до вивчення рiдної мови, пiдтримати 

мотиви, стимули до вдосконалення мовленнєвої дiяльностi. Працюючи з 

художнiми дискурсами на заняттях з української мови, студенти 

знайомляться з культурними традицiями українського народу, мовленнєвими 

формулами, особливостями вербального й невербального спiлкування. 


