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В статті представлено алгоритм дій з мовними одиницями в методиці 

формування культури спілкування у молодших школярів з ТПМ засобами 

фразеологізмів для усвідомлення ними семантичної структури фразеологізму 

та уведення його в активний словник мовної системи. 

В статье представлен алгоритм действий с языковыми единицами в 

методике формирования культуры общения у детей младшего школьного 

возраста с ТНР средствами фразеологизмов для осознания ими семантической 

структуры фразеологизма и введения его в активный словарь языковой 

системы. 

The article presents the algorithm of actions with language tools in methodic of 

forming of communication culture in school age children with severe speech 

disorders by means of phraseologism for understanding of the semantic structure of a 

phraseologism and putting into active and passive vocabulary of the language of 

children.  
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Проблема формування комунікативних умінь дітей молодшого шкільного 

віку з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ), відповідно до національних 

культурних традицій при вивченні рідної мови як навчального предмету та 

подальшого вільного переходу до використання цих умінь в позанавчальних 

обставинах при орієнтуванні в життєвих ситуаціях і вирішенні завдань 

спілкування в реальній дійсності, залишається актуальною в практиці 

спеціальної школи для дітей з мовленнєвою патологією. 

 Великий культурно-національний потенціал являють собою 

фразеологізми, які активно використовуються в сфері мовленнєвої комунікації, 

де встановлюється традиція, зумовлена національним характером культури 

спілкування та рівнем розвитку її вербальних та невербальних засобів. В 

мовленнєвій поведінці використання фразеологізмів зумовлене підвищеним 

рівнем активності учасників комунікації, в їх прагненні до експресивності, до 

використання традиційних мовленнєвих форм, що підкреслює належність до 

певної культури. 

Засвоєння значення фразеологізму підпорядковується закономірностям 

оволодіння мовною семантикою носієм певної мови взагалі і вимагає створення 

умов для включення значення кожної мовної одиниці в дві системи одразу – 

мікросистему і макросистему [4, С. 172]. Для попередження дифузного, 

неадекватного уявлення про семантичний зміст нового для дітей із ТПМ 

мовного засобу – фразеологізму ми запропонували для реалізації на першому 

етапі експериментального навчання таку послідовність діяльності з текстом, в 

якій комунікативні завдання організують єдність мотиву діяльності школярів і 

дій визначення предмету, мети, головної думки текстового повідомлення [5 ].  

Зосередження уваги на фразеологізмі, визначенні його значення і 

остаточному введенні в активний словник учнів з ТПМ через систему 

тренувальних вправ здійснюється на другому етапі нашої методики.  

Мета цієї статті полягає у представленні алгоритму дій лінгвістичного 

аналізу виокремлених з контексту фразеологізмів, відповідно до 

запропонованих учням експериментальної групи пізнавальних завдань на 



другому етапі методики формування культури спілкування у дітей молодшого 

шкільного віку з ТПМ засобами фразеологізмів. 

алгоритм усвідомлення учнями семантичної структури фразеологізму 

ґрунтується на послідовності дій з навчальним матеріалом. Співставлення та 

порівняльний аналіз слова і фразеологізму відбуваються у формальному і у 

функціональному аспектах з обов'язковим моделюванням виділених 

властивостей обох мовних засобів з графічною фіксацією результатів 

порівняння. 

Опорними виступають передбачені програмою знання, отримані 

школярами з ТПМ при вивченні теми «Речення», «Слово. Синоніми», , а 

також знання та уміння, набуті в результаті навчальної діяльності на 

першому етапі експериментального навчання.  

Діяльністну сторону другого етапу експериментального навчання 

представляють  наступні дії школярів з навчальним матеріалом: 

- виділення зовнішньої формальної структури фразеологізму; 

- моделювання формальних ознак фразеологізму і слова та їх 

співставлення; 

- складання алгоритму розпізнання фразеологізму в складі 

речення; 

- побудова синонімічного ряду, який містить стилістично 

нейтральне поняття із закріпленими нормами соціальної етнічної моралі 

та фразеологізм із експресивно-оцінювальною конотацією; 

- лінгвістичний аналіз фразеологізму та слова із синонімічним 

значенням за готовим алгоритмом.  

Прогнозовані знання та уміння, як результат розв'язання пізнавальних 

завдань шляхом алгоритмізації, порівняння та моделювання виділених ознак 

фразеологізмів на другому етапі експериментального навчання молодших 

школярів з ТПМ, повинні полягати у оволодінні значенням найбільш 

уживаних в процесах спілкування фразеологізмів через уведення їх у 

синонімічні ряди поряд із стилістично нейтральними поняттями та уміння 



спостереження за змінами в семантиці речення або тексту, внаслідок 

використання фразеологізму і виявлення специфічної функції фразеологізму в 

мовленні. 

В психології мовлення (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, 

О. М. Леонтьєв, О. Р. Лурія та ін.) чітко розмежовуються мовні операції 

виокремлення, що виникли шляхом спонтанного наслідування дитини діям 

дорослих, і операції «власне усвідомлення», коли через свідомі дії з мовним 

матеріалом сегменти тексту, а в нашому випадку, – фразеологізми, стають 

психологічним фактом в свідомості дитини, отже, і можуть нею свідомо 

контролюватись при використанні у мовленні [4, C. 232]. В нашій методиці 

це положення має принципову важливість, оскільки опанування значенням 

фразеологізму у дітей з ТПМ відбувається в умовах мовного та 

мовленнєвого дизонтогенезу. Таким чином, на другому етапі нашої 

методики ми повинні підняти фразеологізм через сходинку актуального 

усвідомлення на рівень усвідомленого контролю. Розв'язання цього завдання 

може забезпечити система педагогічних прийомів організації діяльності 

молодших школярів з ТПМ, основана на теорії розумових дій 

П. Я. Гальперіна [1, 2].  

Діяльність учнів з усвідомлення смислових компонентів тексту на 

першому етапі, надала протягом другого етапу можливості оптимізувати 

процес визначення школярами з ТПМ в реченні граматичної основи (підмет і 

присудок), яка номінує діяча, характеризує його, або називає дію, яку він 

виконує [5]. Тепер на передній план виходить робота з лексичними засобами і 

здійснюється вона на фоні речення. 

Простежимо за цим процесом на прикладі фрагменту заняття з 

експериментальною групою молодших школярів з ТПМ. 

Завдання 1. Прочитайте виразно подані речення. Коли (в яких ситуаціях) 

так можна говорити про знайомих, друзів? 

Оленка ходить, як у воду опущена (сумна). Яринка відповіла, як ножем 

відрізала (різко). 



Спишіть речення. Підкресліть народні вислови. З'ясуйте їх значення. 

Орієнтування в граматичній основі речення молодші школярі з ТПМ 

здійснюють за відпрацьованою послідовністю визначення структурних 

компонентів думки: про кого розповідається? що саме розповідається?. 

Синтаксична структура пропонованих дітям поверхневих формально-

граматичних зразків висловлювань максимально наближена до структури 

семантичного синтаксису і є найбільш легкою для аналізу. Порядок мовних 

засобів такий, що після слів, які називають дію (ходить, відповіла) стоять 

фразеологізми на ознаку, експресивну характеристику цієї дії і між ними легко 

встановлюється зв'язок: ходить (як?) як у воду опущена; відповіла (як?) як 

ножем відрізала. 

Наступним кроком, після виокремлення фразеологізму, буде визначення 

значення через операцію введення фразеологізму у синонімічні відношення із 

стилістично нейтральним словом чи словосполученням: 

як у воду опущений – сумний; як ножем відрізати – різко. 

Після записування дітьми утворених пар, школярі здійснюють операцію 

порівняння мовних засобів у парі, результатом якого стає визначення значення 

народного вислову, висновки дітей про подібність значення слова і народного 

вислову, а також його функції у мовленні, яка полягає, крім характеристики дії, 

ще й  можливості того, хто говорить висловити власну оцінку емоційно, 

влучно, яскраво.  

Згідно з теорією розумових дій (П. Я. Гальперін), ми здійснили 

розбиття складної дії на ряд операцій, які доступні дитині і пристосовані до 

її актуальних знань, умінь і навичок. При перенесенні на новий мовний 

матеріал, таке розмічування допомагає учневі виконати нову дію за 

окремими операціями, що в сукупності складає орієнтувальну основу дії. 

Таким чином, змістом орієнтувальної основи дій для оволодіння значенням 

фразеологізму молодшими школярами з ТПМ стала послідовність наступних 

операцій з реченням: визначення граматичної основи; виокремлення 

фразеологізму із складу речення; утворення синонімічної пари із 



фразеологізму та стилістично нейтрального слова; порівняння мовних 

засобів у парі за семантичними ознаками; уточнення значення 

фразеологізму. 

Для закріплення уміння, діти з ТПМ виконують послідовні операції з 

аналогічним мовним матеріалом: 

Марійка так уроки вчить, як мокре горить (повільно). Сестри живуть, 

як риба з водою (дружно). Брати ладять, як кішка з собакою (сваряться). 

Іванко про рибалку розповідає, як горохом сипле (уривчасто, поквапливо). 

Наталка у бабусі живе, як сир у маслі катається (добре). 

Процес засвоєння знань про значення фразеологізму та його формальну 

специфіку, підпорядкований меті формування умінь молодших школярів з 

ТПМ адекватно використовувати його в актах спілкування, відповідно до 

загальнопсихологічних закономірностей, вимагає спочатку виконання 

зовнішніх дій з моделлю мовної одиниці. За П. Я. Гальперіним, – це дії із 

матеріальними об'єктами, які точно відбивають їх суттєві властивості та 

допускають зовнішні дії з ними – зміну, співставлення та ін. Для вирішення 

завдань нашого експериментального навчання такими зручними матеріальними 

об'єктами будуть моделі або схеми. Суттєвою властивістю фразеологізму як 

мовного знаку є експресивність конотації в семантичній структурі та 

специфічна багатокомпонентна форма, отже визначені ознаки повинні 

відбиватись в моделі.  

Розглянемо на конкретному прикладі, як після проведеної підготовчої 

роботи, що полягала у створенні дітьми під керівництвом педагога 

синонімічної пари із фразеологізму та стилістично нейтрального слова, 

порівняння обох мовних засобів у парі за семантичними ознаками, 

уточнення значення фразеологізму, ми спланували процес навчання 

молодших школярів з ТПМ моделюванню мовних засобів – слова та 

фразеологізму. 



Ми запропонували дітям речення із доступною для них формальною 

синтаксичною структурою і організували  діяльність з його аналізу у наступній 

послідовності. 

Завдання 2. 

- Запишіть речення. Визначте граматичну основу речення (підмет і 

присудок). 

Петрик на майданчику відпочиває, як трохи на головах не ходить 

(бешкетує). 

- Що говориться у реченні про те, як саме відпочиває Петрик? 

- Поставте запитання і дайте відповідь. (Відпочиває як? Як трохи на 

головах не ходить). 

- Доберіть до народного вислову синонім. Запишіть утворену пару. 

(Бешкетує – як трохи на головах не ходить). Висновок: і слово і народний 

вислів мають близьке значення. Але народний вислів характеризує людей 

емоційно, влучно, образно.  

- Тепер порівняємо форму слова і народного вислову. Для зручності 

представимо їх у формі моделей. 

 

                                                               

-       бешкетує                                    як трохи на головах не ходить 

В ході аналізу моделей, керованому педагогом, діти роблять висновок, що 

народний вислів,  на відміну від слова, складається із декількох частинок – слів, 

але в сукупності вони складають єдиний неподільний народний  вислів. 

Частинки – слова у народному вислові не можна переставляти і замінювати, 

інакше він втратить своє значення і той, хто нас слухає, нічого не зрозуміє. 

Народні вислови слід запам'ятовувати і використовувати незмінними в 

ситуаціях спілкування. 

Модель фразеологізму повинна містити знак, який вказує на його 

експресивно-оцінювальну функцію в мовленні. Ми звертаємо увагу школярів 

на цей факт і домовляємось, що обраний нами знак оклику (!!!) показує, що на 

     !!! 



відміну від слова, народний вислів, крім основного значення, додатково 

виражає наше ставлення до людей та їх вчинків. Замість знаку оклику діти 

можуть обрати інший знак-піктограму, але з цього моменту вона повинна бути 

постійним атрибутом моделі фразеологізму. 

Таким чином, в ході другого етапу експериментальної методики 

формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку з ТПМ 

засобами фразеологізмів, опираючись на загальнопсихологічні закономірності 

інтеріоризації зовнішньої діяльності і перетворення її у внутрішню мисленнєву, 

ми організували діяльність дітей з лінгвістичного аналізу фразеологізму, 

відповідно до послідовності розумових дій орієнтування в предметі аналізу та 

зовнішніх дій з його моделлю [1, 2].  

В нашій методиці семантизація фразеологізмів переважно 

здійснюється через побудову синонімічної пари або синонімічного ряду до 

вилученого із речення або тексту фразеологізму. Представлений, в першу 

чергу, в контексті комунікативної ситуації, і опрацьований молодшим 

школярем в ході організованої діяльності з його лінгвістичного аналізу, 

фразеологізм розкриває відтінки свого смислу і засвоюється у значенні, 

погодженому із соціальною нормою. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Ждан А. Н. Опыт построения учебного предмета (морфология русского 

языка) на основе учения о типах ориентировки и формирования умственных 

действий и понятий / А. Н. Ждан // Теория поэтапного формирования 

умственных действий и управление процессом обучения. – М.: МГУ, 1967.– 

С. 144–153.  

2. Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности : сб. 

статей / под ред. П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной. – М.: Изд-во Моск. Ун-

та, 1968. – 238 с. 



3. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого 

высказывания / А. А. Леонтьев.– изд. 4-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. 

– 312 с. 

4. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы 

общей теории речевой деятельности / А. А. Леонтьев. – изд. 3-е, стереотипное. 

– М.: КомКнига, 2006. – 248 с. 

5. Махукова Т. В. Формування первинних уявлень та узагальнень щодо 

експресивно-характеризуючого значення фразеологізмів у молодших школярів 

з ТПМ в системі корекційної роботи з розвитку культури спілкування / 

Т. В. Махукова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. 

Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2011. – № 18. – С. 165–170. 

 


