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В ряду навчальних завдань початкового курсу з української мови 

значиться опанування учнями знань про мову як найважливіший засіб 

комунікації та пізнання, формування  умінь структурувати смислову 

ситуацію, виділяти в ній основні компоненти і виражати їх у мовній 

формі, використовувати у власному мовленні засвоєну лексику та 

синтаксичні конструкції [2]. 

В ході констатувального експерименту, підпорядкованому меті 

наукового обґрунтування та розробки методики формування культури 

спілкування у дітей молодшого шкільного віку з ТПМ засобами 

фразеологізмів, ми запропонували учням серію діагностичних завдань 

для  визначення рівня сформованості у них дотеоретичних знань та 

практичних узагальнень щодо функціонально-стилістичної ролі  

найбільш уживаних в розмовному мовленні фразеологізмів, умінь 

побудови висловлювань з експресивно-оцінною характеристикою явищ 

дійсності та людських вчинків, володіння навичками аналізу та відбору 

мовних засобів, згідно із поставленим завданням [1]. 

Оцінювання роботи учнів з виконання  завдань ми  здійснювали за 

наступними критеріями: 

1. Сформованість дотеоретичних узагальнень щодо  

функціонально – стилістичного значення фразеологізму. 

2. Сформованість  навичок вибору з ряду різних за значенням 

фразеологізмів такого, що відповідає своїми семантичними ознаками 

вимогам вираження смислу висловлювання. 

3. Сформованість умінь  побудови висловлювання для 

реалізації мети експресивно – оцінної характеристики явищ дійсності, 

рис характеру та вчинків людей. 

4. Сформованість умінь граматичного оформлення елементів 

висловлювання, відповідно  до закономірностей синтагматичної 

сполучуваності лексичних одиниць в українській мові [3, 4].  

Розглянемо кількісні та якісні показники рівня виконання 

завдання на визначення функціонально-стилістичного значення 

фразеологізмів і пристосувальних навичок їх відбору для побудови 

висловлювань експресивно - характеризуючого змісту учнями 

експериментальної та контрольної груп. 

 Школярі отримали завдання прочитати пари речень, в яких зміст 

незакінченого другого речення виводиться із змісту першого. Щоб 



побудувати і записати правильне висловлювання, необхідно підібрати 

найбільш доцільний в певній ситуації спілкування народний вислів. 

 Кількісний та якісний аналіз результатів показав низькі 

можливості вираження експресивно-оцінних суджень засобами 

фразеологізмів дітьми з ТПМ.  

 Умовою успішного самостійного виконання даного завдання, що 

відповідає високому рівню  є сформованість фразеологічних засобів в 

імпресивному словнику та досвід використання найбільш уживаних з 

них в усному та писемному мовленні. Такого рівня виконання завдання 

не досягла жодна робота школярів експериментальної групи - 0%. 

 Достатній рівень виконання характеризується правильною 

побудовою трьох з чотирьох можливих речень із безпомилковим 

вибором з довідкового ряду різних за значенням фразеологізмів такого, 

що відповідає своїми семантичними ознаками вимогам вираження 

смислу висловлювання  і оформленням цього висловлювання згідно 

граматичних норм – 23,08%.  

 Середній рівень якості учнівської роботи визначається 

правильною побудовою двох пар речень і двома помилковими, 

пов’язаними з неправильним вибором з довідкового ряду фразеологізму 

за семантичними ознаками, введення якого в контекст речення 

призводить до порушення логіко – смислових характеристик і 

можливості його розуміння взагалі. Наявні також помилки у 

граматичному оформленні речення – 46,15 %. 

 При низькому рівні спостерігається неможливість виконання 

завдання школярем – 30,77 %. 

 Кількісні результати виконання завдання в контрольній групі 

мають таку статистику:  достатній рівень –50,0 %; середній рівень - 

38,46%;  низький рівень – 1,54 %. 

 

Рис. 4.1. Кількісні показники сформованості у молодших школярів 

навичок відбору фразеологізмів для побудови висловлювання (у%). 

  



Якісний аналіз виявив, що в переважній більшості діти з ТПМ не 

мають практичних навичок активного використання фразеологізмів при 

побудові імперативних висловлювань та висловлювань, що експресивно 

характеризують вчинки, стани людей в ситуаціях спілкування. 

Правильно підібрали  фразеологізми  21,15 %   школярів  з ТПМ і 39,42 

% учнів ЗОШ. 28,85% школярів з ТПМ і 10,58 % школярів ЗОШ 

утворили речення,  в яких логіко – граматичний зміст порушено 

неправильно підібраним фразеологізмом, або введенням його без  

дотримання правил граматичної сполучуваності лексичних одиниць в 

українській мові або з деформацією компонентів фразеологізму. 

 Допомога шляхом надання довідкового мовного матеріалу була 

ефективною для учнів експериментальної групи, але в роботах допущені 

помилки, серед яких ми визначили типові: 

1) учень здійснює правильний вибір фразеологізму із довідкового 

ряду за семантичними ознаками і дописує речення, але не змінює форму 

компонентів  фразеологізму відповідно до правил граматичної 

сполучуваності слів в українській мові –15 % від кількості помилок, 

допущених школярами з ТПМ; 

2) учень здійснює  вибір будь-якого фразеологізму з довідкового 

ряду, що  порушує логіко-смислові характеристики висловлювання  в 

цілому і дописує речення без дотримання правил граматичної 

сполучуваності лексичних одиниць в українській мові –56,67% від 

кількості помилок, допущених школярами з ТПМ; 

3) учень здійснює вибір будь-якого фразеологізму з довідкового ряду 

порушуючи логіко-смислові характеристики висловлювання  в цілому і 

при дописуванні речення деформує компоненти фразеологізму, 

незважаючи  на його правильне написання у довідці  – 8,33 % від 

кількості помилок, допущених школярами з ТПМ. 

Декілька учнів  повернули експериментатору картку з 

невиконаним завданням. Причина полягає або в нерозумінні школярем 

завдання і мети своїх дій взагалі і з довідковим матеріалом зокрема,  

або в нерозумінні значення фразеологізмів, серед яких потрібно 

зробити правильний вибір і усвідомлення свого незнання. Отже, троє 

дітей експериментальної групи обрали за краще нічого не писати, аніж 

навздогад обирати із довідки один з пропонованих фразеологізмів. 

Такий варіант дій школярів в ході експерименту ми кваліфікували як 

«відмова від виконання завдання» і також наочно представили окремим 

блоком в діаграмі – 20,0 %. 



 

Вис. 4.3. Співвідношення помилкових рішень у виборі та 

формальному оформленні фразеологізму  при побудові речення 

школярами з ТПМ (у %).  

 

 Слід зауважити, що окрім зазначених вище помилок при 

переписуванні фразеологізму з довідки в процесі виконання завдання, 

школярі з ТПМ допустили значну кількість  дисграфічних помилок, 

які є наслідком  несформованості фонематичних процесів, аналітико-

синтетичних операцій з мовними одиницями різного рівня. 
  Зовсім інший загальний результат якості виконання другої 

вправи було зафіксовано при аналізі робіт учнів загальноосвітньої 

школи. Надання довідкового мовного матеріалу з метою допомоги у 

виконанні завдання було ефективним для 50% школярів із достатнім 

рівнем, які швидко дописали речення, зробивши правильний вибір 

фразеологізму із довідкового ряду із зміною форми його компонентів 

відповідно до правил граматичної сполучуваності слів в українській 

мові. 

  Деякі школярі контрольної групи також припустилися 

помилок, які ми спостерігали при аналізі робіт учнів з ТПМ. Але 

виявлена кількість таких помилок не дозволяє зробити висновок про 

їх типовість. Наявні в роботах помилки, крім зазначених вище, ми 

пов’язуємо з недостатнім засвоєнням знань та несформованістю 

умінь застосувати морфологічний принцип письма української 

орфографії та неуважністю школярів з низьким рівнем успішності у 

вивченні рідної мови. Дисграфічних помилок, що свідчать про 

порушення функціонування мовленнєво-мовного механізму, не 

допустив  жоден учень загальноосвітньої школи. 

  Порівняльний аналіз якості виконання завдання школярами 

експериментальної та контрольної груп дозволяє зробити наступні 

узагальнення. 

1. Зважаючи на  об’єктивно зумовлений факт зміни 

культурно-мовного стереотипу представників сучасного 



українського етносу – соціального оточення, під впливом якого 

розвивається мова і мовлення дітей від народження і  до початку їх 

систематичного навчання в школі, ми можемо в деякій мірі пояснити 

обмеженість представлення фразеологізмів в імпресивному та 

експресивному лексичному  складі молодших школярів. Отже, 

навчально - методичне забезпечення навчання культурі спілкування 

засобами фразеологізмів в початковій школі повинно максимально 

компенсувати прогалини в дотеоретичних спонтанних навичках їх 

активного вживання у мовленні дітей.  

2. Значні утруднення школярів контрольної групи і 

мінімальні можливості школярів експериментальної групи в 

актуалізації наявних в текстах вправ шкільного підручника 

фразеологізмів для побудови власних висловлювань з експресивно-

оцінювальною метою в ситуаціях спілкування, ми пов’язуємо в 

значній мірі з низьким рівнем їх пропедевтичного вивчення в 

початковій школі.  

3. Незважаючи на те, що фактори, висвітлені вище є 

спільними для дітей з нормальним мовленнєвим онтогенезом і дітей 

з ТПМ, рівень виконання завдання школярами експериментальної 

групи набагато нижчий за рівень школярів контрольної групи (див. 

діаграму 4.3.). Надання довідкового мовного матеріалу з метою 

допомоги різко підвищило успішність виконання завдання школярів 

загальноосвітньої школи, оскільки вони застосували стратегії аналізу 

мовного матеріалу, в результаті яких самостійно виділені додаткові 

формальні та семантичні ознаки  і опора на них сприяли 

правильному виконанню завдання. Надана допомога позитивно 

вплинула на результати роботи незначної кількості  учнів 

експериментальної групи.  

4. Труднощі школярів з ТПМ у використанні  

фразеологізмамів ми пов’язуємо з дією негативних внутрішніх 

факторів, таких як: знижена увага до мовних явищ, особливості 

вербальної пам’яті та  порушення операцій з мовними, зокрема 

лексичними знаками, що є наслідком функціонування  мовленнєво-

мовного механізму на патологічній основі. 
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 Махукова Т.В.  Особливості практичних узагальнень у дітей 

молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення  щодо 

функціонально – стилістичної ролі фразеологізмів. 

В статті здійснюється порівняльний аналіз результатів виконання 

учнями молодших класів школи для дітей з ТПМ та учнями 

загальноосвітньої школи завдання, що передбачає адекватний вибір 

фразеологізму за функціонально – стилістичними ознаками для побудови 

висловлювання. 
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 В статье осуществляется сравнительный анализ результатов 
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In the article it is carried out a comparative analysis of the results of 

tasks execution by junior school children with severe speech disorders and 
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Кey words: junior school children with severe speech disorders, 

quantitative and qualitative analysis, levels of successful execution of tasks, 

functional - stylistic role of idioms, pre-theoretical lexical generalizations 

made by junior school children. 


