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Секція № 1 

 

МОВЛЕННЄВЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ  

ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ДУХОВНО-ЕМОЦІЙНОГО Й НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Григор’єва Інна Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології 

та психологічної корекції ДЗ «Луганський національний  

університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ. 

grigorevainna777@gmail.com 

 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ ЗАСОБАМИ 

УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ, ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ 

 

У соціальному середовищі на сьогодні все більше відбувається звернення 

до досліджень народних традицій, що пов’язано з необхідністю встановлення 

ефективного співвідношення культурних надбань і новаторства в суспільному 

розвитку.  

Відомі вчені, педагоги та письменники (Я. Коменський, Й. Песталоцці, 

О. Духнович, Г. Сковорода, К. Ушинський, І. Срезнєвський та ін.) неодноразово 

висловлювались про необхідність збереження народних традицій, звичаїв та 

обрядів в навчанні на вихованні дітей різного віку та рівнем розвитку [1]. 

Особливо це стосується дітей з порушеннями розвитку, оскільки проблема 

їх соціальної адаптації постає все більш гостро у зв’язку з запровадженням 

інклюзивної форми навчання, яка часто позбавляє таких дітей спеціальних умов, 

необхідних їм для повноцінного життя та навчання. Усупереч цьому, спеціальна 

школа є саме тим місцем, де діти з інтелектуальними порушеннями можуть 

отримати кваліфіковану допомогу та весь комплекс спеціальних корекційних 

заходів. Одним з таких заходів може бути включення дітей до організації та 

проведення українських народних календарно-обрядових свят з метою 

оптимізації процесу їх соціальної адаптації. Організація свята допомагає 

залучити учнів до різних видів діяльності, дає безмежні можливості для 

створення спеціальних виховних ситуацій (М. Пишчек), а також створює 

ситуації успіху шляхом виявлення і максимального використання талантів та 

здібностей кожної дитини (В. Ніколаєв).  

Українська етнопедагогіка виросла з виховних традицій слов’янського 

світу, її генетичну основу становить народна педагогіка Київської Русі. Своїм 

корінням вона сягає сивої давнини – дородового суспільства, у якому 

формувалися традиції громадського виховання й особливої ролі літніх людей у 

ньому; материнського роду, де на перший план виступає жінка-мати; 

патріархального ладу, коли посилюється роль чоловіка; періоду класового 

розшарування і закріплення головних виховних функцій за сім’єю. Усі ці 

моменти розвитку етнопедагогіки знайшли своє відображення в традиційних 

формах і засобах, а також у вітчизняній педагогічній термінології.  

mailto:grigorevainna777@gmail.com
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Традиції, звичаї та обряди здавна слугували для регуляції діяльності та 

поведінки людей. Саме цим пояснюється їх значення як засобів народної 

педагогіки, що можуть використовуватись з метою соціалізації. Зокрема, 

С. Стефанюк вважає, що «народознавча мудрість, як фактор соціалізації є тим 

засобом, що допомагає особі олюднити себе і прилучитись до творення світу… і 

це відбувається через такі види діяльності як сприймання (через мотиваційну 

діяльність), усвідомлення (через поєднання нового і старого в обрядах), 

відтворення (через неодноразове повторення обрядової діяльності за взірцем), 

творча діяльність (через пошукову дію та рольові дійства), переживання (через 

співвідношення власного і загального), пошук (через нові ситуації та через 

творчі ситуації)» [1, с. 15].  

Отже, обрядовість містить у собі ряд можливостей, що сприяють пізнанню 

людиною своєї суті через безліч різних аспектів, які в соціальній педагогіці 

класифікуються як мезофактори. Вони можуть використовуватись за такими 

напрямками: мезофактор – а) як засіб ідентифікації; б) як засіб самореалізації 

особистості; в) як засіб соціальної активізації; г) як розвивальна діяльність; д) як 

засіб запобігання відчуженню людини від людини, людини від сім’ї; е) як засіб 

самовдосконалення; є) як засіб розвитку людинолюбства; ж) як засіб корекції 

групи; з) як засіб запобігання відчуженню людини від себе; и) як засіб розвитку 

природних здібностей та ін.  

Дослідження В. Мороз присвячено вивченню ролі установ культури як 

мікрофактора соціалізації особистості. Аналіз практичної діяльності установ 

культури засвідчив, що пріоритетну роль у всебічному розвитку та соціалізації 

особистості в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності відіграють свята та 

обряди, розважальні заходи та видовища (вистави та концерти), театралізовані 

масові заходи [2]. 

Відзначаючи надзвичайний вплив народних свят на становлення 

особистості дитини, В. Скуратівський пише: «Кожне свято протягом століть 

увібрало все найкраще, вартісніше і найдоцільніше. Святкова обрядовість 

формувала, оберігала і передавала у спадок високі форми моралі, етичні та 

естетичні основи, поезію душі, філософські та світоглядні засади, за якими 

розвивався національний дух народу. Не випадково в науковий обіг увійшло 

крилате визначення: якщо хочеш пізнати націю – вивчи її свята!» [3, с. 20].  

Окрім того, значення народних свят і обрядів для самовиховання полягає в 

тому, що вони дають можливість для виявлення почуттів і думок людини, 

пробуджують емоційні відчуття і переживання, стимулюють настрій. Кожний 

народний обряд чи свято, як правило, розраховані на широке коло людей, як 

дорослих, так і малих. Для майбутнього покоління взаємини з людьми різного 

віку є джерелом не тільки задоволення і втіхи, а й великої виховної сили. 

Надзвичайна зацікавленість дітей у вивченні народних звичаїв та традицій, 

є важливим фактором, що сприяє створенню позитивного настрою в процесі 

організації свята і така емоційно насичена діяльність може ефективно впливати 

на розвиток їх особистості. Водночас, як показує аналіз літератури, такий вид 

діяльності міг би бути найбільш ефективним способом соціальної адаптації 

розумово відсталих дітей, так як він чи не єдиний, який одночасно містить в собі 
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два найбільш важливих для виховання розумово відсталих дітей компоненти – 

емоційну наповненість та включення дітей у діяльність. 

З метою перевірки ефективності впливу українських народних традицій, 

звичаїв та обрядів на процес соціальної адаптації учнів спеціальних шкіл було 

проведено експериментальне дослідження на базі спеціалізованої школи № 75 

для розумово відсталих дітей м. Одеси. 

Констатувальний етап експерименту показав середній рівень 

дезадаптованості дітей з інтелектуальними порушеннями. У більшості учнів 

спеціальної школи спостерігались ті чи інші прояви дезадаптації: агресивність, 

тривожність, замкнутість, депресія, невротичні симптоми. Тому метою 

наступного етапу дослідження була розробка спеціальних сценаріїв українських 

народних свят та їх проведення в експериментальному класі.  

При побудові експериментальної моделі соціальної адаптації було 

враховано наступні принципи, а саме: врахування структури дефекту; 

діяльнісність; створення ситуації успіху; доступність народознавчого матеріалу; 

емоційна насиченість; узаємозв’язок різних видів діяльності; реалізація потреб у 

соціальній приналежності; виховання національно-патріотичних почуттів; 

створення ситуацій, що сприяють формуванню соціальних навичок та вмінь.  

Український народ створив велику кількість календарних свят, які 

включають безліч традицій та обрядів. Майже всі українські народні 

календарно-обрядові свята в тій чи іншій формі, на нашу думку, можуть бути 

проведені в умовах спеціальної школи. Було розроблено сценарії та проведено 

такі свята: День Святого Миколая, Свято Василя (Щедрий Вечір).  

Основною особливістю експериментальної групи було підвищення 

соціальної активності школярів з легким ступенем розумової відсталості за 

рахунок участі в репетиціях та святах. Репетиції проходили в позаурочний час, 

три рази на тиждень. Діти розучували пісні, розігрували сценки, вчили вірші, 

святково прикрашали сцену. У процесі такої діяльності відбувалось формування 

ділового спілкування, яке також є одним з важливих напрямків соціальної 

адаптації розумово відсталих школярів. Під час проведення свят діти виявили 

справжню зацікавленість у такому виді діяльності. Вони з задоволенням 

готувались до кожного заходу. Не дивлячись на те, що їм було досить складно 

безпосередньо брати участь у проведенні, більшість дітей проявляли ініціативу 

та бажання допомогти. 

Спостереження за дітьми протягом всього періоду експериментальної 

роботи показали, що проявів конфліктності та агресивності ставало все менше. 

Поступово діти вчились домовлятись один з одним та поступатись в 

конфліктних ситуаціях. Відомо, що тривожність – досить стійка персональна 

якість особистості. Розумово відсталі діти з високим рівнем особистісної та 

реактивної тривожності почали більш впевнено поводитись, як під час репетицій 

та свят, так і на заняттях. 

Значно змінились негативні поведінкові характеристики дітей, емоційний 

фон стабілізувався, потреби дітей набули пізнавального характеру, розширився 

конструктивний компонент соціальної активності, зокрема: значно менше 

спостерігались прояви бездіяльності, ігнорування вимог дорослого, що 
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вважалось пасивною формою соціальної дезадаптації, діти з більшим 

задоволенням виконували емоційно забарвлені завдання, які на початку 

корекційної роботи відмовлялись виконувати; спільна діяльність дітей в групі 

стала більш гармонійною, вони виконували певні ролі, дотримувались логічної 

послідовності, не будували гру лише на одній дитині-лідерові, в більшості 

випадків зберігали взаємодію. 

Таким чином, проведена робота підтвердила, що соціальна адаптація 

розумово відсталих дітей найкращим чином буде відбуватись у процесі 

емоційно насиченої діяльності. Оскільки підготовка та проведення свят 

активізує дітей, а використання українських народних традицій та обрядів 

створює необхідний емоційний фон, така діяльність буде найбільш сприятливою 

для соціальної адаптації учнів спеціальних шкіл. Тому при організації свят в 

умовах спеціальних шкіл корекційним педагогам слід обов’язково передбачати 

вирішення корекційно-виховних завдань і максимально використовувати цей 

вид діяльності з метою розвитку особистості дітей з інтелектуальними вадами. 

Цілеспрямована робота в цьому напрямі є найважливішою умовою 

соціальної адаптації учнів спеціальних шкіл, а також є профілактичною щодо їх 

асоціальної поведінки.  

Література 

1. Стефанюк К. Українське народознавство. Х : ББН, 2003. 272 с. 

2. Скуратівський В. Берегиня. К. : Рад. письм., 1982. 3. Матвєєва М .П., 

Миронова С. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового 

розвитку: навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, 2005. 

4. Шейко О. С Традиція як фактор саморозвитку суспільства : Дис. … канд. 

філософ. наук. 09.00.03. Запоріжжя, 2001. 5. Шеремет М. К. Проблеми та 

перспективи спеціальної освіти. Корекційна педагогіка. Вісник Української 

асоціації корекційних педагогів. 2007. № 1.  

 
Крутій Катерина Леонідівна, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної  

та початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця. 

katerina.krutiy@gmail.com 

Попович Оксана Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії  

та методики дошкільної освіти, декан педагогічного факультету 

Мукачівського державного університету, м. Мукачево. 

k-do@mail.msu.edu.ua 

 

ВПЛИВ СЕНСОРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 

НА РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

У сучасному науковому просторі розглядаються проблеми інформаційної 

екології, що вивчає закономірності впливу інформації на людину, людські 

спільноти й людство в цілому, а також на здоров’я нового покоління, на стан 
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фізичного, психічного, фізичного й соціального добробуту нації в цілому. 

Завданням інформаційної екології є вироблення методів вдосконалення 

інформаційного середовища людини та розробка нормативів і стандартів 

середовища, а саме інформаційної гігієни як нового розділу профілактичної 

медицини. В Україні робляться спроби ввести в науковий обіг поняття 

«інформаційного здоров’я» як елемента соціального щастя [2]. 

Цілком виправданим є занепокоєння багатьох науковців, дослідників, 

фахівців в галузі психології, медицини, педагогіки, практиків, які відзначають 

очевидні ознаки інформаційного нездоров’я у дітей дошкільного віку – 

залежність від девайсів (комп’ютери, ноутбуки, смартфони), падіння інтересу до 

реального життя, агресивна поведінка, утруднені навички комунікації тощо. 

Отже, проблема формування інформаційного здоров’я сучасних дітей є 

актуальною і, на жаль, мало дослідженою в Україні. 

Уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання 

доступності освітньої та в цілому корисної інформації, адже спостерігається 

збільшення обсягу інформації, що має негативний ефект. У суспільстві 

поступово складається розуміння того, що необхідно якимось чином 

контролювати інформаційні потоки, які по різних каналах обрушуються на 

дитину. 

Одним з ризикованих явищ інформаційного суспільства визнається 

інформаційне перевантаження, що виникає у зв’язку з поширенням впливу на 

особистість інформаційного шуму. 

Інформація у широкому розумінні – це способи сприйняття і передачі 

повідомлень у різних областях людської діяльності. Поняття «інформація» 

передбачає наявність трьох об’єктів: джерела інформації, споживача інформації 

та передавального середовища. Інформація не може бути передана, прийнята 

або збережена в чистому вигляді, її носієм є повідомлення (кодований 

еквівалент події, зафіксований джерелом інформації та виражений за допомогою 

послідовності умовних фізичних символів, наприклад, алфавіту). 

Засобами передачі повідомлень є канали зв’язку, за якими повідомлення 

передається в формі сигналу. Передане й повідомлення, що отримується, 

можуть не збігатися, тому що споживач витягає з одержуваного сигналу 

зрозумілий йому сенс [1; 2]. Найбільш важливим у теорії інформації визнається 

той факт, що інформація, яка закладена в різноманітних повідомленнях, може 

бути кількісно виміряна. Якщо йдеться про інформаційний шум, то його можна 

не тільки виміряти, але й якісно описати. 

Інформаційний шум – це культурний феномен, що виник у ХХ столітті.  

У вузькому значенні дефініція «інформаційний шум» відноситься до 

сучасного медіа-простору і способів розповсюдження інформації в умовах 

інформаційної «перевантаженості» суспільства. 

У більш широкому значенні поняття описує наявність елементів, які 

ускладнюють розуміння, спотворюють зміст викладеного, або зовсім повністю 

перешкоджають адекватному розумінню змісту прослуханого, прочитаного, 

побаченого або того, що відбувається. У статті ми будемо використовувати це 

авторське визначення. 
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Інформаційний шум (або сенсорно-інформаційне перевантаження) виникає 

в умовах надлишку інформації («переінформованності»), що, як наслідок, 

згубно впливає на здатність індивіда адекватно аналізувати ситуацію і 

«фільтрувати» отриману інформацію в силу перевантаженості, спричиненої 

кількістю інформаційних повідомлень.  

Інформаційне перевантаження, відзначають дослідники, діє в кількох 

напрямках, головні з яких: інтенсивність впливу на свідомість; надмірне 

неконтрольоване споживання («інформаційна обжерливість»); надмірність 

інформації та даних. Але є й сенсорне перевантаження [3; 5].  

Сенсорне перевантаження  як явище є поширеним в сучасному світі, проте 

не можна стверджувати, що воно торкається лише дітей, які мають труднощі в 

навчанні, або є нейровідмінними (neurodiverse). У дитини може бути підвищена 

вестибулярна та/або тактильна чутливість. Інформаційний шум 

характеризується неусвідомленістю для споживача і не фокусується в рамках 

певного потоку, але складається з безлічі перетинань, нашаровування один на 

одного потоків, перетворюючись у каскад інформаційних стимулів або 

подразників. 

Фізіологічною основою формування інформаційної моделі є аналізатори, за 

допомогою яких дитина здійснює аналіз подразнень. Інформація, що надходить 

через аналізатори, називається сенсорною (чуттєвою), а процес її прийому – 

сенсорною діяльністю або сенсорним сприйняттям. Сенсорний розвиток – це 

чуттєве сприйняття світу, іншими словами, сприйняття за допомогою органів 

чуття: зору, слуху, дотику, нюху. Скільки їх?  

Відповідь на це питання може бути дуже різною. Консерватори, слідом за 

Аристотелем, говорять про п’ять органів чуття: слух, дотик, зір, нюх і смак. 

Поети наполягають на шостому, до якого відносять то почуття прекрасного, то 

інтуїцію тощо. Це неспеціалісти. Але фізіологи й медики теж не згодні між 

собою. Найобережніші з них налічують зараз у людини тільки три почуття, 

найрадикальніші – 33. Більшість учених визнають існування в людини 21 вид 

почуття, але верхню межу поки не встановлено. Виникнення інформаційного 

шуму визначається кількісними (надлишкова інформація, яка не спирається на 

вихідні дані, які є у більшості реципієнтів) і якісними (відомості, форма подачі 

яких ускладнює їх сприйняття) параметрами [2]. 

Шум є серйозною загрозою для слуху, здоров’я, навчання і поведінки дітей. 

Недавні дослідження показують, що тиша сприяє створенню освітнього 

середовища, дає можливість батькам і дітям насолоджуватися товариством один 

одного. Батьки повинні звертати увагу на вплив і рівень шуму під час дитячих 

розважальних заходів, слухати іграшки перед їх покупкою, заохочувати дітей 

знижувати гучність на стереосистемах і в галасливих комп’ютерних іграх, 

уникати або обмежувати вплив гучних фільмів і відеокадрів, а також знижувати 

гучність в особистих стереосистемах з навушниками.  

Наведемо приклади.  

До сенсорно-інформаційного перевантаження дитини призводять деякі 

брязкальця, скрипучі іграшки, іграшкові телефони та музичні іграшки розміром 

понад 110 децибел (порівняно з електроінструментами). Діти грають з цими 
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іграшками поруч з вухами, але виробники не попереджають батьків про те, що 

звуки, які видаються іграшками, можуть пошкодити слух. Батьки повинні 

слухати іграшки, перш ніж купувати їх, і якщо іграшка звучить занадто голосно, 

не купувати її. Пропонуючи дітям відеоаркади (жанр комп’ютерних ігор), мало 

хто замислюється, що шум може перевищувати 110 децибел (рівень заводського 

обладнання); комп’ютерні ігри і стереосистеми досягають 135 децибел (рівень 

відбійного молотка); програвачі MP3 і смартфони, як відомо, виробляють гучні 

рівні (105–110 децибел). Діти, які слухають музику так голосно (із навушниками 

або без них), по кілька годин на день, стикаються з неминучою втратою слуху 

[5]. 

Отже, усе те, що спотворює повідомлення, перешкоджає сприйняттю 

інформації органами чуття, унеможливлює його рецепцію, відноситься до 

шумової складової.  

Сенсорне перевантаження дошкільників може мати різні прояви: 

неврівноваженість, дратівливість, надмірна активність, коли дитину неможливо 

зупинити, коли вона «не чує», коли сильно вередує, кричить, влаштовує те, що 

дорослі називають «істерикою», коли її неможливо вкласти спати, коли вона 

після дуже активної поведінки падає і засинає. Причиною може бути непомірна 

сенсорна стимуляція: гамірні місця з музикою, значна кількість яскравих 

деталей, запахів, людей тощо.  

Сенсорно-інформаційне перевантаження – це кількість інформації, що 

передається і перевищує біолого-фізіологічні та соціальні можливості дитини 

щодо її слухового та зорового сприйняття, в тому числі у зв’язку з 

прискоренням руху інформації (прискоренням інформаційних потоків). 

Результатом є: падіння якості інформації, зростання її кількості, виникнення 

інформаційного сміття, мотлоху, відходів. 

У дослідженні, що було опубліковано у 2002 році в журналі «Психологічні 

науки», вивчався вплив мюнхенського аеропорту на здоров’я і когнітивні 

можливості дітей. Gary W. Evans, професор екології людини в Корнельському 

університеті, відмічає, що в дітей, на яких вливали шуми, розвивалися стресові 

реакції, які заважали їм ігнорувати шум. 

Дослідники також прийшли до висновку, що діти, котрі піддаються впливу 

як вдома, так і в школі поблизу з траєкторією польоту літаків, залізниць або 

автомагістралей, мають більш низькі показники читання і повільніше 

розвивають когнітивні, а також мовні та мовленнєві навички [5]. Також 

доведено, що мозок може відновити свої когнітивні ресурси. Відповідно до 

теорії відновлення уваги, коли ви перебуваєте в середовищі з меншим числом 

подразників, мозок може «відновити» деякі з його когнітивних здібностей. У 

тиші мозок здатний послабити свій сенсорний захист і відновити частину того, 

що було «втрачено» через надмірний шум. У той час, як шум може викликати 

стрес, тиша звільняє напругу в мозку й тілі.  

У дослідженні, опублікованому в журналі Heart, виявлено, що дві хвилини 

мовчання можуть виявитись навіть більш розслаблюючими, ніж слухати 

музику relax. Висновки науковців ґрунтуються на змінах, які вони помітили у 

тиску крові та кровообігу в мозку [4]. 
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У світлі сучасних досліджень актуальними є спеціальні уроки тиші, які ще 

на початку ХХ ст. було запропоновано Марією Монтессорі. Це зовсім короткі 

уроки, по кілька хвилин. І це не тільки відпочинок для центральної нервової 

системи, але й гімнастика для волі. На уроці тиші дітям пропонують 

прислухатися до тиші, а потім запитують у них, що чули та помітили тощо. Ці 

вправи, за умови спокою і тиші, сприяють внутрішньому зосередженню дитини, 

залишають у її свідомості глибокий слід.  

Повільне читання – ще одна практика, спрямована на боротьбу з 

інформаційним шумом. На жаль, прибічники швидкісного читання забувають 

про гігієну читання. Психологи навпаки рекомендують освоїти техніку 

повільного читання. Цікавим у цьому плані є досвід колег з Естонії, які 

розробили й запровадили технологію «Читацьке гніздечко», спрямовану на 

залучення дітей і дорослих до сімейного читання. Ефективним буде 

і буккросинг (книгообмін), який сприяє техніці вибору книги та повільному 

читанню з осмисленням прочитаного. 

Відволіктися від значних інформаційних потоків дитині може допомогти 

прослуховування музики, фізичні навантаження і повноцінний сон. Дослідження 

науковців показують вражаючий ефект так званого непінгу – короткого сну 

тривалістю в 15–20 хвилин. Навіть під час такого нетривалого відпочинку учень 

не просто розслабляється, а підживлюється на кілька годин продуктивної 

роботи. Можливо є сенс запровадити хоча б для шестирічок маленькі 

подушечки для сну (для бажаючих), або просто полежати, перепочити. 

На жаль, у практиці роботи ще й до сьогодні учні працюють в більшості 

випадків, сидячі. Ніякому вчителю не наверниться на думку змусити учнів 

молодших класів стояти під час уроку за партами. А ще років 150 тому 

більшість писарів і рахівників (тодішніх «офісних співробітників») працювали, 

стоячи за конторками, а у школах при церквах учні теж стояли біля високих 

парт. Слід ще раз нагадати цікавий досвід використання «конторок» для учнів 

початкової школи, які було розроблено під керівництвом проф. В. Базарного.  

Чи є для мозку різниця, у якій позі ми працюємо: стоячи, сидячи або 

лежачи? Виявляється, є. І величезна. Під час роботи стоячи навантаження на 

спину менше, рівень стресу менше, а розумова активність вище, ніж при роботі 

сидячи. Якщо хтось працює лежачи, навантаження на спину майже зникає, 

навантаження на м’язи мінімальне, а концентрація уваги й креативність, 

навпаки, максимальні. Тому що в цьому положенні в кров надходить більше 

гормону норадреналіну, який підвищує здатність до концентрації. Робота сидячи 

завдає величезної шкоди здоров’ю дітей. Сповільнюється обмін речовин, 

підвищується ризик розвитку серцево-судинних захворювань, остеохондрозу, 

ожиріння тощо [2].  

Отже, сидячи й дивлячись на сенсорні подразники перед собою (наліпки, 

яскраві плакати, таблиці та схеми тощо), дитина інформаційно 

перевантажується, зменшується концентрація уваги, активність. До речі, зручне 

ергономічне крісло – більше зло, ніж жорсткий стілець. Тому що жорсткий 

стілець змушує дитину час від часу вставати або хоча б міняти позу. З погляду 
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продуктивності мозку, монотонну довгу роботу дітям краще виконувати стоячи, 

коротку, що вимагає надвисокої концентрації, – сидячи, а творчу – лежачи. 

Підсумуємо.  

Навкруги сучасних дітей існує значна кількість джерел інформаційного 

шуму:  

телебачення (накопичено величезний потік непотрібної інформації, від якої 

дитині неможливо сховатися: перегляд реклами, ТБ-шоу, новин і фільмів, які не 

мають ніякого смислового навантаження); 

інтернет (у мережі можна знайти практично будь-яку цікаву для учня 

інформацію, але немає ніякої впевненості, що ця інформація виявиться 

справжньою);  

реклама (оточує всюди: у вигляді банерів, білбордів, буклетів, рядків і 

контекстів);  

інформаційний шум (довгі розмови батьків і дитини телефоном, 

використання смартфонів, різного виду оголошення, інструкції, рекомендації та 

багато іншого). 

Для боротьби з сенсорно-інформаційним перевантаженням в освітньому 

середовищі важливо: зрозуміти, що неможливо знати все на світі, тому 

необхідно обмежувати кількість інформації, яка необхідна дитині на певному 

етапі психофізичного розвитку; обмежити використання інтернету; зменшити 

кількість переглядів телебачення; влаштовувати дні тиші на канікулах (матимете 

змогу вберегти себе і дітей від інформації, прогулятися містом або селищем, 

піти до парку або лісу, зайнятись хобі, провести час з рідними та близькими). 

Отже, інформаційний шум – це необроблений інформаційний потік, який 

не містить корисної інформації, а тільки засмічує мозок, а також чинить 

негативний вплив на весь людський організм. Із цією проблемою 

інформаційного суспільства необхідно боротися всіма відомими методами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ  

У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Використання віршованих творів на уроках у початковій школі є дуже 

ефективними, та сприяє розвитку мислення, мовлення, розвиває комунікативних 

можливостей учнів, розвиває творчість, допомагає розкрити себе, та дізнатися 

багато цікавого про нашу країну, формує мовленнєву діяльність учнів. 

Рівень розвитку зв’язного мовлення учнів початкової школи залежить від 

наявності певного рівня знань, сформованості чуттєвої сфери і рівня образного 

мислення, інтелектуальних здібностей, навичок сприйняття, оцінки, вибору й 

творчого підходу до мовленнєвої діяльності, а також від обсягу лексичного 

запасу. 

Перевагами використання римованого матеріалу визначено довільне 

розширення лексичного запасу та розвиток відчуття мови. Специфіка віршів 

допомагає учневі оволодіти емоційно-ціннісним досвідом спілкування. Вона 

допомагає забезпечити на уроці мовну атмосферу і психологічний контакт. 

Завдяки віршу, як і казці, дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем, 

відкликається на події та явища навколишнього життя, висловлює ставлення до 

них. Початкове духовне виховання дитини відбувається також у віршованому 

творі. В. Сухомлинський акцентував увагу педагогів на його використанні як 

засобу розвитку творчого мислення. За його словами, вірш ‒ це активна 

естетична творчість, що захоплює всі сфери духовного життя дитини ‒ її розум, 

почуття, уяву, волю. Створення віршів ‒ це один із найцікавіших для дітей видів 

поетичної творчості. Водночас це важливий засіб розумового розвитку. Як би не 

творчість, не складання віршів, мовлення багатьох дітей було б плутаним, а 

мислення ‒ хаотичним. Саме вірш задовольняє жадобу дитячого пізнання, 

інтерес до навколишнього [1]. 

Віршовані твори сприяють розвитку в дітей творчої уяви, логічного й 

образного мислення. Слухаючи вірші, діти й самі прагнуть їх складати. Отже, 

великий педагог націлював увагу педагогів на використання їх як засобу 

розвитку творчого мовлення дітей. Вірш, вводячи молодшого школяра у світ 

фантазії, пробуджує їх до активної діяльності: спочатку до співтворчості, а 

потім до творчості. 
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Досвід педагогів підказує, що учні краще і швидше засвоюють матеріал з 

мови, якщо в урок уплітати віршовані твори в яких закладено виучувані твори. 

Це своєрідна гра з елементами творчості й пошуку. Це сприяє активізації уваги 

учнів, вносить пожвавлення. 

Завдання, які містяться у вірші, змушують учнів задуматись над змістом 

прочитаного, сприяють повнішому засвоєнню матеріалу.  

Так, вивчаючи тему «Дзвінкі і глухі приголосні», ми запропонували учням 

такий вірш автора Т. Блащук: 

Ти, друже, хочеш знати, 

Як слово написати? 

Тут треба міркувати і слово так зміняти. 

Щоб поруч із дзвінкими,  

А також із глухими 

Сусідонька була. 

Вгадали хто вона? 

Ну так і є! Подружка голосна. 

У цьому вірші закладене дуже важливе правило, вивчивши і зрозумівши 

яке, учні навчилися правильно писати слова на зразок нігті, кігті, легко, 

боротьба. 

Л. Лужецька пропонує свій варіант вірша для вивчення дзвінких 

приголосних, саме його ми і використали: 

Кігті, нігті, вогко, легко 

Дьогтю, вогкий і легкий – 

Буква Г в словах оцих 

Позначає звук глухий. 

Інші букви всі дзвінкі,  

Не оглушайте ніколи, 

Вимовляйте їх завжди дзвінко – за законом мови. 

Під час вивчення м’якого знака ми запропонували такий вірш: 

Не забудьте ви про мене: 

В алфавіті я в потребі. 

Хоч я буква, а не звук, 

Та я завжди тут як тут. 

Ну, яка ж Волинь без мене, 

Чи скажімо, осінь, лебідь? 

Львів і Луцьк, альбом і вість, 

Батько, сіль, дідусь і вість.  

Вивчивши правило на основі наведеного вірша, учні дізналися про те, що 

м’який знак – це буква, а не звук, і служить він для пом’якшення приголосних 

звуків. У ході експерименту було з’ясовано наступне : читання віршів сприяє 

розширенню комунікативної компетенції й творчих здібностей дітей, а також є 

одним з найефективніших засобів навчання українській мові в початковій школі; 

емоції й враження, отримані під час прослуховування вірша стимулюють 

мотивацію учнів; уроки з використанням віршованих творів допомагають дітям 

краще розкрити себе, адже намагання виразно розповісти, добавити частинку 
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себе, є дуже важливими для учнів. Тому вивчення віршів має безліч позитивних 

аспектів. 

Використання своєрідних методів і прийомів з урахуванням особистісних 

особливостей і можливостей учнів орієнтує педагога на вивчення мотивації 

творчості учнів початкових класів, конструювання специфічних умінь і навичок. 

Шлях до пізнання себе відкривається через творчість, і в ньому дитина 

розкриває себе і своє бачення навколишнього світу. Це створює бачення і своєї 

унікальності, неповторності, допомагає проявити себе неординарно під час 

навчання. 

Під час підготовки діти виявляли індивідуальні творчі та інтелектуальні 

можливості. Ураховуючи особисті бажання та потреби, ми поставили завдання: 

увійти в роль, домогтися її виразності, звучності, емоційної забарвленості. 

Отже, використання віршованих творів є ефективним засобом розвитку 

мовлення молодших школярів. 
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РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

Мова служить не тільки засобом спілкування, а й застосовується для 

художнього відтворення людських почуттів, змалювання дійсності. Помітний 

внесок у навчання молодших школярів рідної мови, зокрема, розвитку зв’язного 

мовлення зробили українські лінгводидакти В. Бадер, М. Вашуленко, 

Л. Варзацька, Т. Горбунова, І. Гудзик, Т. Коршун, Л. Кутенко, О. Савченко, 

М. Стельмахович, О. Хорошковська та ін. 

Мета нашої наукової розвідки – розкрити основні напрямки роботи з 

розвитку мовлення, значення переказу для дітей, подати класифікацію переказів 

та навести приклад організації вибіркового переказу тексту. 

К. Баринова зазначає, що зв’язне мовлення – це мовне змістовне тематично 

спрямоване, логічно послідовне, оформлено відповідно чинних у даній мові 

норм, а також меті і умов мовленнєвої комунікації [1, с. 38]. Розвивати мовлення 

– це безперервно удосконалювати уміння користуватися мовними засобами в 

процесі говоріння. Для успішної роботи з розвитку умінь зв’язно висловлювати 

думку важливе значення має дотримання умов, серед яких, на думку 

О. Хорошковської, є : створення відповідного мовного середовища; 

забезпечення потреби у спілкуванні українською мовою; увага до мовлення 
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дітей з боку вчителя; вправляння в діалогічному й монологічному мовленні [4, 

с. 247]. 

Робота з розвитку мовлення молодших школярів включає такі напрямки: 

удосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; 

збагачення, уточнення і активізація словникового запасу молодших школярів, 

уміння вживання слова у властивому для них значенні, користуватися 

виражальними засобами мови залежно від ситуації та мети висловлювання; 

послідовно й логічно викладати думку; удосконалення граматичного ладу 

мовлення дітей; оволодіння нормами українського літературного мовлення; 

засвоєння найважливіших етичних правил спілкування [2, с. 332].  

Основними вправами з розвитку узагальнених умінь зв’язного мовлення є 

перекази і твори. Перекази є підготовчою ланкою в навчанні творам, він 

простіший і доступніший дітям. Переказ являє собою вправу, яка поєднує і 

відтворення на основі наслідування, і творчість. Переказ – це осмислене 

відтворення літературного зразка в усному мовленні. Переказуючи, дитина 

передає авторський текст і запозичує готові мовленнєві формули (словник, 

граматичні конструкції, внутрішньотекстові зв’язки) [2]. Як слушно зауважує 

Л. О. Калмикова, переказ – це складна діяльність, у якій беруть активну участь 

мислення дитини, пам’ять і уява. Щоб оволодіти переказом, потрібні спеціальні 

уміння: прослухати твір, зрозуміти його основний зміст, запам’ятати 

послідовність викладу, мовленнєві звороти авторського тексту, осмислено і 

зв’язно передати текст у власному мовленні [3, с. 111]. Текст для переказу має 

бути доступним і цікавим дітям, не переобтяженим новими для них словами і 

зворотами, нескладним за композицією, містити незначну кількість дійових осіб 

(якщо текст сюжетний). Учні мають добре зрозуміти його зміст, мету, образи і 

мову. Необхідно враховувати також граматичні вміння учнів: у тексті не 

повинно бути малознайомих морфологічних форм, ускладнених типів речень 

тощо. Теми текстів для переказів повинні мати виховну й освітню цінність, 

розширювати пізнавальний досвід учнів, формувати їхній світогляд. 

Різноманітність видів переказів визначається різними дидактичними 

завданнями. Відповідно до характеру відтворення змісту твору перекази 

поділяються на докладні й стислі, до змісту – на повні, вибіркові, з перебудовою 

тексту; з творчим доповненням. Розглянемо детальніше ці види переказів: 

1. Докладні, або близькі до тексту (зміст вихідного тексту відтворюється 

повно, з усіма деталями, зберігаються тип тексту, його композиційні і мовні 

особливості). У школі найчастіше практикуються докладні. Завдання 

докладного переказу – відтворити якнайповніше зміст вихідного тексту. Цей вид 

переказу здійснює детальну, розгорнуту, послідовну, близьку до тексту 

передачу змісту почутого, побаченого чи прочитаного з якнайповнішим 

використанням лексичних і стилістичних засобів. 

Розглянемо орієнтовний план роботи над докладним переказом. Важливе 

місце в ній належить підготовці учнів до побудови цього типу зв’язного 

висловлювання, яка передбачає ряд послідовних етапів. По-перше необхідно 

провести попередню бесіду. У процесі попередньої бесіди необхідно пояснити 

учням нові й не зрозумілі для них слова. Наступний етап – читання вчителем 
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тексту – проводиться чітко й виразно. Після читання відбувається аналіз змісту 

тексту. Це найвідповідальніший і найскладніший етап у процесі підготовки до 

написання переказу. Під час цієї роботи учні повинні усвідомити головну думку 

та ідейний зміст твору, чітко уявити собі послідовність подій, причинно-

наслідкові зв’язки. Якщо зміст тексту можна пов’язати з особистим досвідом 

дітей, то це слід зробити, тоді переказ буде яскравіший, емоційніший. Під час 

підготовки до переказу необхідно розглянути також будову прочитаного тексту. 

Діти визначають зачин твору, з’ясовують, про що йдеться в основній частині, 

виділяють кінцівку тексту. Наступним етапом є складання плану майбутнього 

переказу. План переказу може бути у формі як розповідних, так і питальних чи 

називних речень. Наступним етапом у роботі над написанням переказу є усне 

складання фрагментів тексту за пунктами плану.  

2. Стислі (передається головне із змісту тексту, деталі опускаються. Тип 

тексту може бути збережений або змінений залежно від об’єму та ступеня 

стислості). Стислий переказ має коротко передати зміст тексту. Робота над ним 

вимагає уміння відбирати в тексті головне й суттєве. Він привчає школярів 

висловлюватися лаконічно й чітко, уникаючи багатослів’я. Щоб робота над 

стислим переказом була ефективною, доцільно розпочати її з аналізу зразків – 

простих за змістом і невеликих за обсягом текстів. 

3. Перекази з додатковим завданням, або творчі перекази (вправа 

передбачає внесення певних змін в зміст чи композицію вихідного зразка – 

заміну особи розповідача, доповнення тексту, перестановку частин тощо. Тип 

тексту, його мовні особливості можуть зберігатися або змінюватися залежно від 

характеру завдання). Творчий переказ – це усний чи письмовий виклад 

вихідного матеріалу, який не лише відтворює текст, а й містить у собі окремі 

творчі елементи. Сама назва його говорить про те, що у пропонований текст 

вносяться певні зміни і доповнення. Ними можуть бути: зміна в тексті форми 

особи, часу, способу, внаслідок чого виникає потреба в переосмисленні його 

змісту; переказ тексту від імені іншого літературного героя тощо. Особливо 

ефективними є творчі перекази з завданнями; дописати початок (вступ) або 

кінець (висновок) до поданого тексту; ввести в його зміст елементи опису, 

роздуму; розгорнути діалог з питання, що міститься в тексті; доповнити текст 

властивими міркуваннями й ін. Робота над такими переказами вчить не лише 

правильно відтворювати готовий текст, а й стимулює словесну творчість учнів і 

тим самим готує їх до самостійного складання висловлювань. 

4. Вибіркові (відтворюється не весь текст, а якась його частина, пов'язана з 

певною темою; його композиція, як правило, змінюється). Характерним для 

вибіркового переказу є детальний, послідовний виклад змісту однієї з підтем 

(або пункту плану). Методика проведення цього переказу зумовлюється його 

призначенням – вибрати й зв’язно викласти матеріал на одне з питань 

конкретної теми. Для вибіркового переказу краще використовувати тексти, у 

яких порівняно легко можна виділити сюжетні лінії. 

Наведемо приклад роботи над переказом тексту в 4 класі. 
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Щасливий сон 

Узимку річка не спить. Дрімає…Тихенько жебонить під льодом. І сни 

бачить. Сни повноводі, щасливі.  

Сниться річці лагідний світанок давнього літа. Хороше навкруги: 

тепленько, та не жарко. На берегах столітні дуби, міднокорі сосни, густі 

ліщинові кущі й черемха. У травах на запашних квітах гудуть бджоли. 

Вода прозора. На дні найменші камінці видно! Плавають лящі, плотвички, 

краснопірки, верховодки… Кожній рибці привільно. 

Вітерець наповнений пахощами лепехи й м’яти, ніжними ароматами білих 

лілей, жовтої купавки, голубих півників. Квітів тут безліч! 

Жебонить під льодом вода. Не кінчається щасливий річчин сон. Вона мріє, 

щоб світанок того давнього літа повторився у її житті знову (За 

В. Струтинським). 

І. Робота над семантикою тексту.  

Запитання до учнів: У якому стані перебуває річка взимку? Що їй сниться? 

Якими пахощами наповнений вітерець? Про що мріє річка взимку? Як ви 

розумієте вислови міднокорі сосни, ктут безліч? Доберіть означення до слів: 

сни, світанок, дуби, квіти, аромати, лілеї, сон, літо. Які з них ужиті в 

переносному значенні (лагідний світанок, ніжними ароматами, щасливий сон)? 

Обов’язковою для переказу має бути словникова робота, яка полягає не 

тільки в тлумаченні не зрозумілих школярам слів, а насамперед у збагаченні й 

активізації їхнього лексичного запасу. Доцільно спонукати учнів до 

спостереження за синонімічним багатством прослуханого тексту. Діти мають 

знаходити і записувати на дошці синонімічні ряди, використані автором, 

з’ясовувати, з якою метою він їх використав. Учні можуть доповнити 

синонімічні ряди, а вчитель має спрямувати їх на обов’язкове вживання слів-

синонімів у власних переказах, щоб уникнути невиправданих повторів тих 

самих слів, для точнішого висловлення думки, передачі свого ставлення до того, 

про що вони писатимуть [2]. 

ІІ. Робота над структурою тексту, засобами зв’язку в ньому, визначення 

слів, словосполучень із значенням часу, місця; поєднання слів у тематичні 

групи. 

Який це текст: розповідь, опис чи міркування? Яка мета цього 

опису?(Зображення картини природи) Поділіть текст на частини. Про яку пору 

року йдеться в першій і п’ятій частині(про зиму)? Яка пора року сниться річці? 

У яких частинах про це розповідається? Доберіть синоніми до слова жебоніти 

(белькотати, белькотіти, бубоніти).Поміркуйте, чому автор з ряду синонімів 

обрав слово жеботіти. Перекажіть сон річки. Зазначимо, що під час роботи 

вчитель має заохочувати школярів не повторюватись, а створювати 

індивідуальні варіанти текстів. 

ІІІ. Виконання завдань, що сприятимуть підвищенню грамотності та 

розвитку зв’язного мовлення учнів.  

Письмовому оформленню переказу має передувати орфографічна робота 

над словами, під час написання яких можуть виникнути труднощі. Їх доцільно 

записати на дошці, підкресливши орфограми [2].  
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Виділіть суфікси в словах тихесенько, теплесенбко. Як слід записати ці 

слова? Яку роль виконує суфікс -есеньк-? У реченнях Плавають лящі, 

плотвички, краснопірки, верховодки; На берегах столітні дуби, міднокорі сосни, 

густі ліщинові кущі й черемха; Вітерець наповнений пахощами лепехи й м’яти, 

ніжними ароматами білих лілей, жовтої купавки, голубих півників.   Поясніть 

ужиті розділові знаки та визначте, якими членами речення є однорідні члени. 

Завдання: Напишіть вибірковий переказ-опис про щасливий сон річки 

(Орієнтовний план: 1. Лагідний світанок. 2. Хороше навкруги. 3. Вода прозора. 

4. Вітерець наповнений пахощами). 

У зошити діти записують переказ тексту самостійно. Учитель має 

спонукати їх до вживання влучних слів, яскравих висловів. Під час аналізу 

учнівських робіт педагог повинен обов’язково відзначати і зачитувати найкращі 

зразки. Аналізуючи й відтворюючи зразок, діти усвідомлюють майстерність 

автора, оволодівають уміннями розкривати тему й основну думку, збирати й 

систематизувати матеріал за таким зразком, як книга, планувати й створювати 

монологічні висловлювання різних типів і стилів, виходячи із ситуації 

спілкування, удосконалювати своє мовлення [3, с. 111].  

Під час написання запропонованого переказу тексту учні натрапляли на ряд 

труднощів, пов’язаних не лише з недостатнім словниковим запасом, а й 

невеликим життєвим досвідом, недостатністю вражень, тому перед написанням 

переказу доцільно практикувати уроки-екскурсії, на яких слід провести 

колективні спостереження за природою. 

Отже, перекази художніх творів у всіх його різновидах – один з важливих 

засобів формування мовленнєвих умінь молодших школярів. Переказ залучає 

дітей до кращих зразків рідної мови, однак відшукування мовної форми не може 

ґрунтуватися лише на пам’яті, а вимагає творчості, тобто переказ поєднує і 

відтворення композиції, сюжету на основі наслідування, і творчість. Діти, 

наслідуючи зразок літературного мовлення, залучаються до оригінального 

художнього мовлення, запам’ятовують емоційні, образні слова, 

словосполучення і речення. Роботу над переказами необхідно проводити з 

початкових класів, ускладнюючи й удосконалюючи  з року в рік зміст тексту, 

мови, стилю і різноманітних жанрів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено 

пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти, як-от: 

особистісна орієнтація освіти; формування національних і загальнолюдських 

цінностей; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 

організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інноваційних 

технологій [5, с. 24]. 

Мета нашої розвідки – розглянути проблему впровадження інноваційних 

технологій у систему початкової освіти, зокрема на уроках української мови при 

вивченні морфології.  
Як зауважував ще Ян-Амос Коменський, технологія навчального процесу 

повинна гарантувати позитивний результат навчання. Функціонально вона має 

бути своєрідною дидактичною машиною, яка, за умови правильного 

користування нею, забезпечувала б очікуваний результат. Для цього слід чітко 

окреслити цілі, уміло вибрати засоби, установити жорсткі правила їх 

використання [3]. Уперше термін «педагогічна технологія» щодо навчального 

процесу було вжито у 1886 р. Джеймсом Саллі.  

Зараз у педагогіці нараховується понад 300 визначень поняття педагогічна 

технологія. Наприклад, Г. К. Селевко вважає, що будь-яка педагогічна 

технологія повинна відповідати таким основним методологічним вимогам або 

критеріям технологічності: 1) концептуальність, яка передбачає філософське, 

психологічне, дидактичне та соціально-психологічне обґрунтування освітніх 

цілей; 2) системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки 

педагогічної системи); 3) керованість, що дозволяє моделювати процес навчання 

та його основні етапи, вибір засобів та методів для корекції результатів; 

4) відтворення, під яким розуміють можливість використання педагогічної 

технології іншими суб’єктами освітнього простору [8]. 

Термін «інновація» (з лат. innovatio – оновлення, новизна, зміна) означає 

нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які вносять в середовище 

впровадження нові стабільні елементи (нововведення), що викликають перехід 

системи з одного стану в інший. 

Важливою тенденцією глобальних інновацій, які відбулись у другій 

половині – наприкінці XX ст., став синтез інновацій з технологіями у вигляді так 

званих інноваційних технологій. 

З кінця 50-х років ХХ сторіччя науковці приділяють пильну увагу 

вивченню питання інноваційних технологій в освіті (праці І. Д. Беха, 

Л. І. Даниленка, І. М. Дичківської, М. В. Кларіна, О. М. Пєхоти, О. В. Попової, 
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Л. С. Подимової, А. І. Прігожина, В. А. Сластьоніна, А. В. Хуторського). 

З’являється нова наука – педагогічна інноватика – учення про створення, 

оцінювання, освоєння й використання педагогічних новацій [1, с. 18]. 

Педагогічна інноватика, що розкриває загальні засади теорії педагогічних 

інноваційних процесів, є важливою складовою загальної інноватики. 

Терміну «традиційне (нормативне) навчання» протиставляється термін 

«інноваційне навчання». Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни 

в навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних 

методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості [1, с. 339]. 

На думку Л. І. Даниленко, інноваційна освітня технологія – це якісно нова 

сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка 

привносить суттєві зміни до результату освітнього процесу і розглядається як 

багатокомпонентна модель – така, що включає в себе: навчальну, виховну та 

управлінську інноваційні технології [7, с. 20]. Важливою проблемою 

педагогічної технології є забезпечення цілісного педагогічного впливу, 

зорієнтованого не на окремі якості особистості, а на структуру особистості в 

цілому. 

У процесі інноваційної навчальної діяльності в основному впроваджуються 

технології, серед яких можна виділити: особистісно орієнтоване навчання та 

виховання, громадянську освіту, профільне навчання, технологію групової 

навчальної діяльності, теорію рівневої диференціації навчання, психолого-

педагогічне проєктування соціального розвитку особистості учнів, інформаційні 

технології, здоров’я зберігаючі технології навчання, проективне навчання, 

теорію проблемного навчання, інтерактивні технології, технологію формування 

творчої особистості, театральну педагогіку, технологію навчання як 

дослідження, технологію гуманізації педагогічної діяльності, трансформацію 

педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практику роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів, розвиток критичного мислення, технологію комплексно-

цільового управління закладом освіти, теорію ігрових технологій, теорію 

раннього та інтенсивного навчання грамоти тощо. 

Найбільш поширеною в Україні є технологія розвивального навчання 

(Д. Ельконін, В. Давидов), що передбачає формування активного, самостійного 

творчого мислення учнів і на цій основі поступового переходу в самостійне 

навчання. 

Ідея інтерактивних технологій (О. Пометун, Л. Пироженко) полягає в тому, 

що процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх 

учнів. Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності 

використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання,  

колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання 

дискусійних питань. 

Технологічний концепт проєктних технологій (К. Баханов, В. Гузєєв, 

І. Єрмаков, О. Пєхота) орієнтує на дієвий спосіб здобуття  нових знань у 

контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці. Метод проєктів як 

технологія в сучасних умовах трансформувався у проєктну систему організації 
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навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й 

виконання практичних завдань-проєктів. 

Технологія особистісно орієнтованого навчання (І. Якимська, О. Савченко, 

С. Подмазін) полягає у створенні оптимальних умов для розвитку й становлення 

особистості як суб’єкта діяльності й суспільних відносин, яка будує свою 

діяльність і стосунки відповідно до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і 

буттєвих особистісних цінностей. 

Інформаційні технології навчання  надають доступ учням до нетрадиційних 

джерел інформації. Вони створюють можливості для творчої діяльності, 

формування професійних навичок, можливість реалізувати нові форми та 

методи навчання. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсивністю і 

глибиною інформатизації всіх його інститутів. Тому упровадження 

комп’ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і 

необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу. 

Діапазон використання комп’ютера в навчальному процесі дуже великий : 

від тестування учнів до обліку їхніх особистісних особливостей в певному 

середовищі. Комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засобом 

навчання, тобто можливі два види напрямку комп’ютеризації навчання: 

вивчення інформатики, а також її використання при вивченні різних предметів. 

При цьому комп’ютер є потужними засобом підвищення ефективності навчання. 

Ще ніколи вчителі не одержували настільки потужних результатів навчання, як 

за допомогою комп’ютера. 

Комп’ютер значно розширив можливості подачі навчальної інформації. 

Застосування кольорів, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє 

моделювати різні ситуації й середовища. 

Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію учня. Не тільки новизна роботи з 

комп’ютером, що сама по собі сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й 

можливість регулювати подачу навчальних завдань за ступенем складності, 

заохочення правильних рішень позитивно позначається на мотивації. 

Крім того, комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших 

причин негативного відношення до навчання – неуспіх, обумовлений 

нерозумінням, значними пробілами в знаннях. Працюючи із комп’ютером, учень 

одержує можливість вирішити поставлене завдання до кінця, спираючись на 

необхідну допомогу. Одним із джерел мотивації є цікавість. Можливості 

комп’ютера тут невичерпні. І дуже важливо тут, щоб ця цікавість не стала 

переважаючим фактором, щоб вона не закривала навчальні цілі. 

Комп’ютер дозволяє істотно змінити способи керування навчальною 

діяльністю, занурюючи учнів у певну ігрову ситуацію, даючи можливість учням 

запросити певну форму допомоги, викладаючи навчальний матеріал з 

ілюстраціями, графіками тощо. 

Комп’ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, 

забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом. Комп’ютер 

дозволяє перевірити всі відповіді, а в багатьох випадках він не тільки фіксує 

помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути 
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причину, що спричинює її появу. Учителеві не потрібно закликати учнів до 

порядку й уваги. Застосування комп’ютерної техніки робить урок привабливим і 

по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і 

підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно. 

Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка 

одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще й 

міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано. Тому очевидною є 

роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з 

появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних 

програм, розвинених комп’ютерних систем навчання. 

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об’єднувати в 

одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, 

графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних 

інформаційних компонентів має власні виражальні засоби й дидактичні 

можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання під 

час вивчення української народної казки. Саме тому мультимедійні програми як 

своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін 

інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, 

за нерегламентованим сценарієм, який кожного разу будується учнем по-

новому, за його розсудом, а сама комп’ютерна технологія навчання органічно 

вписується в класичну систему, розвиває й раціоналізує її, забезпечуючи нові 

можливості щодо організації паралельного навчання й контролю знань, надає 

реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання. 

Арсенал дидактичних можливостей мультимедійних засобів навчання 

включає: 

 - урізноманітнення форм подання інформації; 

 - урізноманітнення типів навчальних завдань; 

 - створення навчальних середовищ, що забезпечують «занурення» учня в 

уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; 

 - забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості 

діалогізації навчального процесу; 

 - широку індивідуалізація процесу навчання, використання основних і 

допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності; 

 - широке застосування ігрових прийомів;  

 - широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності 

предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного); 

 - активізацію навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта 

навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, 

визначення міри і характеру допомоги тощо);  

 - посилення мотивації навчання. 

Використання мультимедійних програм може відбуватися у різних видах 

навчальної діяльності учнів, зокрема: комп’ютерні програми під час подання 

нового матеріалу, його повторення, узагальнення та систематизації; 

мультимедійні програми як засіб впровадження самостійної роботи учнів; 



23 

 

мультимедійна інформація як інструктивний та ілюстративний матеріал; 

мультимедія у поєднанні з іншими засобами навчання. 

Отже, вважаємо за доцільне використовувати елементи мультимедійних 

технологій на уроках української мови в початкових класах, зокрема при 

вивченні морфології. Це сприятиме більш ефективному засвоєнню матеріалу 

уроку, оскільки в молодшому шкільному віці переважає наочно-образне 

мислення.  Використання ІКТ у навчальному процесі – вимога часу, що дозволяє 

залучити дітей до активної роботи й викликати в них прагнення до отримання 

знань. Особливість методики використання окремих мультимедійних засобів і 

їхніх поєднань у певній комплексній системі полягає в тому, щоб забезпечити 

відповідність між специфічними особливостями викладу навчального матеріалу 

й основними психолого-педагогічними закономірностями процесу навчання, 

специфікою й умовами засвоєння молодшими школярами знань. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ ПІДРУЧНИКА 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ 

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

У контексті Нової української школи змінилося основне функціональне 

призначення підручників для початкової освіти. Сучасний підручник з 

української мови має бути орієнтований на реалізацію компетентнісного 

навчання, а отже, виконувати своє основне функціональне призначення – 

забезпечувати формування компетентностей, окреслених змістом мовно-

літературної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти. У 

результаті опанування української мови молодші школярі мають, зокрема, 
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навчитися сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати 

інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовувати її для 

збагачення свого досвіду [3]. Ці аспекти навчання української мови відображені 

в оновлених Типових освітніх програмах для 1–4 класів, де передбачено 

формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; умінь 

опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-популярні, навчальні, 

медіатексти); дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування 

початкових лінгвістичних знань і норм української мови [3]. Отже, основні 

документи в галузі мовної освіти висувають, зокрема,  певні вимоги щодо умінь 

учнів початкової школи здобувати  різноманітну науково-навчальну інформацію 

з основної складової підручника – тексту та працювати з нею.  

Проблема ефективного вирішення питань добору і педагогічно доцільного 

використання текстів у підручниках завжди була актуальною. Учені 

розглядають роль і місце текстів у змісті підручників, досліджують питання їх 

ефективності, обґрунтовують кількісні та якісні характеристики тощо. Проблемі 

текстоцентричного підходу та його реалізації в підручниках  присвячені 

дослідження І. Ґудзик, Н. Бондаренко, Г. Золотової, О. Петрук, 

О. Хорошковської, Г. Шелехової та ін., методичний аспект вивчення текстів 

різних стилей знайшов своє відображення у працях О. Бєляєва, Л. Варзацької, 

М. Вашуленка, А. Ємець, В. Капінос, А. Коваль, Л. Мацько, В. Мельничайка, 

М. Пентилюк, Л. Сугейко та ін. Разом з тим недостатньо вивченим залишається 

питання щодо роботи молодших школярів з науковим текстом на уроках 

української  мови.  

Мета наукової розвідки – розглянути деякі особливості роботи над текстом 

підручника української мови як джерела інформації в початкових класах.  

Основними компонентами сучасного підручника О. Пометун, Н. Гупан 

визначають текстовий і позатекстовий [2]. Складовими текстового компонента є 

основний, додатковий, пояснювальний тексти. Основний текст – це головне 

джерело інформації, вміщеної у підручнику. Для основного тексту підручника 

необхідною є узгодженість із чинною навчальною програмою.  За змістом серед 

основного текстового матеріалу розрізняють вступний, інформаційний, 

заключний або підсумковий  [2, с. 566]. Інформаційний текст підручника – це 

навчальний матеріал, який треба опанувати учням. У чинних підручниках 

української мови для 2–4 класів він формується у розділи і параграфи.  

Навчальний матеріал представлений науковими текстами науково-

популярного і науково-навчального підстилів, які подані як самостійний текст, 

мовний матеріал до вправ та під різними рубриками, наприклад,  «Візьми до 

уваги». Одним із видів текстів і способів пред’явлення знань у сучасних 

підручниках є табличний виклад навчального матеріалу, тобто узагальнена 

інформація про ті чи інші мовні особливості. Адже учні мають вчитися 

здобувати й осмислювати інформацію з різних джерел. 

У працях дидактів, психологів, психолінгвістів (А. Брудний, Л. Доблаєв, 

О. Лурія, Т. Сєрова, Г. Щедровицький, Г. Шелехова) розуміння при роботі з 

текстами, особливо науково-навчальними, розглядається як складний 

мисленнєвий процес, що містить розпізнавання мовних засобів і співвіднесення 
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їх із ситуацією контексту на основі попереднього мовного досвіду читача. 

Беручи до уваги зазначене, варто наголосити, що повнота осмислення 

молодшими школярами наукового тексту залежить від їх індивідуальних і 

вікових особливостей. Окрім того, на уроках української мови робота над 

різними типами наукових текстів має здійснюватися з урахуванням їх 

особливостей у лексиці, морфології, словотворенні, синтаксисі, специфічній 

побудові. Навчальний науковий текст обов’язково характеризується певною 

внутрішньою організацією, тобто має такі лексико-граматичні та структурні 

засоби, які роблять його доступним для розуміння при читанні, усвідомлення й 

запам’ятовування інформації та подальшої її репрезентації й використання. 

Тексти наукового стилю підручників з української мови як основна 

дидактична одиниця  виконують декілька функцій: надають інформацію з теми, 

що вивчається, забезпечуючи розвиток комунікативно-пізнавальних інтересів 

школярів (навчання аспектів мови і видів мовленнєвої діяльності); ілюструють 

функціонування мовних одиниць як зразок мовлення певної структури, форми й 

жанру; умотивовують навчальну діяльність учнів та ін. Тобто, у процесі 

навчання української мови учнів початкової школи науково-навчальні та 

науково-популярні тексти підручників виступають і як засіб навчання мови, і як 

об’єкт вивчення. Різноплановість і багатофункціональність наукових текстів 

доводять необхідність особливого підходу до їх опрацювання на уроках 

української мови та формування в учнів різних видів сприймання наукової 

інформації, здатності до швидкого переключення з одного на інший. 

Про недостатній рівень володіння прийомами опанування тексту наукового 

стилю молодшими школярами зазначено у дослідженнях Н. Чепелєвої, 

А. Ємець. Почасти школярі орієнтуються на його запам’ятовування, а не 

розуміння, виділяючи зовнішню, а не внутрішню, смислову структуру. Для 

отримання позитивного результату читач має володіти відповідними навичками 

і уміннями, щоб розгледіти організацію тексту [1]. Якщо читач розуміє 

структуру, то йому легше виявити різні одиниці смислового змісту тексту. За 

цієї умови читач зможе вичленити необхідну інформацію. 

Серед прийомів опрацювання науково-навчальних текстів у початковій 

школі особливо актуальним є прийом  постановки учнями запитань до тексту. 

Він дає можливість перевірити рівень розуміння окремих положень або тексту в 

цілому і, головне, спрямовує дітей на його смисловий аналіз – виділення 

окремих частин, узагальнення їх змісту, встановлення причиново-наслідкових 

зв’язків між елементами наукового тексту, переструктурування текстового 

матеріалу.  

Не менш цінними  прийомами в роботі з навчальними текстами підручника 

на уроках української мови є такі:  визначення  ключових слів у тексті, 

з’ясування їх значення; скорочення / доповнення тексту, вичленовування 

цифрової, пізнавальної інформації; виділення у тексті невідомого, нового 

(«реми»); постановка проблемних питань та ін. [1]. О. Павлик зазначає, що 

«ефективними у роботі з науковим текстом є також стратегії технології 

формування критичного мислення, зокрема «Читання з позначками», «Діаграма 

Ейлера-Венна», «Запитання до автора», «Сенкан» та ігрові прийоми роботи з 
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текстом: «Питання-відповідь», «Знайди помилку», «Цікаве питання», «Миттєве 

фото», «Чомучка», «Відповідь-слово», «Ключові слова»» [1]. 

Таким чином, тексти наукового стилю підручників української мови для 

початкової школи є  одним із основних джерел обов’язкової для засвоєння 

учнями інформації. Упровадження в практику їх вивчення когнітивних прийомів 

роботи, стратегій розвитку критичного мислення, здійснення взаємозв’язку 

видів мовленнєвої діяльності забезпечить вироблення в здобувачів початкової 

освіти знань з мови, формування умінь працювати з інформацією, визначених у 

навчальних програмах. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ПРОИЗНОШЕНИЮ В ПЕРИОД УСТНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

В современном мире каждый образованный человек должен владеть 

литературным языком, которому свойственны отличительные особенности. К 

одной из них относится нормативность,  предполагающая соблюдение основных 

правил или предписаний, действующих в определѐнной сфере и требующих 

строгого соблюдения. Выделяются нормы произношения, ударения, 

лексические, словообразовательные, морфологические и т.п. Эти и другие 

нормы (правила) носят обязательный характер для каждого носителя языка вне 

зависимости от социального происхождения, места жительства, профессии и 

иных факторов. 

Важным компонентом устной речи являются нормы произношения, 

владение которыми отражает общий культурный уровень носителей языка и 

имеет не меньшее значение, чем соблюдение норм письменной речи. 

Необходимость соблюдения норм устной речи объясняется также 

коммуникативными и эстетическими приоритетами: любые отступления от 

точной передачи мысли затрудняют общение, взаимопонимание, отвлекают от 

содержания речи, переключают внимание слушателей на ее фонетические 

особенности, не соответствующие общепринятым. Как справедливо отмечал  
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поэт Н. Асеев, «... для передачи своей мысли другому лицу требуется не только 

владеть наилучшим запасом слов, но и наилучшим воспроизведением звуков, 

слова составляющих. В ином случае неточность произношения становится 

ошибкой, искажающей смысл сказанного. Конечно, звуковая сторона строя речи 

является лишь подсобной смыслу, но и ее оставлять в небрежении было бы 

бесхозяйственно» [1, с. 22–23]. 

Грамотная устная речь способствует быстроте, легкости общения между 

людьми, придает речи коммуникативное совершенство. Данной проблемой 

занимались и занимаются до сих пор многие педагоги и выдающиеся 

языковеды: К. Д. Ушинский, Ф. И. Буслаев, М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, 

Т. А. Ладыженская, А. А. Бондаренко, Л. М. Каленчук, А. П. Коваль, 

И. Ф. Гудзик, И. А. Устименко, Н. С. Вашуленко, И. В. Баранников, 

А. И. Грекул, И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька и многие другие. 

Основы произносительной культуры закладываются в самом раннем 

детстве. В школе эту заботу о становлении и развитии навыков правильной 

устной русской речи, о культуре произношения призвано взять на себя 

начальное звено обучения. Именно в  начальных классах необходимо проводить  

работу над звуковой стороной речи детей на протяжении всего начального этапа 

обучения. Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным 

периодом для становления и совершенствования произносительной культуры. 

Высокая языковая восприимчивость, большая склонность к подражанию 

способствуют успешной организации работы по развитию речи на 

произносительном уровне в начальных классах.  

Цель исследования – проанализировать особенности работы по 

формированию русского литературного произношения в период устного 

практического курса  в школах с украинским языком обучения. 

Устный практический курс, составляющий основу обучения русскому 

языку в 1 классе школ с украинским языком обучения, направлен на 

комплексное формирование и развитие артикуляционных умений, 

соответствующих орфоэпическим нормам литературного языка, и аудиативных 

умений, основанных на слушании и понимании литературного языка. Это 

соответствует требованиям школьной программы, в которой отмечается, что 

«обучение говорению в 1 классе предполагает целенаправленную комплексную 

работу по обогащению словарного запаса школьников, воспитание звуковой 

культуры речи, связности высказывания, умения различать особенности и 

принимать участие в диалоге и монологе» [6].  

В устном практическом курсе у первоклассников необходимо 

сформировать практические умения различать и произносить гласные и 

согласные звуки, правильно произносить твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки изолированно и в сочетании с другими звуками в словах. В 

речевой практике школьники также должны усвоить  нормативное 

произношение мягких согласных [ч’], [ш'ш'], твердых согласных [ц], [ж], [ш], 

взрывного [г], ослабленных безударных гласных [о], [а], [э] [6]. На уроке и 

учитель, и ученики должны говорить по-русски грамотно, следить за чистотой 

своей речи и речи окружающих, не допускать искажения в звучании русских 
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слов. Однако для формирования орфоэпических умений  на этом этапе 

необходим также «учет влияния артикуляционной базы и произносительных 

норм украинского языка» [3, с. 38].  

Работу по формированию навыков произношения по-русски в устном 

практическом курсе необходимо проводить  в таких направлениях: 1) усвоение 

специфических фонем русского языка; преодоление произносительных 

трудностей, связанных с интерференцией украинского языка; 2) усвоение 

звуковых соответствий в обоих языках (четыре – чотири,  степь – степ, ветер 

– вітер,  конь – кінь). 

В методической литературе (А. П. Коваль, И. Ф. Гудзик) выделяются 

основные приемы обучения русскому литературному произношению в 1 классе 

и на последующих этапах обучения, к которым относятся имитация, звуковой 

анализ (преобладает частичный) и описание артикуляции (если звук обладает 

специфической для русской речи артикуляцией в сравнении с украинской). Эти 

приемы целесообразно использовать при отработке практически всех 

орфоэпических правил. 

Прием имитации связан с работой по развитию речевого аппарата 

первоклассников, так как обучение нормам произношения невозможно без 

хорошо развитого артикуляционного аппарата. Ещѐ К. Д. Ушинский писал, что 

«дитя усваивает язык подражанием». Действительно, роль имитации в усвоении 

языка значительна, но это не должно быть просто слепое подражание. 

Содержание речи вытекает из жизненного опыта ребенка, из потребностей его 

жизни, выражения его мысли. Одно лишь слушанье речи взрослых ребенком не 

может стать решающим фактором овладения языком: нужна и  речевая 

активность, ибо язык усваивается в процессе речевой деятельности [5, с. 55].  

Имитация (подражание) как прием обучения предполагает произнесение 

несколько раз учителем звуковой единицы (звука, слога, слова), далее еѐ 

повторение наиболее способными учащимися, а затем воспроизведение всеми 

детьми хором или в одиночку. Для этой работы  можно использовать различные  

чистоговорки, напрмер:  Цо-цо-цо – снесла курица яйцо.  Ча-ча-ча – была Таня у 

врача.   Ща-ща-ща – поймал Вова леща.   Ша-ша-ша – мы любим малыша.  Ша-

ша-ша – я сижу у шалаша. 

При использовании звукового анализа слов как одного  из приемов 

обучения русскому произношению приоритет следует отдавать устному 

частичному разбору, направленному прежде всего на совершенствование 

произносительных навыков (с опорой на регулярно используемый образец 

учителя). Проводя такой анализ, учитель произносит слово, голосом выделяет 

трудный в плане орфоэпии звук (слог), акцентирует на нем внимание учеников, 

например: «Послушайте слово палец. Последний звук в слове [ц]. Слышим звук 

твердый или мягкий? Повторите этот  твердый согласный звук [ц]. Постарайтесь 

произнести звук «сурово», не растягивая губы в улыбке.  А теперь произнесите 

всѐ слов палец так, чтобы в конце слова был слышен звук [ц]». 

Отрабатывая произношение отдельных звуков, на каждом уроке 

необходимо использовать слуховые упражнения. При этом, по мнению 

А. П. Коваль, слушание должно быть активным и сочетаться с заданиями,  
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акцентирующими  внимание школьников на определѐнном звуковом явлении.  К 

таким заданиям относятся: 1) послушайте слово, произнесите второй звук 

(д[а]ма', к[а]са,  в[и]дро, г[а]ра, в[а]да); 2) послушайте  слово, скажите, какой 

звук слышится в конце (дуб, мороз, флаг, любовь, нож, ночь); 3) послушайте 

слово, повторите третий звук (пальто, коньки, борьба, печка, семья); 

4) послушайте слово,  произнесите слог с мягким согласным звуком (мята, 

сито, река, море, поле); 5) послушайте слово, скажите, сколько раз в нем 

встречается звук [а] (барабан, баран, буран); 6) послушайте слово, назовите все 

звуки в нем (книга, букварь) [3, с. 38].  

Полезны также упражнения на закрепление произношения звуков в 

отдельных словах: 1) произнесите правильно первый звук в словах фокус, 

февраль, фигура, фонарь. Произнесите слова правильно. Не вставляйте лишних 

звуков; 2) назовите звук, которым начинаются слова, произнесите его 

правильно. Произнесите сначала выделенные слова, затем по их образцу 

прочитайте остальные. Чай, часы, чашка, чайка, часто.  Чудо, чулан, чулок, 

чужой, чуваш, чучело. Чердак, чернила, человек, черпать, четверть, четыре. 

Чинить, чисто, чиркнуть, чибис, число. 

Артикуляционно-тренировочные упражнения,  тексты которых 

повторяются многократно с изменением силы голоса, темпа речи или 

интонации, в свою очередь, способствуют закреплению правильного 

произношения слов русского языка. Эти упражнения помогут запомнить 

нормативное ударение (На бахче΄ у нас растѐт. Как разрежешь – сок течѐт. 

Свеж и сладок он на вкус. Называется... арбу΄з; Хоть я сахарной зовусь, от 

дождя я не размокла. Крупнà,  круглà, сладкà  на вкус. Узнали вы? Я –... свѐкла.); 

слова с оглушением звонких согласных (Я – нарядная закладка. Я нужна вам 

для порядка. Зря страницы не листайте – где заложено, читайте); слова с 

ослабленным произношением гласных (Совесть у меня чиста: помарку стѐрла 

я с листа! Чумазенькая спинка, я – ластик, я –... резинка.); слова со 

специфическими русскими согласными (Щипцы да клещи – вот наши вещи; Над 

верхушкой каланчи день и ночь кричат грачи; Михаил играл в футбол и забил в 

ворота гол) [4, с. 14]. 

Формируя навыки произношения, можно также опираться на  

межъязыковую аналогию. Например, при отработке произношения [ж], [ш] 

целесообразно напоминать детям о том, что в русском языке эти звуки 

произносятся твердо. А сочетания [жи], [ши] следует произносить, как  в 

украинских словах життя, шибка. Отрабатывая произношение взрывных [г], 

[г’], можно использовать такую аналогию: русский звук [г] произноси так, как в 

украинских словах ганок, грати  [2, с. 13–19]. Даже усвоив литературное 

произношение этих звуков, дети  очень долго сохраняют произношение [y] 

фрикативного, свойственное украинскому языку. Особенно долго держится 

фрикативное образование в конце слов, где звук [у] закономерно оглушается в 

[х], т. е. имеет место произношение: фла[х], пиро[х], творо[х], но[х],  

нарущающее нормы прозношения данного звука в русском языке: фла[к], 

пиро[к], творо[к], но[к].  
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Если произносимый звук обладает специфической  для русской речи 

артикуляцией в сравнении с украинской, следует использовать прием описания 

артикуляции.  Например,  при работе над произношением мягких губных [м’], 

[п’], [ф’] в конце слов необходимо объяснить артикуляцию: «Губы 

растягиваются немного в стороны, как при произношении звука [и]» [3, с. 42]. 

Отработка произношения слогов с мягкими губными: надо плотно сомкнуть 

губы и, размыкая их, произнести весь слог без звука [й]. Полезно также русско-

украинское сопоставление: мясо – м’ясо, пять – п’ять, память – пам’ять [3, 

с. 42]. 

Работая над произношением некоторых звуков, целесообразно прибегнуть 

к сочетанию нескольких приемов, а именно: объяснению артикуляции, 

постановке звука, межъязыковой аналогии, произношению пар русских слов. 

Например,  в процессе отработки  произношение звука [р’] в конце слова, слога 

и в буквосочетании ря  [р’а] объясняется артикуляция (кончик языка вибрирует 

у ячеек, где помещаются корни зубов), и постановка звука (буря, ветряк, 

отряд), затем используется межъязыковая аналогия: в русском языке [р’а] 

произносим, как в украинских словах рятунок, буряк. Можно также 

произносить русские слова парами: доктор – январь, моряк – рама [2, с. 13–19]. 

Для запоминания учащимися норм литературного произношения, по 

мнению И.Н. Лапшиной, Н.М. Зорьки, следует многократно называть группы 

слов, в которых произношение на русском и украинском языках абсолютно 

совпадает (например: школа, класс, парта, два, мама, люблю, нашу); имеет 

некоторое расхождение (доска, ручка, синий, жѐлтый, зелѐный, чѐрный, зима, 

весна, лето-осень и др.) и кардинально различается (дневник, карандаш, краски, 

год, учительница) [4, с. 14]. Полезны и фонетические модели слов,  

составленные учителем и прокомментированные школьниками. Такие модели 

способствуют не только слуховому, но и зрительному запоминанию 

нормативного произношения. 

Таким образом, на этапе устного практического курса важно воспитать 

культуру русской речи, уважительное отношение к родному и неродным 

языкам, которое проявляется и в соблюдении орфоэпических норм 

литературного русского языка. И с этой целью на уроках необходимо 

планомерно, систематически проводить орфоэпическую работу, используя 

разнообразные упражнения. Это позволит активизировать учащихся,  расширить 

их лингвистический кругозор, пробудить  интерес к орфоэпии, что явится 

залогом успешного обучения. 
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ  

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Невербальні засоби спілкування надзвичайно різноманітні. Безпосередньо 

контактне спілкування відбувається не тільки за допомогою мови, а й за 

допомогою невербальних засобів комунікації − жестів, міміки, пози, голосових, 

інтонаційних модуляцій мови і т. д. Компоненти невербального спілкування 

відіграють велику роль в оцінці оточуючими рівня вихованості співрозмовника, 

допомагають визначити його настрій, чого він хоче або чекає. Невербальні 

засоби достовірні (часом, навіть більш вірогідно, ніж слова) і виступають 

невідʼємним компонентом емоцій, свідчать про внутрішні, психологічні 

властивості і стан людини. Можна говорити про існування специфічної мови − 

мови виразних рухів, без яких нормальний розвиток і спілкування неможливо. 

Однак найчастіше люди користуються ними мимоволі і несвідомо. У зв’язку з 

цим роль невербальних засобів у спілкуванні не завжди помітна, але від цього не 

менш важлива. Уміння правильно зчитувати невербальні сигнали дозволяє 

зрозуміти справжні мотиви співрозмовника, оскільки саме міміка в спілкуванні 

висловлює безпосереднє відношення до подій.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що не можна недооцінювати 

значення міміки в процесі спілкування. Бо часом вираз обличчя, разом з іншими 

невербальними сигналами, несе в собі більше інформації про почуття або 

настрої співрозмовника, ніж слова. Люди звикли контролювати те, що говорять. 

Однак невербальні прояви приховати складно. Багато рухів відбуваються 

рефлекторно, до того як емоція буде оцінена мозком. Уміння правильно 

трактувати невербальні сигнали, дає можливість зрозуміти не тільки те, що хоче 

сказати співрозмовник, але і те, що він намагається приховати.  Мета – описати 

найпоширеніші невербальні сигнали, які можуть свідчити, що при розмові 

дитина говорить неправду. 

Об’єктом дослідження є міміка й рухи тіла саме дитини молодшого 

шкільного віку, які несуть в кілька разів більше інформації, ніж її мова, оскільки 

малюк, відчуваючи на підсвідомому рівні розбіжності між мовою тіла і словами, 

віддає перевагу невербальній інформації, а доросла людина − словесній. 

Предмет дослідження – правильне тлумачення отриманої інформації від дитини 

через засоби невербальної комунікації.  

Дорослих людей розуміти набагато важче, ніж дітей, оскільки з віком 

обличчя втрачає м’язовий тонус. З віком пов’язана і швидкість виконання 
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деяких жестів та їх тлумачення для оточуючих. Якщо  дитина молодшого 

шкільного віку вирішить вам сказати неправду, вона відразу ж прикриває рот 

однією або обома руками. Утім, звичка прикривати рот при обмані зберігається 

протягом усього життя людини, змінюється лише швидкість виконання жесту. 

Коли обманює підліток, він прикриває рот однаково, як і семирічна дитина, але 

жест його не настільки помітний. Підлітки найчастіше потирають куточок рота 

пальцями. У дорослому віці звичка прикривати рот реалізується ще швидше. 

Коли обманює доросла людина, виникає таке враження що її мозок віддає 

накази прикрити рот, щоб блокувати неправдиві слова. Так само доросла 

людина поводиться і в дитинстві, і в юності. Але в останню хвилину рука 

зупиняється на півдорозі і людина замість рота торкається носа. Дотик носа − 

варіант дитячої спроби прикрити рот [3, с. 30−32]. На цьому прикладі можна 

переконатися, що з віком жести людей стають більш непомітними і менш 

очевидними. Ось чому розтлумачити жести дорослої людини буває складніше 

ніж жести дитини молодшого шкільного віку. 

Отже, невербальні засоби спілкування – це елементи комунікативного коду, 

які мають не мовну (але знакову) природу і разом із засобами мовного коду 

служать для створення, передавання і сприйняття повідомлень [2].  

Невербальне спілкування включає в себе пʼять підсистем: 

1) просторова підсистема (міжособистісне простір); 

2) погляд; 

3) оптико-кінетична підсистема, яка включає в себе: зовнішній вигляд 

співрозмовника, міміка (вираз обличчя), пантоміма (пози і жести); 

4) паралінгвістична підсистема (вокальні якості голосу, його діапазон, 

тональність, тембр); 

5) екстралінгвістична підсистема, до якої відносяться: темп мови, паузи, 

сміх і т. д. 

То як можна визначити наскільки правдиво говорить дитина? Бо для 

вирішення деяких питань, хибне розуміння або тлумачення інформації може 

призвести до поганих наслідків. 

Як вище було зазначено, існують певні ознаки, які можуть свідчити, що при 

розмові з вами дитина говорить неправду. Однак звернемо увагу на те, що не 

слід робити поспішних висновків, ґрунтуючись лише на якомусь одному жесті 

або виразі обличчя. Кожен жест слід розглядати лише в сукупності з іншими 

ознаками. Також потрібно враховувати особливості манери поведінки, властиві 

конкретній дитині. Усі жести і мімічні вирази, властиві дитині, як правило, 

добре відомі батькам. 

Розглянемо ознаки того, що дитина вам говорить неправду.  

У першу чергу, потрібно звернути увагу на поведінку дитини. Якщо воно 

здається вам незвичною, часто змінюється в процесі розмови, швидше за все, 

дитина намагається щось від вас приховати. При подачі неправдивої інформації 

дитина хвилюється, і це обов’язково позначається на її мові, міміці й жестах.  

Показниками того, що не все гаразд можуть бути наступні ознаки: 

- Дитина збуджена, напружена.  
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- Хаотичні рухи руками (торкається обличчя, тре очі, ніс, смикає ґудзик, 

відтягує комір тощо). 

- Говорить заплутано й непослідовно. 

- Недоречна посмішка, удавана веселість, безтурботність, за допомогою 

якої дитина намагається приховати хвилювання. 

- Іноді дитина може почати кахикати. Це своєрідна спроба приховати за 

кашлем неправду. Підсвідомо школяр вважає, що за кашлем ніхто не розбере 

брехні. Можливо, кашель виникає внаслідок своєрідного стресу, який дитина 

відчуває, кажучи неправду: вона починає хвилюватися, в горлі пересихає, і вона 

починає кахикати сухим кашлем. Однак придивіться уважніше. Може бути, 

малюк захворів? 

- Якщо дитина під час розповіді несвідомо торкається носа, то, швидше за 

все, в його словах мало правди. Пояснюємо це тим, що брехня подразнює тонкі 

нервові закінчення в носі, і подібне легке почісування носа заспокоює нерви. 

- Уважно стежте за тим, чи дивиться дитина вам в очі під час розмови. 

Якщо те, що малюк каже, не є правдою, то він буде уникати дивитися вам в очі. 

- Якщо дитина потирає очі, то це свідчить про підсвідому спробу не 

бачити погляду дорослої людини, якій він говорить неправду. 
- Коли дитина говорить неправду, вона може рукою торкатися до вуха. У 

маленьких дітей цей жест проявляється явним закриванням долоньками вух, 
підлітки можуть просто потирати вухо або смикати мочки. У будь-якому 
варіанті подібний жест інтерпретуємо як підсвідоме бажання не чути докорів 
батьків за обман. 

- Сіпання брів або повік, покусування губ, смикання підборіддя − усе це 
також ознаки збентеження, за яким може ховатися бажання щось приховати. 

- Коли вимовлені дитиною слова не відповідають дійсності, вона може 
мимоволі почухати шию в області під вухом або всю шию, або почне 
відтягувати комір. Пояснюється це тим, що коли людина говорить неправду, то 
в чутливих тканинах шиї виникає легке роздратування, яке і прагнуть заспокоїти 
погладжуванням, почісуванням. Якщо ви побачите подібний жест у дитини під 
час бесіди, слід одразу ж задати уточнюючі питання. Можливо, вам тут же 
відкриють правду. 

- Промовляючи неправду або бажаючи приховати інформацію, дитина 
може спробувати заховати свої руки в кишені або за спину. Про щирість, 
чесність, довіру і відданість завжди говорять відкриті долоні. Той, хто говорить 
правду, розкриває долоні повністю або частково. 

- Ознакою обману може бути надмірна балакучість. Якщо ваша дитина по 
натурі не надто говірка, то слід насторожитися, якщо раптом у неї проявиться 
дар красномовства. За порожньою балаканиною часто ховається спроба 
замаскувати неправду. 

- Якщо ви запідозрили свою дитину в тому, що вона говорить не зовсім 
щиро, природно, у вас виникає бажання вчинити їй допит. Зверніть увагу, чи 
відразу вона відповідає на питання. Якщо кожне поставлене вами питання 
дитина перепитує і відповідає вам вашими ж словами, то, швидше за все, в його 
варіанті розповіді правди небагато. По суті, перепитуючи, дитина просто 
намагається виграти час для того, щоб придумати найбільш прийнятних 



34 

 

відповідей. Коли він відповідає вашими словами, це означає, що свої слова він 
вимовляти не бажає.  

Якщо ви помітили ці ознаки, не панікуйте. Швидше за все, за брехнею 
дитини не ховається нічого серйозного. У даному випадку, важливо не викрити 
дитини в брехні й покарати за цей вчинок, а зберегти довіру між вами і 
дитиною, щоб брехня не переросла в звичку. Краще чесно, без звинувачень, 
поговорити з малюком, використовуючи замість фраз «чому ти мені брешеш», 
формулювання «мене засмучує твій обман» [2, с. 115−118]. 

Отже, невербальне спілкування − це передача будь-якої інформації без 
використання слів, зокрема, кожен елемент поведінки, здатний виражати емоції 
або її відтінок. Таким чином, ми отримуємо велику групу засобів спілкування з 
чіткою структурою, компоненти якої можуть бути використані в різних 
ситуаціях і відрізнятися один від одного за способом, силою та напрямком 
впливу. Тому достовірну інформацію про дитину ми можемо отримати 
спостерігаючи за її поведінкою.  
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ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ 

ПРАЦЯХ УЧЕНИХ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Вивчення літературного твору у культурологічному контексті передбачає 

ознайомлення учнів із розвитком культури у різні історичні періоди, 

усвідомлення внеску митців у культурний простір людської цивілізації, 

встановлення взаємозв’язку і визначення взаємовпливів між творами різних 

видів мистецтв. Нині в умовах гуманітарної парадигми шкільної літературної 

освіти дедалі глибше усвідомлюється важливість комплексного підходу до 

використання культуротворчого впливу різних видів мистецтв у процесі 

вивчення юною особистістю української літератури. Сучасні вчителі 



35 

 

використовують різні форми, методи і прийоми роботи з літературним твором, 

спрямовані на перекодування літературних текстів на метамову інших видів 

мистецтв і навпаки. 

У науково-методичному дискурсі вчених другої половини ХХ століття 

проблема реалізація культурологічного підходу до навчання літератури 

здійснювалась в аспекті сприйняття та усвідомлення учнями літературного 

твору на основі міжпредметної та міжмистецької взаємодії, спілкування з 

мистецтвом слова на основі діалогу мистецтв. Провідними вченими (Т. Бугайко, 

Ф. Бугайко, П. Волинський, Л. Кулінська, М. Машенко, В. Неділько, 

Є. Пасічник та інші) було розроблено методику використання на уроках 

української літератури наочних посібників, а також екранних (зорових), 

звукових та аудіовізуальних (комбінованих) технічних засобів навчання [4, 

с. 212], визначено їх дидактичні можливості та окреслено шляхи упровадження 

в практику роботи школи. Варто наголосити, що продуковані провідними 

вченими методичні настанови сприяли усвідомленню учнями творів художньої 

літератури як важливого складника мистецтва, ознайомленню із музичними 

шедеврами української та світової культури, розумінню ролі української 

літератури в світовому культурному процесі, поглибленню вмінь аналізувати й 

інтерпретувати літературні твори у мистецькому контексті. 

Так, Т. Бугайко, Ф. Бугайко, П. Волинський акцентували на важливості 

застосування на уроках літератури різноманітних засобів зорової наочності 

(демонстрації портретів письменників, документальних фотографій, ілюстрацій 

до творів, літературних плакатів тощо), а також звукових та екранних засобів 

унаочнення [1, с. 322.]. Не менш важливим фактором, – на думку Є. Пасічника, – 

є звернення вчителя до живопису, музики, кінофільмів, діафільмів, 

фотодокументів, мемуарної літератури тощо, що дасть можливість учням 

осягнути своєрідність художньої літератури, зрозуміти її відмінність від 

наукової літератури та суміжних видів мистецтв [5, с. 169]. Л. Кулінська серед 

дидактичних умов ефективного використання звукопису виділяла наступні: 

визначення його ролі та місця звукопису серед інших наочних посібників, 

вивчення учителем фондів звукових посібників, їх попереднє прослуховування, 

формулювання запитань під час проведення бесіди на основі прослуханого 

запису, окреслення дидактичної мети, якій підпорядковане застосування 

звукових посібників (як джерело нових знань та уявлень учнів, як ілюстрація під 

час вивчення нового матеріалу, як засіб повторення, узагальнення та 

систематизації знань; як матеріал для самостійних письмових робіт школярів 

тощо) [2]. 

Вартої уваги, на наш погляд, є досить популярна у 70-х рр. ХХ століття 

серед учителів-словесників книга українського дослідника М. Машенка 

«Музика і живопис на уроках літератури» [3], у якій її автором було подано 

рекомендації щодо використання живопису, графіки та музики на уроках 

української літератури у 8-х – 10-х класах середньої загальноосвітньої школи. 

Запропоновані матеріали із суміжних видів мистецтв були дібрані відповідно до 

програмових тем з української літератури, а саме: «Слово о полку Ігоревім», 

«Народні думи й пісні», «Г. С. Сковорода», «І. П. Котляревський», 
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«Т. Г. Шевченко», «Панас Мирний», «І. Я. Франко», «М. М. Коцюбинський», 

«Леся Українка», «П. Г. Тичина», «М. Т. Рильський», «В. М. Сосюра», 

«А. С. Малишко», «О. Т. Гончар». 

У передмові книги М. Машенко розмірковує про те, що своєю специфікою 

література найбільше наближена до музики, яка акумулює почуття і діє на 

емоції реципієнтів. На думку вченого, музичне мистецтво здатне посилювати 

емоційний вплив літературних образів на людину, допомагає адекватно 

сприймати й осягати художні особливості красного письменства. У навчально-

методичному посібнику М. Машенко висвітлює питання ставлення українських 

письменників до суміжних видів мистецтв, розкриває роль звукових та зорових 

образів як засобів утілення авторської ідеї у художньому творі та живописі, 

ознайомлює читачів із митцями, в житті яких поєднались література й музика, 

пропонує для розгляду літературні твори, побудовані на музичному матеріалі, 

акцентує на взаємопроникненні слова й музики, відзначає музичність 

української поезії. 

У навчально-методичному посібнику в культурологічному контексті 

подано розлогу інформацію про розвиток українського мистецтва у різні 

історичні періоди, окреслено суспільно-політичні події, які мали вплив на 

світогляд українських письменників та їхню творчість; ознайомлення із 

життєвим і творчим шляхом митців слова представлено крізь призму їх 

мистецьких уподобань, талантів, наукових розвідок у галузі мистецтва, зв’язків з 

іншими митцями тощо; розглянуто роботу над суміжними видами мистецтв 

(образотворче мистецтво та музика) на різних етапах уроку літератури під час 

вивчення художнього твору, а також на заняттях літературного гуртка. 

Прикметно, що у подачі інформаційного матеріалу автором дотримано 

суспільно-історичні, філософські, етнокультурні, літературні, читацькі, 

мистецькі види культурологічного контексту. 

Так, наприклад, під час вивчення біографії та творів Лесі Українки 

М. Машенко радить використовувати поданий у посібнику фактичний матеріал 

про музику в житті й творчості письменниці; під час опрацювання поезій 

«Слово…» та «Стояла я і слухала весну», драми-феєрії «Лісова пісня» акцентує 

увагу учнів на музичності художніх творів; особливу увагу приділяє роботі над 

портретом поетеси (Б. Бабенцов «Леся Українка»), ілюстрацією В. Касіяна 

«Лукаш і Мавка» (до драми-феєрії «Лісова пісня»), сюїтою А. Штогаренка 

«Пам’яті Лесі Українки» [3, с. 80]. Водночас учений звертає увагу на 

мальовничість і мелодійність художніх творів українських письменників 

(М. Коцюбинський «Intermezzo», Леся Українка «Сім струн», П. Тичина збірка 

«Сонячні кларнети», М. Рильський «Ноктюрн», «Поле чорніє. Проходять 

хмари» тощо), під час аналізу літературних творів радить звертати увагу на їх 

живописність, оскільки специфіка живопису «більше конкретизує своєрідність 

кожного з видів мистецтва і те загальне, що веде до синтезу» [3, с. 9]. 

М. Машенко акцентує на важливості застосування на уроках літератури 

методичних прийомів, спрямованих на формування умінь учнів зіставляти 

суміжні види мистецтв, порівнювати засоби образотворчості, що сприятиме 

якнайповнішому осягненню школярами ідейно-художнього змісту 
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літературного твору, розширенню їхніх уявлень про художній твір як 

культурний універсум. У кінці кожного розділу навчально-методичного 

посібника автором запропоновано перелік творів, покладених на музику за 

творами українських митців слова. Варто наголосити, що з появою цієї книги 

залучення творів живопису, графіки, музичних записів у процесі вивчення 

української літератури пожвавилося серед прогресивних учителів-словесників, 

що сприяло вдосконаленню літературної освіти школярів, підвищенню рівня їх 

загальної культури, розуміння закономірностей розвитку мистецтва. 

Отже, закладені провідними українськими вченими ІІ половини 

ХХ століття основи методики використання різноманітних засобів унаочнення 

на уроках української літератури стали важливою базою для розробки та 

впровадження сучасних медіаосвітніх ресурсів у практику роботи школи як 

дієвого засобу культурологічного оснащення уроку, розвитку медіаграмотності, 

виховання медіакультури в учнів ХХІ століття. 
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МОВЛЕННЄВИЙ ВЧИНОК НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ 

 

Оновлення освіти означає передусім розгляд здатності змістового 

компонента вплинути на розвиток дитини, сформувати її як особистість, 

громадянина, забезпечити успішну соціалізацію. За висновками психологів, 

особистість – це «процес постійного самовизначення людини в реальному світі, 

що регулює пізнавальні процеси, вчинки, переживання тощо» [3, с. 440], а 

розвиток особистості – «це розвиток системи «людина – світ». У цьому процесі 

людина, особистість постає як активне, творче начало» [3, с. 448]. 

У теорії мовної діяльності, теорії спілкування, риториці дослідники 

оперують такими термінами, як «мовленнєвий акт», «мовна дія», «мовленнєвий 

вчинок», «мовленнєва подія», «мовленнєва поведінка» та ін. Віднедавна частину 

цих термінів додано до шкільної програми з української мови (розділ 

«Практична риторика»). 
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Обґрунтовуючи доцільність такого наповнення змісту, звертаємося до 

наукових розвідок.  

Теорію вчинку активно досліджують психологи, лінгвісти, педагоги. Так, 

О. Ткаченко розглядає вчинок як одиницю «об’єктивації й дослідження 

особистості», «єдність внутрішнього і зовнішнього, суб’єктивного й 

об’єктивного», «єдність ствердження і заперечення, творення і репрудукування, 

свідомого і несвідомого, вільного й необхідного» [5, с. 181−182]. На 

переконання З. Курцевої, мовленнєвий вчинок неодмінно відображає моральну 

сторону мовленнєвої поведінки й завжди передбачає рефлексію [2]. 

Ю. Рождественський розглядає мовленнєвий вчинок як риторичну категорію, 

співвідносну з «етично організованими» риторичними топами, що за своїм 

походженням є ціннісними судженнями і, відповідно, смисловими носіями 

моралі [4]. 

Оскільки завдання освіти – формувати особистість, то очевидними 

результатами мають бути визначені ознаки сформованості її. Психологи ведуть 

мову про «зрілу» й «незрілу» особистість. Цікавими для нас є ознаки зрілості, а 

саме: наявність широких меж «я» (здатність поглянути на себе збоку; активна 

участь у трудових, сімейних і соціальних взаєминах; наявність хобі; інтерес до 

релігійних і політичних питань; любов до себе); теплі, сердечні соціальні 

стосунки (здатність виявляти глибоку любов, не заплямовану власницькими 

інтересами й ревнощами, до сім’ї, близьких друзів; співчуття, терпимість до 

різних цінностей і настанов; уміння управляти власними емоційними станами); 

реальне сприйняття, досвід і вимогливість (здорове відчуття реальності; 

наявність кваліфікації й пізнавальних досягнень; здатність відсувати на задній 

план особисті бажання заради важливої справи; цілеспрямованість у досягненні 

особистісно важливих реалістичних цілей); здатність до самопізнання й 

розвинуте почуття гумору; наявність цільної життєвої філософії [6, с. 199−200]. 

Психологи виділяють 5 особистісних характеристик повноцінно 

функційної людини, а саме: відкритість до переживання (здатні слухати себе, 

відчувати всю сферу переживань у собі; усвідомлювати найглибші думки й 

почуття; екзистенційний спосіб життя; організмічна довіра (вибираючи дії в 

певній ситуації, керуються соціальними нормами, судженнями інших людей і 

власним досвідом); емпірична свобода (єдиний, хто відповідає за мої вчинки та 

наслідки їх – я сам); креативність (наявність продуктів творчості (проектів, ідей, 

дій) і творчого способу життя)  [6, с. 378]. 

На значному перетворювальному потенціалі вчинку міжособистісних 

стосунках наголошує І. Бех [1]. Учений пропонує типологію вчинків із 30 видів 

[1, с. 192-235], а саме : патріотичний, вчинок-служіння, - відданість, - вірність,      

- збереження, - шанування, - вдячність, - чуйність, - самовідданість,                       

- самостійність, - скромність, - розрада, - догодження, - приязне особистісне 

згуртовування, - зрада, - моральне самозбереження, - примирення, «Я»-

центрованості, - присвячення, - милосердя, - щирість, - виконання,                         

- благородство, - бездоганний життєвий учинок, - благоговіння, - величі 

благодіянь, - великодушність, - опіка, - «хитромудрість», підступний, з 

прихованим підтекстом. Вона є дискусійною щодо типологічних ознак, однак 
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корисною для практичного використання. Якщо в радянській школі до вчинків 

привертали увагу класні керівники під час виховних годин, то в сучасних 

умовах, розглядаючи українську мову як потужний, ефективний засіб 

формування мовної особистості, ми пропонуємо вчителеві алгоритм системної 

роботи, що спонукає учнів до вчинків, що сукупно визначають поведінку мовця 

й рівень сформованості його. 

Як свідчать дослідження експертів з питань освіти, риси характеру людини 

(наприклад, риси моральності: людяність, доброта, повага, справедливість, 

чесність, співчуття, надійність тощо) є індикаторами, що дають змогу 

прогнозувати досягнення кожного випускника. Зв'язок характеристик і вчинків, 

яким надає перевагу людина, очевидний: кожна риса проявляється у 

конкретному вчинкові. 

Короткий огляд наукового внеску психологів, лінгвістів, педагогів у теорію 

вчинку підтверджує актуальність її. Водночас прикро зазначити, що механізми 

регулювання й формування системи вчинків, що впливають на якісний 

результат освіти, недостатньо висвітлені у працях методистів. Несправедливо 

проігноровано тему «Мовленнєвий вчинок» і в більшості шкільних підручників 

для 10 класу, незважаючи на те, що в програмі ця тема є. 

Мета наукової розвідки – обґрунтувати доцільність уведення теми 

«Мовленнєвий вчинок» до шкільної програми з української мови, 

запропонувати прийоми системної роботи з формування культури й духовності 

учня як мовної особистості на уроках української мови. 

Вчинки є проявом моральної позиції комуніканта, свідченням відповідного 

рівня мовленнєвої культури. Для набуття такого досвіду аналіз мовленнєвих 

вчинків на уроках має бути різнобічним і системним. Зокрема Необхідно 

звернути увагу учнів на те, що вчинок може бути виражений мовчанням, 

свідомою дією, висловленням, словом, бездіяльністю.  

Пропонуючи тексти для аналізу мовних явищ, необхідно звертати увагу на 

змістову суть його, комунікативні наміри автора тексту чи героїв (мовців), 

наявних у ньому. Починати роботу потрібно з елементарних речей: як одне 

слово спроможне підняти настрій, надихнути людину, уберегти від 

небезпечного кроку, змусити задуматися. Наприклад: 

І. Поволі повітря довкола неї наповнювалося легкими хмарками аромату 

арабіки, кориці й… безмежної радості! Вона зробила кілька невеликих ковточків 

і, здавалося, відчула, як за спиною виростають білосніжні крила! Смакувала 

каву. Смакувала життя! Пританцьовувала босоніж, розглядаючи своє 

відображення у вікні. Сьогодні її день! Сьогодні її радість! Світ заглядав до неї у 

вікно й грайливо всміхався. На туалетному столику лежав маленький букетик 

фіалок. І записка: «Люблю» (Слава Світова). 

ІІ. Ті, хто в дитинстві завдавали мені болю, вочевидь, не думали бути 

жорстокими. Це були звичайні діти і багато чого не розуміли. 

«Чому в тебе немає рук і ніг?» – запитували вони (Н. Вуйчич). 

Аналізуючи мовленнєві вчинки, звертаємо увагу на вербальні й невербальні 

засоби вираження його, наприклад: 

«Я нікчема, вигнанка, парія. 
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Немає сенсу видивлятися моїх колишніх друзів. 

Хлопці й дівчата з-позаду сміються так голосно, що я розумію: кпинять 

вони з мене. Не можу втриматися. Повертаюся. Це Рейчел, оточена компанією 

хлопців, на яких одяг не з дешевого «Іст-Сайд-Молу». Рейчел Бруїн – моя 

колишня найкраща подруга. Вона дивиться поперед себе, десь над моїм лівим 

вухом. Слова ось-ось злетять з її вуст. Дівчинка, з якою ми виснажливо 

працювали в молодшому загоні скаутів, яка навчила мене плавати, знала все про 

моїх батьків, сприймала як належне мою кімнату. Як і є хтось у всій галактиці, 

кому мені страшенно хочеться розповісти, що насправді сталося, так це Рейчел. 

У мене стискається горло. 

На мить наші погляди зустрічаються. «Я тебе ненавиджу» – беззвучно 

промовляють її губи. Вона повертається до мене спиною і сміється з 

друзями…» (Л. Г. Андерсон). 

Прийомами привернення уваги до важливих деталей проблемної ситуації є 

запитання і завдання: Визначте й назвіть одним словом стан, відчуття героїні 

твору. Чого в цю мить потребує дівчина? На що спрямований комунікативний 

намір Рейчел і хлопців? На чийому місці ви хотіли б опинитися? Чому? Уявіть 

себе в ролі героїні. Розкажіть про свої відчуття. Чи можна вважати такі 

вчинки нормою для нашого суспільства? Про що свідчать такі деталі 

невербальної комунікації: «дивиться поперед себе, десь над моїм лівим вухом», 

«беззвучно промовляють її губи», «повертається спиною»? Яке слово 

найповніше характеризує вчинок Рейчл? Чи хотіли б ви мати таку подругу? 

Чому? Як мала б поводитися справжня подруга? 

Погоджуючись з думкою З. Курцевої про те, що мовленнєвими вчинками 

можуть бути навіть мовленнєві жанри, зокрема вибачення, співчуття, зізнання, 

згода, відмова тощо. Так, виявом життєвих принципів, цінностей є вміння 

людини говорити «ні» (жанр «відмова»). Пропонуємо завдання:  

Визначте й критично оцініть мовленнєві жанри, наявні в текстах. Чи 

можна назвати їх дієвими? Чому? На що вони впливають?  

І. Засмучений, прибіг додому, обійняв дідуся.  

– Дідусю, чому хвилі зруйнували мій замок? 

– Щоб хтось побудував на його місці інший і теж уторопав суть. 

– Це несправедливо… Що зосталося мені? 

– Спогади, розуміння і можливості. Приміром, любити сильніше, робити 

світ кращим і побудувати те, що хочеш, на березі свого моря. 

– Мого?! 

– Так. 

– І де ж воно? 

– Усередині тебе, Фініку (Е. Сафарлі).  

ІІ. Артем слухняно, наче школяр, примостився на лавці. Тепер їхні очі 

опинилися майже на одному рівні, і Ярині не треба було поглядати на хлопця 

знизу вгору. Вона дивилася прямо, без остраху, приховуючи властиву їй 

сором’язливість. 

–Я хотів тобі подякувати, – почав першим Артем. 

– За що? 
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– Ти не вказала на мене… не впізнала там… у міліції. 

– А… Так. Проте це не такий уже й благородний вчинок. 

– Хіба? 

– Я злякалася, що ти помстишся. Про бандитів стільки різних страхіть 

розповідають. От я й промовчала… 

– Не слід. Хіба я бандит? 

– А навіщо поліз красти? 

– Сам незчувся… Набридло вислуховувати насмішки… Хотів довести, що 

не боягуз…(О. Радушинська). 

ІІІ. У багатьох вчинках людина постає виразно, з конкретними рисами 

характеру. До приклад текст про польського лікаря, письменника, педагога, 

видатного громадського діяча Януша Корчака: 

Уперше це сталося, коли Януш прийняв рішення не емігрувати до 

Палестини перед окупацією Польщі, щоб не залишати «Будинок сиріт» 

напризволяще напередодні страшних подій.  

Вдруге – коли відмовився бігти з варшавського гето.  

А втретє – коли всі мешканці «Будинку сиріт» уже піднялися у вагон 

потяга, що відправлявся в табір, до Корчака підійшов офіцер СС і спитав: 

– Це ви написали «Короля Матіуша»? Я читав цю книгу в дитинстві. 

Хороша книга. Ви можете бути вільні.  

– А діти?  

– Діти поїдуть. Але ви можете залишити вагон.  

– Помиляєтеся. Не можу. Не всі люди – мерзотники. 

А через кілька днів у концтаборі Треблінка Корчак разом зі своїми дітьми 

увійшов до газової камери. По дорозі до смерті Корчак тримав на руках двох 

найменших діток і розповідав казку, малюкам, які нічого не 

підозрювали (https://isralove.org/load/14-1-0-209). 

Привертати увагу до позитивних вчинків, облагороджувати їх можна по-

різному. Наприклад, сприятливим є такий текст і завдання до нього: 

Прочитайте текст. Чи можна вважати його добрим мовленнєвим вчинком? 

Чому? 

«Нас так часто бомбардують шокуючими заголовками і поганими 

новинами, що здається, ніби світ котиться в прірву. Але в світі трапляються не 

лише катастрофи й нещастя! Багато хороших новин проходять повз нас, тому 

що журналістам не так цікаво про них розповідати, а ми краще запам’ятовуємо 

погане, ніж хороше. 

1. Нідерланди офіційно стали першою країною в світі без бездомних собак! 

2. Один індіанець садив по дереву кожен день протягом 35 років і виростив 

ліс, більший, ніж Центральний парк. 

3. Супермаркет в Таїланді відмовився від пластикової упаковки і загортає 

овочі в бананове листя. 

4. У Швеції придумали ось що: донори крові отримують повідомлення, 

коли їхня кров рятує чиєсь життя  

5. У Сан-Франциско відкрили клуб обіймів для літніх людей і старих собак, 

яким не вистачає тепла, спілкування і руху. 

https://isralove.org/load/14-1-0-209
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6. 4855 чоловік годинами стояли під дощем, щоб здати стовбурові клітини 

для порятунку 5-річного хлопчика з рідкісною формою раку. 

7. У зоомагазинах в Каліфорнії тепер можна продавати кішок, собак і 

кроликів тільки з притулків» (Джерело: lifter.com.ua). 

Отже, мовленнєвий вчинок відображає комунікативно-моральну сторону 

мовної поведінки особистості, якісні характеристики, що належать до 

результативних освітніх показників, які базуються на загальнолюдських ідеалах 

істини, добра й краси. Більшість учених мовленнєвий вчинок розглядають у 

площині етичності, моральності дій. Оскільки в шкільній методиці навчання 

української мови цей аспект недостатньо досліджений, є потреба говорити про 

нього як про перспективну лінгводидактичну проблему. 
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ПРИНЦИПИ ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В ЛІЦЕЇ НА КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАСАДАХ 

 

Вектори розвитку сучасного суспільства визначають необхідність 

самостійного здобування теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, 

формування ціннісних орієнтацій особистості, розвитку низки особистісних 

якостей, креативності. Задля досягнення означених завдань реформування нової 

української школи зумовлює оновлення змісту навчання.  

Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що науковці відзначають 

необхідність «зміщення акцентів із засвоєння надмірного обсягу 

малозастосовної мовної теорії на самопізнання і розвиток особистості, 

використання й мобілізацію інтелектуальних резервів, проєктування нею 

власного майбутнього з урахуванням інтересів і життєвих потреб. 

Компетентність не зводиться лише до знань, умінь і навичок (колишніх ЗУНів). 

https://lifter.com.ua/ya-syt-po-gorlo-plohimi-novostyami-poetomu-sobral-50-luchshih-horoshih-sobytiy-2019-go-14219
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Здобувачі освіти мають оволодіти здатністю змобілізувати їх, задіяти наявний 

досвід, поведінковий та емоційний компоненти» [1]. 

Відомо, що впродовж тривалого часу основну увагу вчителів-предметників 

було приділено засвоєнню учнями знань, що відповідало соціальному 

замовленню. Традиційно вважалося, що здобування знань має розвивальний і 

виховний потенціал, тож учителі ставили триєдину мету уроку й намагалися її 

реалізувати. Навчальний предмет «Українська мова» впродовж багатьох років 

розглядали як методично адаптовану проєкцію мовознавчої науки й практики. У 

результаті учні здобували міцні теоретичні знання, однак відчували труднощі 

під час усних висловлень, припускалися помилок, їхні творчі роботи почасти 

мали шаблонний характер, були позбавлені індивідуальних ознак, образності, 

емоційності. 

Ґрунтуючись на положеннях, висловлених у роботах Л. Виготського, 

В. Гумбольдта, О. Лурії, О. Потебні та ін. про діяльнісну природу мови, 

розглядаємо її в системі навчання як засіб саморегуляції, саморозкриття 

особистості, передачі їй культурних знань, психосоціальним засобом комунікації. 

Такий підхід до мови визначає вимоги до відбору змісту навчання.  

Перехід до компетентнісної парадигми навчання зумовив необхідність 

створення умов для повноцінного розвитку особистості. У центрі освітнього 

процесу сьогодні – учень з його потребами, мотивами, цінностями, намірами. Тож 

опанування української мови в ліцеї повинно сприяти кращій соціалізації 

особистості, формуванню в неї вмінь ефективної комунікативної взаємодії. 

Здобувачі освіти мають засвоювати мовні явища й категорії не як щось 

абстрактне, обов’язкове для запам’ятання, а як інструментарій мовленнєвого 

вчинку. Так, наприклад, у процесі засвоєння відомостей про лексичну норму, 

доцільно акцентувати на словах-конфліктогенах, застерегти від слів, що шкодять 

іміджеві й гармонізації стосунків, працювати над збагаченням словникового 

запасу учнів тощо.  

Формування поняттєвої бази сучасного шкільного курсу української мови 

здійснюється з опорою на загальнодидактичні і власне методичні принципи. 

Поняття, відібрані для засвоєння учнями, розглядаємо з погляду їх науковості, 

доступності, значущості. 

Відповідно до принципу науковості та зв’язку теорії з практикою зміст 

навчання української мови має відповідати рівневі сучасного мовознавства, 

теоретичні відомості стати не просто абстрактними знаннями, а підґрунтям для 

формування в учнів означених компетентностей. Учитель повинен акцентувати 

не на розпізнаванні, класифікуванні мовних явищ, не на мовному розборі, а на 

правилах комунікативно доцільного використання одиниць усіх рівнів мови в 

усному й писемному мовленні, зокрема приділяти увагу труднощам 

слововживання, складним випадкам правопису, нормам узгодження мовних 

одиниць, культурі слова тощо. 

Принцип комунікативної значущості зумовлює добір мовних і мовленнєвих 

відомостей, що сприятимуть формуванню комунікативних умінь учнів. Саме 

тому важливе місце в чинній програмі з української мови (рівень стандарт) 

відведено вивченню основ риторики, адже риторика – не тільки мистецтво 
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красномовства, це насамперед учення про індивідуальне використання мовної 

традиції в різних соціально-культурних обставинах, мовленнєве виховання 

особистості. Значну увагу приділено елементам публічного виступу, прийомам і 

правилам ведення бесіди, суперечки, важливість яких беззаперечна для будь-

якої людини, яку професію вона не обрала б. 

Принцип соціокультурної відповідності визначає вектор формування 

загальної культури учнів через ознайомлення їх із культурною спадщиною свого 

народу й світу, виховання патріотизму й моральності; сприяє приверненню 

уваги до низки актуальних соціальних проблем. 

Принцип особистісного орієнтування спрямовує на врахування в 

освітньому процесі чинників, притаманних кожному суб’єктові навчання. 

«Традиційне навчання орієнтувало учнів на сприйняття знань відповідно до 

заданої наукової парадигми, що позбавляло їх здатності сприймати й 

застосовувати засвоєну інформацію поза межами системи» [2]. Зі зміною 

освітніх орієнтирів українська мова як шкільний предмет має допомогти учням 

соціалізуватися. Показником сформованої компетентного мовця мають бути не 

власне знання, а сформовані на їх основі ставлення.  

Принцип самоосвітньої спрямованості передбачає зміщення акцентів із 

пасивного засвоєння знань до їх самостійного здобування, що сприяє розвиткові 

учнів, самоосвіті їх. Основну увагу на уроках приділяємо формуванню важливих 

умінь і навичок добирати літературу, що стосується визначеної проблеми; 

реферувати прочитане, складати конспект, план висловлення; аналізувати усний 

і писемний риторичний текст; об’єктивно оцінювати виступи; аргументовано 

доводити свою думку, переконувати, викликати бажання висловитися, брати 

участь у дискусіях, диспутах; моделювати ситуації спілкування, послідовно 

дотримуватися правил ділової гри, переконливо виконувати обрану роль тощо. 

Оновлення змісту навчання української мови зумовлено прагненням 

реального, а не декларативного оновлення мовної освіти й вивищення її ролі в 

процесі становлення особистості учнів і сприяння їх соціалізації. 
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МОВЛЕННЄВІ СИТУАЦІЇ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ 

ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Призначення компетентнісного підходу – допомогти здобувачам освіти в 

розв’язанні проблем і завдань, що виникають у різноманітних життєвих ситуаціях. 

Підготувати до цього учнів можна в процесі розв'язання завдань, що виникають у 

життєвих або змодельованих на уроках іноземної мови ситуаціях. У цьому 

контексті особливу роль відіграють мовленнєві ситуації, що дозволяють 

здобувачам освіти інтегрувати знання, здобуті в процесі навчання різних шкільних 

предметів, а також у процесі спілкування з рідними, друзями, із засобів масової 

інформації, художньої літератури тощо.  

Визначаючи поняття «мовленнєва ситуація», ми виходили з тлумачення 

означеної дефініції в «Словнику-довіднику з української лінгводидактики»: 

«сукупність позалінгвістичних чинників, що зумовлює потребу у висловленні. 

Мовленнєва ситуація може створюватися штучно на уроці задля розвитку 

комунікативних умінь і навичок. Мовленнєва ситуація забезпечує мотивацію 

навчання української мови, стимулює мовленнєву активність школярів» [1, 

с. 155]. Мовленнєві ситуації на уроках іноземної мови – це такий вид 

навчальних завдань, які імітують діяльність у сфері застосування іноземної 

мови, забезпечуючи пізнання в процесі аналізу учнями життєвої чи 

змодельованої вчителем ситуації, що передбачає аналіз її, прийняття 

самостійного рішення з урахуванням життєвого досвіду. 

Мовленнєві ситуації дозволяють учневі працювати з інформацією в певній 

системі: ознайомлення із ситуацією, що виникла; розуміння її; прийняття рішення, 

як учинити, щоб розв’язати проблему; реалізація своїх дій; рефлексія – чи 

правильно я вчинив (ла), чи всі можливості було використано тощо.  

У процесі залучення учнів до мовленнєвих ситуацій учитель не пропонує 

знання в готовому вигляді, а створює умови для вироблення в здобувачів освіти 

вмінь приймати рішення, щоб самостійно вийти на результат. Уміння поставити 

мету, скласти оптимальний план дій, досягнути результату, дотримуючися 

плану, зіставити отриманий результат із задумом належать до універсальних, 

важливих для кожної людини.  

Застосування мовленнєвих ситуацій сприяє формуванню в учнів стійкої 

мотивації до опанування предмета, розвиткові вмінь діяти в нестандартних 

ситуаціях, застосовувати інформацію, здобуту з різних джерел, 

самоорганізовуватися. Розв'язання ситуаційних завдань на уроках іноземної 

мови передбачає вихід за межі освітнього процесу в соціальний контекст.   

Так, наприклад, у 5 класі можна запропонувати учням домашнє завдання: 

оформити сторінку щоденника «Моя родина» (підручник А. Несвіт) [2]. Для 
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цього вчитель ознайомлює їх із особливостями щоденника. Учні вдома повинні 

отримати інформацію про членів своєї родини, дібрати потрібні лексичні та 

граматичні засоби, оформити сторінку свого щоденника (за бажанням її можна 

ілюструвати), а потім презентувати в класі. Учителеві доцільно акцентувати, що 

матеріал, який вони виклали на сторінці свого щоденника, можна використати 

згодом для оформлення анкет, резюме. Виконання цього завдання є особистісно 

значущим для учнів, викликає стійкий інтерес до навчання іноземної мови. 

Підвищенню мотивації сприяє створення неформальної обстановки, надання 

можливості задоволення потреб у самореалізації, самовизначення, що є 

надзвичайно важливими для учнів. У цьому контексті особливої значущості 

набуває застосування мовленнєвих ситуацій у формі гри, оскільки доведено, що 

умовність ігрової діяльності, відсутність ризику невдачі призводять до того, що 

людина може дозволити тимчасово послабити дію системи настанов, відкриваючи 

шлях до інформації, яка раніше була недосяжною. У такий спосіб відбувається 

збільшення досвіду, і, можливо, зміна реальних настанов людини, ціннісних 

орієнтацій, що передбачено компетентнісним підходом до навчання іноземних 

мов.  

Отже, мовленнєві ситуації відіграють особливу роль у формуванні 

предметної та ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови, 

оскільки під час залучення учнів до мовленнєвих ситуацій учитель створює 

умови для вироблення в здобувачів освіти вмінь приймати рішення, щоб 

самостійно вийти на результат. Уміння поставити мету, скласти оптимальний 

план дій, досягнути результату, дотримуючися плану, зіставити отриманий 

результат із задумом належать до універсальних, важливих для кожної людини. 

Формування означених умінь і передбачено компетентнісним підходом до 

навчання. 
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МЕТАФОРА В ПОЕЗІЯХ Д. ПАВЛИЧКА 

 

Індивідуально-авторский стиль Д. Павличка становить систему мовних 

засобів, яка сформувалася в результаті ретельного відбору і використання явищ 

мови не тільки для певного смислового навантаження, а й для естетичного 

впливу на читача. Н. М. Мамалюга, досліджуючи особливості індивідуального 

стилю поета, наголошує, що комплекс думок і почуттів автора, який загалом 
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становлять ідею твору, може виражатися засобами усіх мовних рівнів. 

Суб’єктивні наміри письменника, його внутрішній світ та психологічні 

особливості суттєво впливають на осмислення, систематизацію й естетично-

творчий підхід до добору мовних елементів вираження змісту [1]. 

Ознайомлення з поезіями, які увійшли до книжки «Покаянні псалми», 

засвідчує різноманітний тематичний спектр лірики Д. Павличка останнього 

двадцятиліття. Палітра поета яскраво просвітлена «барвами українського поля, 

людської душі і філософського роздуму» [1].  

Ознакою майстерності автора є вдалі метафори. На основі 

контекстуального аналізу поетичних творів Д. Павличка, які входять до видання 

«Покаянні псалми», можемо стверджувати, що метафори в ідіостилі 

письменника виконують тропеїчну (образотворчу), когнітивну, емоційно-

оцінювальну, текстоутворювальну, орнаментальну функції. Авторську оцінку 

подій, персонажів, відтворення суспільних та історичних подій, характеристику 

героїв, розкриття складних психічних і душевних станів ліричного героя, а отже, 

й самого автора, забезпечують такі типи: класична метафора, розгорнута 

метафора, метафора-прикладка, метафора-речення, поєднання метафори і 

порівняння. 

Помічено, що Д. Павличко використовує типові для української поезії 

класичні метафоричні формули з дієсловами грати, сміятися, світити, згасати, 

радіти тощо, зокрема: грає море, життя згасає, сміється Дунай, світила путь, 

правда зійшла, грає потік тощо. Наприклад: Розпалися пута нестерпні, / 

Правда, як сонце, зійшла…/ І писав я слова безсмертні…[2, с. 108]; Вночі 

світила путь кривава, / Бо кров колесами текла [2, с. 103]. 

Проте найбільшого поширення у мовотворчості митця набувають 

індивідуально-авторські метафоричні вирази, продиктовані письменницьким 

задумом, його образним світосприйманням, оцінкою суспільних процесів, 

тематикою творів та способом її утілення. Наприклад: Падають слова, як стіни, 

/ Валиться покрівля неба. / Ян немає України, / то й життя мені не треба [2, 

с. 93]; Де наша мова? В домовині / Об віко б’ється! Відчини! / Але замішані на 

глині, / Від рабства й самогонки сині, / Мовчать її глухі сини [2, с. 98]. 

Д. Павличко послуговується метафоричними виразами для характеристики 

героїв, творення яскравих образів. Такі метафори не лише відображають у 

поетичному тексті відповідну ситуацію, але й сприяють вираженню позитивної 

чи негативної оцінки, експресивно доповнюючи репрезентацію емоцій та 

почуттів ліричного героя. З цією метою використовуються всі морфологічні 

типи метафор – іменникові, прикметникові, дієслівні. Причому їх 

нагромадження у неширокому контексті і дає можливість митцю змалювати 

яскраві образи. Приміром: Давид побачив Голіафа, / Примлів, злякався 

мимохіть…/ Широкі груди, ніби шафа, / Заковані в червону мідь, / Рамена – дві 

тяжкі дровітні, / Патлата довбня голови, / Мов стовбури тисячолітні, / 

Гомілки; очі – мов хліви, / Зарослий гноєм погляд ката, / Замшіле, кам’яне 

лице, / Колода ратища дзюбата / В руках гіганта, мов пірце [2, с. 30–31]. Як 

засіб образотворення використовується розгорнута, розшифрована метафора, що 

являє собою вираз, у якому прозорими є обидва полюси – те, що порівнюється, і 
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те, з чим порівнюється. Наприклад: А хвиля – дівчина мальована – пробігла – 

гей, життя пожди! / Твої сліди  – то вже полова / на спині синьої води [2, 

с. 25]; Ваш океан  – блакитна калабаня, / Туди-сюди перелетів – і вже [2, 

с. 26]. 

Стилістичної виразності у поезії Д. Павличка набуває метафора-прикладка. 

Метафоричне значення в контексті поезій має як непоширена (На кукурудзяному 

полі, / Де ходить вітер-шелестун, згасає, як в старій віолі, / Мелодія засохлих 

струн [2, с. 22]), так і поширена прикладка: Тяжкі вітри, його думок погоничі, / 

Кричали, ніби падали в обрив [2, с. 60]. 

Аналіз функціонального навантаження метафори в поетичних творах 

Д. Павличка дав можливість виявити й такий їх різновид, як метафора-речення. 

Найчастіше таку функцію виконує підрядне речення, яке дає розгорнуту 

характеристику описаним автором поняттям. Наприклад: А я повинен вірити в 

свободу / Що світить ще в тобі, як порохно [2, с. 28]; Як добре на душі, коли 

немає боязні / За слово праведне, що визріло в тобі [2, с. 91]; Ми крик гасили на 

устах, / Що бив із серця вгору [2, с. 88]; Нас годували матері, / Умивані 

сльозами, / Тим страхом, що гниє внутрі, / І мовою чужою [2, с. 89]; Судіть 

мене, але не рвіть / На клаптики душі моєї, / Не вам служив я, а ідеї, / Що 

вийшла з глибини століть [2, с. 98].  

У проаналізованих текстах збірки Д. Павличка «Покаянні псалми» часто 

виникає сполучення метафори й порівняння, що виражають подібні смислові 

відношення, а також займають однотипні позиції в реченні і виконують подібні 

функції: В ярузі бавляться вітри, / Неначе дітвора в стодолі [2, с .21]; Клекоче 

зір, як магми течія, / Стримить характер гострий, наче піка [2, с. 25]; Нас 

били канчуками, / А ти купавсь в добрі, як в синяві зоря! [2, с. 29]; Але мовчали 

небеса. / І вкрила дерево зелене / Сльоза, як срібляна яса [2, с. 51]. Метафора в 

поезіях Д. Павличка може міститися в складі порівняння, створюючи складну 

смислову структуру, наприклад, у наступних рядках: Побіліла липа од цвітіння, / 

Наче літа теплого душа. / Поглинає погляд синь осіння, / Як поблідле сяйво 

лемеша [2, с. 20]. Як бачимо, поєднання двох тропів – метафори і порівняння – 

слугує засобом створення яскравих замальовок, образів, асоціацій, передає 

авторське осмислення і розуміння дійсності, надає думкам митця глибокої 

значущості. 

Отже, дослідивши особливості функціонування метафори в ідіостилі 

Д. Павличка, можемо зробити висновок, що його поезія характеризується 

високим ступенем метафоричності художньої мови. Метафора у поета – 

поліфункціональна. Вона має креативно-пізнавальні можливості і функціонує як 

засіб мовного осмислення та презентації інформації про концепти позамовної 

дійсності, відображає власне світобачення, ставлення до навколишньої 

дійсності.  
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ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

В. НЕСТАЙКА : ЖАНРОВЕ БАГАТСТВО ТВОРЧОСТІ  

 

Всеволод Нестайко – знакова постать в українській літературі для дітей та 

юнацтва. Його по праву вважають класиком української літератури для дітей та 

юнацтва. Тексти письменника органічно синтезують гумор і фантастику, гру, 

веселі пригоди й водночас глибоке осмислення онтологічних, екзистенційних 

питань, загальнолюдських цінностей. Вони користувалися надзвичайною 

популярністю в радянський період; сьогодні їх включено до навчальних програм 

з української літератури й літературного читання в початковій і середній школі. 

Своє бажання творити для юного читача письменник пояснював так: «Коли я 

став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутись назад у 

дитинство – догратися, досміятися, добешкетувати... Вихід був один – стати 

дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам’ятаючи своє невеселе дитинство, 

я намагався писати якомога веселіше» [1].  

З творів В. Нестайка починається розбудова багатьох прозових жанрів в 

українській ЛДЮ. Він є автором оповідань (зб. «Шурка і Шурко», зб. «Це було в 

Києві»), казок («Про комарика Зюзю»), п’єс («Марсіанський жених», «Вітька 

Магеллан»), повістей («Пригоди Грицька Половинки», «Пригоди журавлика»). З 

ім’ям письменника пов’язана розбудова повісті-казки (трилогія «Країна 

Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди в лісовій школі»), казки-детективу 

(«Ковалі Щастя, або Новорічний детектив»), пригодницько-детективної повісті 

(зб. «Таємничий голос за спиною»), шкільної повісті («П’ятірка з хвостиком»), 

пригодницької повісті (трилогія «Тореадори з Васюківки»), фантастичної повісті 

(«Чарівні окуляри»), казкового циклу («Дивовижні пригоди в лісовій школі). 

Вони позначені яскраво вираженою специфікою жанру, на що і спробуємо 

звернути нашу увагу. 

Повість-казка як жанровий синтетичний різновид утворилася в результаті 

взаємодії тематичної та структурної площин на підставі внутрішньородового 

синтезу й увібрала в себе ознаки двох епічних жанрів: казки з її фантастичними 

персонажами, чарівним хронотопом, протистоянням сил добра і зла й повісті, 

котра характеризується гнучкішою наративною формою, більшим обсягом, 

багатоепізодністю, наявністю великої кількості персонажів [2].  

«В країні Сонячних Зайчиків» побудовано за принципом подорожі в казку, 

в основі якої – реінтерпретований образ «чарівної дитини», мотиви казкових 

випробувань, подорожі в «інший» світ. У творі – невід’ємні казкові атрибути: 

опозиційний поділ персонажів, конфлікт між силами добра і зла, подолання 

перешкод, наявність чарівних предметів тощо. Чарівні стереотипи оповіді 

формує простір твору. В. Нестайко вдається у повісті-казці до обігрування 
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мотивів дзеркала, сну, лісу, що своїми витоками сягають міфології й фольклору. 

Автор переосмислює їх. Наприклад, ліс у «Країні Місячних Зайчиків» 

асоціюється з моделлю світу, що відображає процес становлення стійких 

цінностей буття. Символічним виступає і процес «лікування» лісу гномом 

Цибулькою як своєрідний обряд очищення соціуму від усього застарілого, 

відродження у процесі ініціації. 

Жанрова структура твору оновлюється за рахунок нарисових включень про 

кульбабку, лікаря-отоларинголога, омелу (1-ша частина), застосування прийому 

реінкарнації (2-га частина). Прикметним є використання монтажної форми 

композиції (2, 3 частини) – казка обрамлена в повість, елементів ретроспекції 

(спогади Васі Глечика під час його подорожі із сонячним зайчиком Терентієм до 

Зландії). 

Детективам В. Нестайка («Таємничий голос за спиною», «Повторне 

зникнення Ципи», «Агент СД» та ін.) притаманна типова  риса  жанру: 

розкриття певного злочину, що припускає в рамках тексту діалог з юним 

читачем і з більш серйозних проблем, аніж їх диктує жанр.  

У повісті «Таємничий голос за спиною» рецепційні очікування юних 

читачів задовольняються майстерним розв’язуванням таємничих детективних 

пригод, що трапилися з учнями 5 класу. Зникнення Вітасика Граціанського, а 

згодом і Вітасика Дорошенка спонукає до розслідування, у процесі якого читач 

багато чого дізнається про учнів 5 класу, їх батьків, старшокласників, двох 

друзів-слідчих, а також і про самих себе, оскільки за багатьма вчинкам героїв 

твору виразно простежується модель підліткової поведінки. Текст повісті являє 

собою синтез детективу й роману виховання. В. Нестайко вдається до 

використання мотиву пошуку власної ідентичності. Письменницькі настанови в 

ньому осмислюються на прикладі стосунків дійових персонажів. Їх 

світосприйняття і світовідчування викристалізовує я-особистості, даючи 

можливість реципієнтові спостерігати за процесом індивідуалізації персонажів 

[2]. 

 «Ковалі щастя, або Новорічний детектив» – синтетичний жанровий 

різновид, казка-детектив, яка репрезентує історію викрадення напередодні 

Нового року чарівного мішка із щастинками-золотинками, Ковалів Щастя, 

золотого ковадла. Письменник застосовує у творі риси детективу: динамічність 

розгортання подій, несподіванки, яскраві персонажі, таємниця, злочин, 

атмосфера гри, розслідування, торжество справедливості, небезпечні 

захоплюючі пригоди, накладаючи на них казку. Детективна лінія пов’язана з 

різноманітними версіями у процесі розслідування, переслідування злочинців, 

арешту. Вони занурюють читача в лабіринт «кримінальних» подій, у такий 

спосіб розважаючи його й надаючи твору емоційної зарядженості. Чарівні 

стереотипи оповіді формують казковий хронотоп (Гора Вічності, Чарівний 

Замок Годин), фантастичні персонажі, які вибудувані відповідно до канонів 

фольклорного чарівного первня з притаманними позитивними (Дід Мороз, 

Ковалі Щастя, детектив Бровко Барбосович) й негативними (Зландій, Посіпака, 

та ін.) рисами. Згідно з казковими законами відбувається протистояння сил 
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добра і зла, у творі повсякчас нагадує про себе атмосфера дива: чаклування, 

перевтілення, фантастичні пригоди персонажів тощо [3].  

Трилогія «Тореадори з Васюківки» – пригодницько-шкільні повісті. Автор 

зруйнував канонічну радянську модель у зображенні школярів (взірцевих 

відмінників, які є прикладом для наслідування), віднайшов такі прийоми 

зображення світу героїв, що спрямовані на руйнацію стереотипів. Характери 

нерозлучних товаришів формуються під упливом навколишнього оточення, 

подій і ситуацій, в які вони потрапляють. Привертає увагу уміння дружити, 

легко братися до справи, здатність фантазувати, мріяти, бути оптимістами за 

будь-яких обставин. Однобарвності й серйозності автор у творі протиставляє 

пригоду, метою якої є відчуття радості, щастя, захвату як особливих естетичних 

задоволень. Нею пронизані всі мікротеми повісті: від «сумлінного» навчання 

друзів, їх ставлення до батьків і вчителів до першого кохання Павлуші до 

Гребенючки, вчительки Ганни Сидорівни й лейтенанта Пейчадзе, розслідування 

злочинів Книша й Бурмила тощо. 

Дилогія «П’ятірка з хвостиком» В. Нестайка – зразок типового 

дидактичного тексту. Конструюючи образи персонажів твору, автор інтуїтивно 

«шукає» гострі (з педагогічного погляду) епізоди з їх шкільного життя, що дає 

змогу вловити найважливіше в їх характерах і по-можливості доступно і 

зрозуміло презентувати їх читачеві. Письменник при цьому демонструє знання 

психології дитини й підлітка, педагогічний хист й обізнаність у тонкощах 

проблем виховання, які часто межують з надмірною дидактикою. Автор 

виступає носієм певного ставлення щодо персонажів повісті (іронії, здивування, 

захоплення тощо). Зображуючи той чи той епізод з життя учнів 4-го класу, він 

заглиблюється у їх внутрішній світ, намагаючись справити враження мудрого 

знавця дитячої психології, що часто створює враження штучності, надуманості 

фабульної події.  

Жанрові особливості творчості В. Нестайка зумовлені діалогічністю 

жанрів, розширенням сюжетних і композиційних можливостей, посиленням 

пригодницького струменя. Важливе місце має порушення у творах онтологічних 

питань, тяжіння до морально-філософської, екзистенційної проблематики, що 

загалом характеризує естетичну еволюцію у другій половині ХХ ст.  
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«ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС»  МОДЕЛЬ ЧИ МЕТОД ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ? 

 

Проблема організації змішаного навчання останнім часом стає предметом 

багатьох наукових досліджень, а розкриття окремих аспектів реалізації його в 

практиці вчителя-словесника на освітніх сайтах і в блогах – прикладом 

застосування нових технологій, моделей, форм і методів в освітньому процесі.  

Аналізування праць учених (Андрейко Л., Васильєва Д., Даниско О., 

Кузьменко О., Телев’як І., Цісарук В., Цісарук І. та ін.) і вивчення матеріалів 

освітніх ресурсів з означеної проблеми дало змогу виокремити такі переваги 

змішаного навчання: індивідуалізація процесу засвоєння учнями знань; 

можливість побудови власної освітньої траєкторії завдяки доступу до 

навчальних матеріалів у режимі 24/7; активізація командної роботи; організація 

самоконтролю й самокорекції освітніх досягнень з боку учнів; формування 

навичок самоосвіти тощо. 

Отже, застосування змішаного навчання, зокрема під час навчання 

української мови, дає змогу учням індивідуально здобувати знання, а вміння й 

навички набувати під час групової або парної роботи. Виокремлюють кілька 

моделей змішаного навчання: ротаційну, гнучку, самостійного змішування і 

поглиблену віртуальну. У межах ротаційної виділяють такі підвиди: ротація за 

станціями, ротація за лабораторіями, перевернутий клас та індивідуальна 

ротація. Розглянемо докладніше «перевернутий клас», який учені й учителі-

предметники у своїх публікаціях називають технологією, моделлю, принципом 

або методом навчання, а також спробуємо визначити, до якої лінгводидактичної 

категорії його доцільно зараховувати – методу чи моделі навчання. 

Передусім з’ясуємо, у чому полягає особливість застосування 

«перевернутого класу». У більшості праць зазначено, що він передбачає 

ознайомлення учнів із теоретичним матеріалом самостійно вдома завдяки 

перегляду відеолекцій і/або презентацій, опрацюванню навчального тексту, 

роботі з довідковими медіаресурсами тощо. Це дає змогу вивільнити час для 

практичного застосування опрацьованого на уроці, і «якщо лекція залишилася 

не переглянутою чи не зрозумілою, виконання практичних вправ допоможе 

виявити прогалини в знаннях та краще пояснити матеріал» 5.  

Поділяємо думку вчених про те, що немає єдиної усталеної «формули» 

застосування «перевернутого класу», оскільки методику та змістове наповнення 

його регулюють рівень навичок самоосвіти учнів і сформованості в них низки 

ключових компетентностей, зокрема інформаційно-цифрової та вміння вчитися 

впродовж життя, розвиток мотиваційної сфери старшокласників, професіоналізм 

педагога тощо. Погоджуємось із тим, що останнє є ключовим чинником 
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забезпечення якості освітнього процесу, оскільки потребує вдумливого 

планування навчальної діяльності здобувачів освіти, вибору стратегій освітньої 

взаємодії залежно від типу й мети заняття, добору відповідних групових та 

індивідуальних методів і засобів навчання, створення багаторівневих завдань і 

видів контролю знань тощо 0, с. 88. 

Застосування «перевернутого класу» змінює перебіг навчального процесу в 

межах одного шкільного предмета, наприклад «Українська мова», тобто змінює 

модель навчання в кожному з її компонентів – «цільовому, стимулювально-

мотиваційному, змістовому, процесуальному, контрольно-регулювальному, 

оцінково-результативному, субʼєкт-субʼєктному» [6]. Тому залежно від моделі 

навчання визначаємо цілі, спосіб організації й реалізації навчання. Метод за 

такого погляду є лише одним із інструментів успішності цього процесу, 

способом «досягнення навчальної мети, який передбачає єдність навчальної 

діяльності вчителя й учнів» [4, с. 3]. Отже, вважаємо, що «перевернутий клас» 

потрібно розглядати як модель змішаного навчання. 

Принагідно зауважимо, що використання описаної моделі найбільш 

виправдане, на наш погляд, у 10–11 класах, оскільки основний навчальний 

матеріал із української мови опанований у 5–9 класах, тому можемо зосередити 

увагу учнів на деталізації, поглибленні й узагальненні засвоєного. Наприклад, 

доцільно передбачити перегляд десятикласниками вдома підготовленої 

вчителем відеолекції про орфографічні норми (опрацювати методично 

адаптований науково-навчальний текст і/або презентацію), доповнити її 

інформацією, якої, на їхню думку, бракує, відповісти на дискусійні запитання, 

висловлені в тексті, порівняти, зіставити й інтегрувати сприйняту інформацію й 

одержані раніше знання, вміння, досвід тощо. Крім того, окремої уваги потребує 

організація самоконтролю учнів. 

Погоджуємось із висловленою Д. Васильєвою думкою: «Для того, щоб 

«перевернутий клас» не спричиняв ситуацій, коли більшість учнів не 

переглянула відео, краще користуватися сучасними засобами навчання, що 

допомагають відстежувати самостійні досягнення учнів. Наприклад, тести із 

запитаннями до відео можна створювати в безкоштовних оболонках. Важливо, 

щоб ці тести не оцінювалися. Для учня ці тести є мотиватором для перегляду 

лекції ще раз, а для вчителя – сигналом виконання учнем завдання» [1, с. 60]. 

На наш погляд, під час самостійного опрацювання навчального матеріалу 

учні мають перетворювати його на графічний об’єкт, прогнозувати ситуації, у 

яких можна використати засвоєне, визначати суперечливі питання, які доцільно 

розглянути в класі. Водночас на уроці варто обговорити самостійно опановану 

інформацію, акцентувати увагу старшокласників на тих аспектах, які в лекції 

(навчальному тексті, презентації тощо) було розкрито не повною мірою, 

наприклад, зосередитися на редагуванні текстів, у яких допущено орфографічні 

помилки, обговорити відмінності між різними редакціями українського 

правопису, скласти мапу пам’яті тощо. 

Отже, на основі аналізу досліджень українських учених і вчителів-

предметників доходимо висновку, що «перевернутий клас» є однією із моделей 

змішаного навчання, застосування якої на уроках української мови в ліцеї 
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сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, дає змогу їм вибудувати власну 

освітню траєкторію. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ  ЕМІГРАЦІЙНОЇ ПРОЗИ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

 

Нині українська еміграційна проза є однією з тих гілок сучасної  дитячої 

літератури, яка виконує спільну місію та специфічні завдання. М. Жулинський, 

осмислюючи інтелектуальний доробок українських емігрантів, зауважив, що 

«рідко яка еміграція змогла відродити на чужій землі нову гілку літературного 

процесу, живе відгалуження національної культури; українській це вдалося. 

Завдяки існуючим традиціям літературної творчості таких дитячих 

письменників, як Віра Вовк, Леонід Полтава, Марійка Підгірянка, Емма 

Андієвська та ін.» [4].  

М. Варданян зазначає, що плідно розвивали дитячу літературу в діаспорі 

насамперед Об’єднання «Українські працівники літератури для дітей і молоді 

ім. Л. Глібова», яке з 1954 р. функціонує в Торонто, та Об’єднання українських  

письменників «Слово» (1954 – 1997). До складу останнього входили Іван 

Багряний, І. Боднарчук, Леонід Полтава, а також письменники «Празької  

школи» Н. Лівицька-Холодна, О. Лятуринська, «Нью-Йоркської групи» 

Е. Андієвська, В. Вовк та ін., які писали  твори як для дорослих, так і для дітей.  

Творення «дорослими» письменниками літератури для дітей та юнацтва, звісно, 

піднесло її на новий вищий рівень, збагатило дитячу літературу жанрово-

тематично, наприклад казки-притчі Е. Андієвської, історичні легенди Ольги 
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Мак, поезії О. Лятуринської, біографічна повість Н. Лівицької-Холодної [2]. У 

контексті їхньої літературної творчості, на нашу думку, особливе місце 

належить прозі, завдяки якій розкрився широкий зміст думок і почуттів. 

Різноманітність тематики, жанрів, жанрових різновидів, метажанрів, 

модифікацій, стильових напрямів еміграційної прози потребує сьогодні 

теоретичного аналізу, осмислення й узагальнень. 

Мета даної розвідки – окреслити основні жанрово-тематичні різновиди 

еміграційної літератури для дітей та визначити її стильові домінанти. 

Актуальність наукового дослідження очевидна з огляду на введення багатьох 

текстів письменників української діаспори до шкільної програми: для 

текстуального вивчення на уроках літературного читання  та позакласного 

читання в освітньому просторі нової української школи. 

Проблема дослідження еміграційної прози для дітей та юнацтва перебувала  

в полі зору таких літературознавців, як О. Астаф’єв, Г. Грабович, М. Варданян, 

М. Ільницький, Ю. Ковалів, Р. Мовчан, С. Павличко, Ю. Шерех та інші. 

Розлянемо узагальнене визначення еміграційної літератури (літератури 

діаспори). Ю. Ковалів розуміє її як творчість письменників, які з політичних, 

економічних, релігійних причин виїхали на чужину на постійне або тривале 

проживання [2, с. 330]. Нині дослідники не дійшли згоди щодо дефініції, 

пов’язаної з цим літературним явищем. Л. Скорина виокремлює три назви: 

література української еміграції, творчість української діаспори та література 

українського зарубіжжя [4, с. 7], осмислення яких потребує окремого 

дослідження.  

М. Варданян наголошує на тому, що «специфіка української дитячої 

літератури в діаспорі зумовлена вимогою нової концепції адресата, адже 

орієнтувалася на нову аудиторію читачів. Тогочасна дитина еміграції зростала у 

подвійному лабіринті: дві мови, дві культури, що увібрали одна одну, десь 

поєднуючись, а десь роз’єднуючись. Тож література потребувала нових інших 

героїв, інших підходів до відтворення дійсності, іншого діалогу дорослого з 

дитиною. Головні акценти в українській дитячій літературі діаспори: високий 

рівень національної свідомості, релігійно-християнський дискурс, естетично-

виховні домінанти у творах, жанрово-стильова різноманітність. У еміграційній 

літературі для дітей  розвивалися усі роди – епос, лірика, драма, ліро-епос» [2].  

Леонід Рудницький у статті «Література з місією. Спроба огляду  

української еміграційної прози» виділяє чотири тематичні групи  еміграційної 

прози. До першої групи віднесено твори, метою яких є збереження свого «Я», 

своєї української ідентичності та намагання затримати при житті літературні 

традиції України. Ця група включає  автобіографічні повісті, мемуари й інші 

споріднені жанри. Друга група безпосередньо зв’язана з першою: до неї входять  

твори, в яких висвітлюються теми, раніше заборонені в Україні. До третьої 

групи зараховано твори письменників, що намагалися охопити своє нове 

довкілля та визначити деякі моменти з українського життя в діаспорі. Остання, 

четверта група – це письменники, творчість яких віддзеркалює модерним, а то й 

авангардним способом, проблеми сучасної людини [5, c. 42]. 
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Основними жанрово-тематичними різновидами еміграційної прози для 

дітей та юнацтва є казкові, фантастичні, історичні, біографічні, реалістичні 

твори. У межах одного жанрово-тематичного різновиду прози цілком 

закономірно простежуються спільні для усіх творів риси й одночасно 

виокремлюється тип творчості та ідіостиль конкретного митця. Це й формує 

стиль еміграційної прози для дітей. Стиль, як відомо, виявляється «як на рівні 

окремого твору, так і на рівні творчості митця й цілих течій та напрямів» [4].  

«Князем дитячої літератури» називають Р. Завадовича. У його доробку 45 

книжок. Він писав вірші, казки, оповідання, поеми, сценки та комікси. Вагоме 

місце у творчості  письменника займають віршовані казки та оповідання. Серед 

них – «Пригоди гномика Ромтомтомика» та «Тодірків літачок», в яких автор 

утверджує родинні цінності, що робить його твори актуальними в наш час.  

До жанру віршованої казки зверталися Леонід Полтава («Котячий хор», 

«Живі забавки»), Іван Багряний («Казка про лелек та Павлика-мандрівника», 

«Телефон»). Поширеними були казки на патріотичну тематику. Такою є «Казка 

про Чародія-лиходія, Івасика-козачка Чорне море» Леоніда Полтави, де автор 

сповідує національну ідею про українську незалежність, а також ідею єдності 

нації. У творі Івана Багряного «Казка про лелек та Павлика мандрівника» 

розкривається  важлива тема шанобливого ставлення до рідного краю. Головний 

герой Павлик усвідомлює найголовнішу істину про рідну Батьківщину, про що 

йдеться при поверненні до України й зустрічі з близькими. На патріотичні, 

історичні та морально-етичні теми писали прозові казки та казки-притчі 

К. Перелісна («Три правди»), І. Савицька (кн. «Де найкраще місце на світі»), 

Л. Храплива-Щур (окремі твори з книги «Вітер з України»), Е. Андієвська 

(«Говорюща риба», «Казка про Яян» та ін.). 

Поширеним є жанр повісті, у якому написані твори Л. Храпливої-Щур 

(«Отаман Воля»), В. Радзикевича (історично-пригодницька повість «Ніч 

проминула»), Л. Бризгун-Шанти (біографічна повість «Гелен Келлер»),  Леоніда 

Полтави (пригодницька повість «Подорожі і пригоди Миклухи-Маклая», «Чи 

зійде завтра сонце»), О. Кобець (автобіографічна повість «Записки полоненого») 

та ін.  

Поезію для дітей та юнацтва розвивали Леонід Полтава, О. Лятуринська, 

К. Перелісна, Г. Черінь та ін. Тематика еміграційної поезії для дітей не 

обмежувалася описом пір року, дитячих розваг,  школи чи дитячого садка. 

Найбільш значними були тексти на патріотичні, історичні та релігійні теми, які 

виховували глибоко патріотичну й віруючу особистість, котра любить свою 

далеку Батьківщину, молиться за її світле майбутнє. 

Часто в еміграційній  літературі зустрічається релігійно-християнська 

тематика, яка представлена у жанрах біблійної легенди, притч, поезії. У цих 

жанрах працювали Л. Бризгун-Шанта (збірка різдвяних, великодніх та весняних 

оповідань «Золотий горішок»), Р. Завадович («У церковці», «Ісусова сльоза»), 

В. Вовк («Легенди»), Л. Храплива-Щур («На весь божий рік», «Писанка 

українським дітям», п’єса «Антипкові пригоди»), І. Савицька (пісня «Молитва 

українських дітей»), Леонід Полтава (пісня «Охрестилась Україна» – приклад 

поєднання релігії і патріотизму) та багато інших.  
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Найбільш поширеною є група творів, присвячених Різдву, Великодню, 

Покрові, Св. Миколаю. У такий  спосіб письменники-емігранти прагнули 

висвітлити увесь шлях українців як нації до власної незалежності та 

державності.  У своїх творах письменники міркували над питаннями про 

причини втрати Україною незалежності, трагічні помилки, яких припускалися 

люди в той час. 

Таким чином, жанрова система еміграційної прози  для дітей та юнацтва 

досить різноманітна, хоча переважно сконцентрована в рамках традиційних 

тематичних парадигм. Це історична та біографічна, фантастична, пригодницька, 

детективна, реалістична проза та літературна казка. Проте особливістю є 

модифікація жанрів, творення метажанрів, а окремі автори є  навіть новаторами 

у жанротворенні. 

Системний підхід до визначення стильових домінант у жанрово-

тематичних різновидах еміграційної прози для дітей (проблематика, образна 

система та засоби її творення, фабула та сюжет, конструювання часопростору 

тощо) та з’ясування основних стильових тенденцій (течій): реалістичної, 

романтичної, казково-міфологічної, філософсько-метафоричної, іронічно-

ліричної – може сприяти розширенню подальших наукових студій української 

діаспорної літератури для дітей та юнацтва. 
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УКРАЇНСЬКА ПРИГОДНИЦЬКА ПРОЗА ДЛЯ ЮНИХ ЧИТАЧІВ : 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ШКОЛЯРАМИ 

 

Пригодницька література, так само як і фантастична, довгий час перебувала 

на «маргінесах» літературознавчої теорії, тому, як вважає один з перших її 

дослідників А. Вуліс: «У термінологічному плані пригодницька література 

отримує визнання значно пізніше, ніж виникає. Дореволюційні довідкові 

видання цього поняття не називають, а, отже, не визначають»[1, с. 15]. Цієї ж 
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думки дотримуються й дослідниці в царині літератури для дітей та юнацтва 

У. Баран, Т. Качак, В. Кизилова.  

Необхідність внесення художніх творів пригодницької літератури в коло 

підліткового читання полягає у їхньому виховному потенціалі. На думку 

А. Вуліса [1, с. 27–28], він «величезний, адже етичне світорозуміння в усі часи 

визначало їхній своєрідний, дуже голосний і зрозумілий дидактизм». 

Важливими для розвитку особистості підлітків є й інші властивості 

пригодницької прози, визначені, зокрема, у посібнику В. Кизилової [3, с. 95]: 

«Основною категорією поетики пригодницької літератури є сюжет твору.  

Пригодницьке з’являється в літературі, як тільки вона починає себе 

усвідомлювати літературою, і являє собою домінування гостросюжетного 

начала  над описовим  і  дії  над героєм». 

Вирішення проблеми ідентифікації пригодницького твору з підлітковими 

інтересами через образи протагоністів вирішується в пригодницькому творі по-

іншому, ніж у реалістично-психологічній прозі, але має багато рис, спільних із 

фантастикою. Із цього приводу А. Вуліс зауважує: «Якщо вже пригодницька 

література робить естетичну ставку на сюжет, із зображуваною особистістю у 

неї особливі відносини, однак, думається, не такі нігілістичні, не такі 

зневажливі, як іноді стверджують. У романі часто фігурує не стільки відсутній 

або «ніякий» характер, скільки характер-вакансія, із заданими заздалегідь 

позитивними параметрами, і ми несвідомо підставляємо замість цієї іксової 

величини нове значення – самих себе» [1, с. 24]. Унаслідок того, що однією із 

вікових психологічних характеристик підлітків є розвиненість відтворюючої й 

творчої уяви, часто у їх поєднанні, вони легко можуть уявити себе на місці 

персонажа-протагоніста, особливо якщо він здійснює вчинки, близькі, на їхню 

думку, до ідеальних. 

Існує й проблема визначення самого поняття «пригодницька література» у 

жанрово-стильовому аспекті. А. Вуліс зазначає, що воно «набуває сенсу 

наджанрової категорії, жанру жанрів» [1, с. 22]. Серед дослідників літератури 

для дітей та юнацтва немає одностайності щодо цього питання. В. Кизилова  [3] 

відносить до пригодницької літератури детектив, фантастичну й історичну 

пригодницькі літератури, пригодницько-шкільні твори. Т. Качак [1, с. 236] «у 

межах формації “сучасна проза для дітей та юнацтва”, орієнтуючись на спосіб 

зображення художньої  дійсності, виокремлює три основні групи: реалістична 

проза, реалістично-фантастична проза, фантастична проза. У кожній групі є 

класичні жанри, синтетичні жанри та модифіковані жанрові форми, 

представлені конкретними творами». Ця дослідниця подає схему-модель 

жанрової системи сучасної української прози для дітей та юнацтва, у якій до 

реалістично-фантастичних (пригодницьких) жанрів відносить літературну казку, 

повість-казку, пригодницьку повість та її різновиди, повість-детектив, 

пригодницький роман, пригодницький історичний роман. Такий різнобій у 

класифікаціях дає змогу зробити висновок про недосконалість жодної з них. 

Особливо здається несправедливим розмежування в останній класифікації 

понять «літературна казка», «повість-казка» й «фантастична казка». Остання 
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віднесена до фантастичної літератури. Вважаємо, що цими термінами можна 

визначити жанрову приналежність одного й того ж твору для дитячого читання.  

Враховуючи кілька підходів до жанрової класифікації  літератури для дітей 

та юнацтва, вважаємо, що у казках будь-яких різновидів і жанрових модифікацій 

відчутне переважання фантастичних елементів, тому вона належить до 

фантастичної літератури. Пригодницька проза є видовим різновидом епічного 

роду. Можемо виділити в ній підвиди: власне пригодницькі твори, історико-

пригодницькі, детективи, представлені в усьому багатоманітті епічних жанрів і 

жанрових модифікацій, що особливо еволюціонували й трансформувались у  

сучасній літературі. 

Через відсутність комплексних літературознавчих досліджень художніх 

творів української пригодницької літератури для підлітків, досить складно 

розглянути   її в діахронії.  

Досліджуючи ґенезу й поетику української масової літератури ХХ ст., до 

якої, на думку багатьох літературознавців, належить і пригодницька проза, 

О. Романенко зазначає: «Прикметно,  що  ці тексти  були  цілковито  відмінними  

від  низькопробної,  так  званої  лубочної  літератури,  яка  також існувала в той 

період. Фактично українська популярна  белетристика  кінця  ХІХ  –  початку  

ХХ  століття  виконує  підготовчу  функцію  –  апробовує нові ідеї, переважно 

національно-визвольні, пошанування  національної  історії,  минувшини  рідного 

краю» [4, с. 259]. До такої літератури можемо віднести твори української 

літератури, в основі яких – героїчні пригоди молодих особистостей. Часто вони 

відбуваються на тлі історичних подій або розповідають про мандрівки в 

екзотичні країни. Тобто, можемо говорити про зародження української 

пригодницької прози в добу Романтизму (середина ХІХ ст.). Перший в 

українській літературі пригодницько-історичний роман («Чорна рада» 

Пантелеймона Куліша) вивчається в 9 класі. Він не тільки цікавий для дорослих 

читачів, а й становить пізнавальну й дидактичну цінність для школярів, що 

перебувають у стані дорослішання. Повість Марка Вовчка «Маруся», видана у 

Франції 1878 року, вважається яскравим зразком пригодницької прози для юних 

читачів у світовій літературі. Очевидно, що пригодницька проза для 

підліткового читання починає формуватися в Україні ще до появи 

літературознавчих досліджень про неї й термінологічного підґрунтя (у статтях 

М. Грушевського, І. Франка, А. Чайковського та ін.). 

Спираючись на дослідження ґенези масової літератури в Україні, 

проведене О. Романенко [4], можемо виділити основні етапи у розвитку 

української пригодницької прози для підлітків: 

- перший етап (середина ХІХ ст.) – зародження української 

пригодницької прози загалом (романтична проза П. Куліша, М. Костомарова, 

Т. Шевченка, Марка Вовчка та ін.); 

- другий етап (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – становлення цього виду 

масової літератури, виокремлення художніх творів для молодого покоління 

читачів (М. Коцюбинський А. Чайковський, А. Кащенко та ін. ). На думку 

О. Романенко, «він характеризується термінологічною невизначеністю  поняття  

масової літератури та широким поширення терміну  «популярна  белетристика»,  
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яка була покликана… сформувати у свідомості українського читача повагу до 

рідної землі, її історії, традицій, національного екзистенційного досвіду» [4, 

с. 264]; 

- третій етап – розвиток жанрів пригодницько-історичного та власне 

пригодницького (авантюрного) романів – доба Розстріляного Відродження 

(твори Майка Йогансена, С. Черкасенка, В. Златопольця та І. Федіва, 

О. Слісаренка, Ю. Смолича, М. Трублаїні  та ін.); 

- четвертий етап – 50–80-ті роки ХХ ст. – бурхливий розвиток 

пригодницької літератури для підлітків, поява пригодницьких і пригодницько-

шкільних повістей та оповідань (Н. Бічуя, А. Давидов, О. Донченко, 

Вс. Нестайко, В. Малик та ін.); 

- п’ятий етап –  «кінець ХХ –  початок ХХІ століття –  характеризується  

розширенням жанрово-стильових модифікацій і тематики творів масової 

літератури», зокрема й пригодницьких творів для читання молодших та старших 

підлітків (твори Л. Ворониної, В. Рутківського, І. Андрусяка, О. Гавроша, 

М. Павленко, Я. Яріша та ін.) [4, с. 264]. 
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МЕТОДИ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Інтерактивні методи навчання виступають важливою складовою уроку 

української мови. Надзвичайно важливими на уроках мови в старшій школі 

вважаємо методи колективно-групового навчання, що передбачають опанування 

навчального матеріалу фронтально з метою пояснення, уточнення певних 

мовних положень, посилення уваги учнів до складних або проблемних 

(дискусійних) питань розвитку й функціонування української мови. До них 

відносимо метод мікрофон, вирішення проблеми та ін. Ефективність 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_62
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функціонування таких методів посилюється методично вдалим поєднанням з 

іншими. 

Інтерактивні методи колективно-групового навчання передбачають 

одночасну спільну роботу всього класу (фронтальну), коли учні оволодівають 

однаковим навчальним матеріалом, або ж у межах певних груп (групову). 

Фронтальна робота є ефективною за умови наявності в навчальному матеріалі 

проблеми, що потребує колективного обговорення та прийняття спільного 

вирішення. Групова робота вимагає чіткого розподілу завдань між усіма учнями 

в окремих групах.  

Усі учні працюють разом чи індивідуально над одним завданням із 

подальшим контролем результатів. Так, метод мікрофон надає змогу кожному 

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи 

свою думку чи позицію. Учні передаватимуть мікрофон один одному, по черзі 

беручи слово. Обов’язково надавати слово тільки тому, хто отримує мікрофон. 

Головне запропонувати учням говорити лаконічно й швидко. На думку фахівців, 

важливо не коментувати й не оцінювати подані відповіді одразу після кожної 

репліки [3]. Важливою умовою функціонування методу мікрофона є наявність 

аналітичних коментарів учителя або когось із учнів після всіх виступів.  

Мозковий штурм, що широко використовується для розв’язання конкретної 

проблеми, М. Пентилюк, Т. Окуневич називають розумовим штурмом і теж 

відносять до технологій колективно-групового навчання [2]. Метод мозкового 

штурму спонукає учнів виявляти уяву та творчість, дає змогу їм вільно 

висловлювати власні думки. Мета мозкового штурму чи мозкової атаки в тому, 

щоб зібрати якомога більше ідей з проблеми від усіх учнів протягом обмеженого 

часу. Після презентації проблеми та чіткого формулювання проблемного 

питання (його краще записати на дошці) учитель пропонує всім висловити ідеї, 

коментарі, навести фрази чи слова, пов’язані з проблематикою. Усі пропозиції 

записуються на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення 

без зауважень, коментарів чи запитань. Усі учні заохочуються до висування 

ідей. Учителеві варто особливо підтримувати й фіксувати креативні, 

нестандартні ідеї.  

До методів колективно-групового навчання ми відносимо лінгвістичну 

дуель. Лінгвістична дуель проводиться учнями у вигляді експрес-

узаємоопитування: за відведений час школярі ставлять один одному запитання й 

зразу ж відповідають на них. Якщо хтось не знає відповіді, звертається за 

допомогою однокласників. Практика доводить, що цей метод особливо 

зацікавлює учнів, привчає їх чітко формулювати запитання, логічно, точно й 

стисло відповідати на них, учителеві ж допомагає заощадити час на уроці з 

метою активізації комунікативної діяльності учнів. 

Перевага групових інтерактивних методів навчання на уроках української 

мови полягає в тому, що вони відрізняються від індивідуальних і фронтальних 

як в якісному (інтенсивність пізнавального процесу, новий характер його 

організації, регуляції, коректування), так і в кількісному плані (досягнення 

більшого ефекту в формуванні знань і умінь учнів). 
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Нам імпонує, що О. Пометун, Л. Пироженко радять роботу в групах 

використовувати для вирішення складних проблем, які потребують 

колективного обговорення. Якщо витрачені зусилля й час не гарантують 

бажаного результату, краще вибрати парну роботу або будь-яку з наведених 

вище технологій для швидкої взаємодії [3]. На думку цих педагогів,  важливо 

використовувати малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає 

спільної, а не індивідуальної роботи. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: 

«спікер» – керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує 

завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), «секретар» (веде 

записи результатів роботи, допомагає в підведенні підсумків та їх виголошенні), 

«посередник» (стежить за часом, заохочує групу до роботи), «доповідач» (чітко 

висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи). Цей метод є 

продуктивним у тих випадках, коли тема нескладна, отже, є всі підстави 

запропонувати її для самостійного опрацювання. Важливою є організаційна 

функція цього методу, оскільки він привчає дітей чітко організовувати свою 

роботу [3]. 

Учитель повинен бути уважним до питань внутрішньогрупового керування. 

Один із учнів звітується перед класом про роботу групи. Важливо дати кожній 

групі конкретне завдання й правила (інструкцію) щодо організації групової 

роботи, намагатися робити правила максимально чіткими [3]. 

Методи роботи в парах, роботи в групах використовуються  на уроках з 

метою засвоєння та застосування знань, умінь та навичок. Це може відбуватися 

одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку 

замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, 

умінь та навичок, або бути частиною повторювально-узагальнювального етапу 

уроку. 

У системі інтерактивних методів важливе місце посідає метод проектів –

 «особистісно орієнтований метод навчання, заснований на самостійній 

діяльності учнів у розробці проблеми й оформленні певним чином практичного 

результату розробки» [1, с. 299].  

Своєрідність функціонування методу проектів вимагає від учителя 

сформованості стратегічних організаторських умінь. Тактика комунікативної 

діяльності учнів набуває ознак самостійності, планомірності, передбачає 

вироблення вмінь узгоджувати окремі дії та процедури міжособистісної 

діяльності.  

Найбільш поширеними на уроках української мови є групові проекти, у 

яких беруть участь учні, об’єднані в певні групи, наприклад, проект «Випуск 

мовного буклета», під час виконання якого учні в групах добирають матеріал до 

різних рубрик, визначених учителем або ж самостійно. Наприклад, І група – до 

рубрики «А мова – як море…», ІІ група – «Відомі мовознавці», ІІІ група –

 «Посміхніться» тощо. Варіантом групового проекту може бути й розподіл 

ролей: учні І групи  добирають матеріал, учні ІІ групи оформляють буклет, учні 

ІІІ групи виконують коректорську правку.   

На нашу думку, необхідно обов’язково передбачити системне застосування 

інтерактивних методів навчання, за допомогою яких досягалося б раціональне 
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поєднання самостійної, парної та групової діяльності учнів з метою вироблення 

комунікативно значущих умінь діяти в різних соціальних групах.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДЕТЕКТИВУ ДЛЯ ДІТЕЙ 

(на прикладі твору Валентини Захабури «Ой, Лише, або 

Як потрапити у халепу?») 

 

У сучасному літературному дискурсі для юного читача намітилася певна 

багатовекторність щодо жанрової палітри представлених текстів. Статус 

«особливої літератури» зумовлений саме категорією читача, який відповідно до 

вікових характеристик є найбільш соціально активним, мобільним, чутливим до 

найменших революційних зрушень у царині технічних і культурних інновацій і 

який потребує від художнього тексту динаміки, розважальності, повчальності, 

прогресивності, загадковості – і все це одночасно. Тому особливо популярними 

серед дітей і підлітків стають твори, у яких є «цікавий перипетійний сюжет, 

атмосфера гри, таємниці, численні пригоди персонажів й водночас пізнавально-

інформативний компонент, ненав’язливий діалог з важливих і актуальних для 

цієї вікової категорії тем» [3, с. 58]. Тобто це тексти, які побудовані за 

принципами еклектики, міжжанрової дифузії, тематичних суміщень тощо. 

Особливостям організації художнього тексту для дітей присвячені наукові 

розвідки Т. Качак, В. Кизилової, Л. Овдійчук, які наголошують на факті 

особливої жанрової організації художнього тексту, в основу якого апріорі 

закладено модифікації різного рівня.  

З-поміж популярних серед дитячої читацької аудиторії жанрів особливе 

місце займає сучасний детектив, оскільки його виражально-зображальна 

палітра, стратегія сюжетної організації, специфіка розповіді є найбільш 

пластичною для створення діалогу між жанровими постулатами і жанровими 

інваріантами. Дитячий детектив – «різновид пригодницької літератури, що 

належить до паралітератури. Це передусім прозові твори, зовнішній сюжет яких 

послідовно розкриває певну заплутану таємницю, пов’язану зі злочином та його 

розслідуванням, а внутрішній є когнітивною історією розв’язання логічної 
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задачі» [5, с. 271]. У детективних історіях для дітей таємниця є невід’ємним 

атрибутом оповіді, своєрідним кодом сюжету [1, с. 19]. 

Тож, мета цієї розвідки – на прикладі тексту В. Захабури «Ой, Лише, або Як 

потрапити у халепу?» виявити можливі жанрові особливості сучасного дитячого 

детективу. 

Від детективної історії читач очікує, в першу чергу, певної жанрової 

«правильності», типовості й визначеності: однотипність сюжету й героїв, 

наявність загадковості (на межі зі злочином), типової хронотопності й 

топографічності тощо. При цьому детектив розмовляє з читачем-дитиною 

зрозумілою мовою, що ще раз доводить демократичність й інтерактивність 

цього жанру, адже загадки й докази, таємниці й знахідки покликані збудити у 

читача допитливість і кмітливість. Власне, у тексті твору В. Захабури присутні 

елементи класичного детективу, наприклад, дедуктивні роздуми Лишка (Олексія 

Каламарчика) про імовірність злочину: «Стоп, я ще згадав останнє фото і 

застосував свій улюблений дедуктивний метод, як Шерлок Холмс! Ойчин 

напружений голос під час останньої розмови підказав мені, що вона це фото 

вислала з якоюсь метою! То я почав ретельно, але швидко його досліджувати 

(бо час у дівчат йшов на хвилини). Майже у центрі світлини було авто – сірий 

«шевроле» А як наблизити – можна було розгледіти й номери…» [2, с. 92], 

елементи конспірації як частини детективного антуражу, наявність злочинних 

дій – спроба викрадення дітей тощо. А також у творі наявні жанрові відхилення, 

як от: надзвичайно велика передісторія дружби Ойки (Олі Вернидуб) з Настусею 

й Лишком, наявність розлогої постпозиції (післяісторії) – шляхів реабілітації 

постраждалих дівчаток після злочинних дій дорослих. 

Атмосферу побутової й топографічної визначеності, що характерні для 

дитячого детективу, у зазначеному тексті промарковано сучасними 

технологічно-інноваційними предметами та явищами, що «вживило» 

кримінальну історію в сучасний ритм життя. Спілкування друзів відбувається не 

тільки під час особистих зустрічей, але й у віртуальній реальності, частиною 

історії стали тексти смс-переписки (з ніками, смайликами тощо), інтернет-

листування у вигляді історій-фанфиків, наявність у головних героїв сучасних 

засобів зв’язку (айфони, гаджети) й особистої безпеки (кулончик-передавач) 

тощо. Усе це не тільки осучаснює розповідь, виводить детектив у атмосферу 

дитячої вигадки, гри, пародії, але й значно ускладнює жанрову стереотипію 

тексту.  

У творі багато власне дитячого гумору, в основу якого покладено комізм 

мови, ситуації, віку, що допомагає занурити твір в особливий світ дитячої 

субкультури з її «секретиками», словесними табу, прозивалками, прізвиськами, 

розіграшами-чумарками тощо.  

Дитячий детектив – один із небагатьох жанрів, який дозволяє у межах 

белетристики говорити з дитиною про соціальні проблеми [4]. Зокрема, історія, 

що запропонувала В. Захабура, осмислює проблему кіднепінгу – викрадення 

дітей заради наживи, а також насилля над неповнолітніми (нанесення тілесних 

ушкоджень дванадцятирічній дівчинці). Як правило, автори дитячих детективів 

намагаються уникати трагізму, тому В. Захабура послаблює момент злочину 



65 

 

комічними описами злочинців та правоохоронця, що їх затримує. Головний 

злочинець взагалі виписаний алюзійно до літературного персонажа п’єси 

М. Старицького «За двома зайцями» Голохвостого: «Увесь бомонд, та усє зірки 

– пардон, звьозди – тільки так і розмовляють, це ж висший шик! Та до мене на 

Хрещатик 26 (ну, пентхауз там імєю, шоб далєко на роботу не ходить) увесь наш 

шоу-бізнес як до себе додому забігає. Кому шо треба достать – усі до мене 

звертаються …» [2, с. 58]. На захист потерпілих стають не тільки правоохоронці 

(капітан поліції дядько Андрій), але й цілий клуб байкерів на чолі з батьком 

Ойки, іхтіологом за основною професією: «Один із байкерів був особливо 

кремезної статури, мотоцикл в нього був розписаний, наче риб’яча луска, а 

бандана і сідло обшиті хутряними китичками. А ще цей чудовий байкер мав 

руду бороду, заплетену у дві косички. І – так – це був мій тато!» [2, с. 77]. Таким 

чином, за допомогою комізму авторці вдається досягти атмосфери грайливості, 

невимушеності, але й не знати гостроти соціальної проблеми насильства й 

відповідальності суспільства за скоєння злочинів над неповнолітніми. 

Отже, сучасний дитячий детектив доволі важко вписується у традиційну 

жанрову канву, оскільки здатний до своєрідної мімікрії або еклектики, що 

поєднує в межах одного тексту ознаки різних жанрів: казки, легенди, екшину, 

вестерну,  фанфика, проди та ін. Також значно ускладнено зміст тексту, який 

«осучаснюється» новими маркерними об’єктами сьогодення: он-лайн 

листуванням, чатовими переписками, уведенням розповіді у розповідь, 

посиленням позиції післяісторії як одного з ключових морально-етичних 

компонентів детективну, наявність комічності, що підкреслює адресність 

оповіді тощо. Тож, як бачимо, мета сучасного дитячого детективу – не тільки й 

не скільки розважити читача, а запропонувати в цікавій формі поговорити про 

сучасні проблеми, небезпеки й цікавинки життя дитини в соціумі. 
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ 

 

Інноваційний підхід до освітнього процесу в сучасній школі передбачає 

підготовку самодостатньої особистості, яка може реалізувати себе в суспільстві, 

уміє знаходити вихід зі складних ситуацій, здатна до мобільності та 

конкурентоспроможності, прагне стати професіоналом своєї справи. Чільне 

місце в цьому процесі відводиться формуванню критичного мислення 

здобувачів освіти, відтак важливим завданням учителя є формування 

особистості школяра як «учня-мислителя», здатного самостійно здобувати 

знання, застосовувати їх на практиці, логічно мислити, вирішувати складні 

інтелектуальні завдання.  

Окремі питання формування критичного мислення на уроках української 

мови досліджували вчені: А. С .Байрамов, В. І. Бондар [1], С. М. Бурлака [2], 

О. М. Давиденко [3], Д. Л .Десятов, Л. І. Іваненко, О. М .Іванова [4], 

Л. А. Києнко-Романюк [5], В. М. Козира [6], М. І. Крайня [7], А. Кроуфорд, 

В. А. Кушнір, О. Лабенко, О. Г. Марченко [8], Т. О .Олійник, О. І. Пометун [9; 

10], С. О. Терно, О. В .Тягло [11], Г. В. Ущаповська, Т. І. Хачумян  та інші. 

Проаналізувавши різні науково-педагогічні джерела, зазначимо, що 

технологія формування критичного мислення на уроках української мови 

складається з трьох стадій: виклику, осмислення та рефлексії. На кожній стадії 

можна використовувати різні методи та прийоми, які вчитель вважатиме 

найбільш доцільними й продуктивними.  

Перша стадія характеризується актуалізацією знань, збудженням інтересу 

до вивчення нового матеріалу. 

Наприклад, під час актуалізації опорних знань можна застосувати 

інтерактивну вправу «Мікрофон», щоб перевірити, як учні володіють 

матеріалом попередньої теми чи розділу. Запитання можна інтерпретувати так: 

«Я вважаю, що цей текст належить до (розмовного, публіцистичного, 

художнього…) стилю. Доведіть, чи це так?».  Таким чином можна адаптувати 

усім відомий «Мікрофон» з його традиційними запитаннями-відповідями на 

вправу для розвитку критичного мислення школярів. 

Можна також на етапі актуалізації використовувати прийом «Ланцюжкові 

запитання»: учні по черзі або за бажанням ставлять однокласнику певне питання 

з вивченої теми. Варто наголошувати, що запитання має передбачати не  

репродуктивну відповідь, а  спрямовувати на висловлення власної думки, 

погляду.  

Заслуговує на увагу інтерактивний прийом «Генератор ідей». Методика 

роботи така: кожен учень повинен згадати й записати інформацію з вивченої 
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теми, потім обмінятися нею в робочих парах або групах, після чого кожна група 

називає лише одне правило чи інформацію, при цьому сказане не повинно 

повторюватись. Інформація коротко фіксується вчителем, обговорюється з 

класом, а далі виправляються помилки, якщо вони є. 

Друга стадія навчання характеризується сприйняттям навчального 

матеріалу, формуванням умінь та навичок, закріпленням отриманих знань.  

Продуктивними для розвитку критичного мислення на уроках української 

мови є імітаційні форми роботи, адже вони впливають на активне мовленнєве 

спілкування старшокласників на наукові теми, на сприйняття та відтворення 

навчальних текстів на уроках і в повсякденному житті, допомагають у побудові 

власних логічних міркувань. Такі прийоми варто застосовувати на уроках 

розвитку мовлення, на аспектних уроках, використовуючи діалогічне 

спілкування. Продуктивною формою роботи є «обмін ролями», коли учням 

надається можливість на декілька хвилин «стати вчителем», пояснити 

однокласникам матеріал (вимагає попередньої ретельної підготовки) або 

пояснити, як треба виконувати вправу. 

Ефективним, на наш погляд, є  прийом текстової дискусії, який 

найдоцільніше використати під час роботи з текстами різних стилів, у процесі 

аналізу яких учні в групах обговорюють їх, відстоюють власну позицію, 

використовуючи для цього цитати, загальновідомі факти, приклади з життя, 

літератури тощо. У процесі такої роботи в учнів розвивається критичне 

мислення, вони аналізують, зіставляють інформацію, визначають істинність чи 

хибність тверджень, висловлюють власні думки.  

Також для розвитку критичного мислення можна застосовувати інші 

інтерактивні прийоми: складання таблиць, асоціативні схеми, ґронування тощо. 

Це дозволяє учням встановлювати логічні зв’язки, на основі них міцно 

засвоювати матеріал. 

На етапі закріплення нових знань учителю варто добирати такі методи та 

прийоми, які б допомогли закріпити в пам’яті учнів знання і навички, потрібні 

їм для самостійної роботи з новим матеріалом. Зокрема, можна використати 

прийом «Правильні та помилкові твердження», який дозволить учням 

аналізувати інформацію, виділяти головне, знаходити істинність чи 

помилковість суджень.  

Наприклад, знайти й указати помилкове твердження (до теми 

«Словосполучення»): 

1) Словосполучення складається з граматично нерівноправних слів, з яких 

одне – головне, а інше – залежне. 

2) У словосполученнях між словами встановлюється підрядний зв’язок. 

3) Словосполучення бувають безприйменникові і прийменникові. 

4) Словосполученнями можуть бути однорідні члени речення, однакові 

слова, фразеологізми, граматична основа. 

Прийом «ПРЕС» можна використовувати з метою пошуку вагомих 

аргументів та формулювання своєї думки відповідно до дискусійного питання. 

Завдяки його застосуванню учні вчаться виділяти головне, висловлювати ідеї у 

вигляді чіткої та логічної структури. Найдоцільніше використовувати прийом 
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«ПРЕС» на етапі закріплення нових знань, проте він може бути застосований і 

на інших етапах уроку. Стратегія використання цього прийому передбачає 

чотири етапи: 

1) висловлювання своєї думки: «На мою думку…», «Я вважаю…»; 

2) пояснення причини відповідної точки зору: «Саме тому…», «Через 

це…», «З цієї причини…»; 

3) наведення прикладів, додаткових аргументів, щоб закріпити свою 

позицію: «Наприклад, …»; 

4) узагальнення, формулювання висновків: «Таким чином,…», «Отже,…». 

З метою перевірки навичок учнів застосовувати вивчений матеріал на 

практиці доцільно впроваджувати до навчального процесу прийом 

«Співавтори». Це групове написання тексту на певну тему за поданим планом. 

Кожному учню треба написати одне речення. Під час роботи аркуш згортають, 

щоб ніхто не бачив інформації, крім останнього речення. Результат зачитує 

вчитель, разом з класом аналізує написане, звертає увагу на проблеми, які треба 

усунути. Цей прийом доцільно використовувати у процесі вивчення більшості 

тем. Наприклад, перед учнями можна поставити завдання: написати розповідь 

на тему «Ранок настає», використовуючи лише непоширені речення.  

Також на уроках української мови на етапі закріплення у якості творчого 

завдання можна використати складання сенканів (синквейків) або діамант, 

об’єднавши учнів у групи для активної співпраці.  

Наприклад, в 11 класі під час роботи над темою «Вступ. Українська мова у 

світі. Українська діаспора» можна запропонувати учням скласти сенкан про 

мову. Після написання варто презентувати власні твори однокласникам. 

Орієнтовно робота може бути такою: 

Сенкан 

Мова. 

Унормована, рідна. 

Об’єднує, лунає, дзвенить. 

Безсмертна душа кожного народу. 

Скарб. 

Складання сенканів та діамант дає можливість учням критично та творчо 

мислити, виділяти основне, стисло характеризувати визначену тему. 

Третя стадія має на меті осмислення та узагальнення навчального 

матеріалу, висловлення думок учнів про досягнення завдань уроку. Вона 

передбачає використання різних методів та прийомів, що сприяють 

персоналізації знань, забезпеченню їх міцності, усвідомленню способів 

пізнавальної діяльності. 

Одним із цікавих та пізнавальних прийомів може бути «Скринька щастя». 

Учні по черзі передають скриньку один одному, витягують аркуші із 

запитаннями та завданнями: 

Який епіграф ти б міг підібрати до сьогоднішнього уроку? 

Чому слово «різьбяр» пишеться без апострофа?  

Чим відрізняються односкладні речення від неповних? тощо. 
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«Скринька щастя» дозволяє в цікавій формі дізнатися думки учнів про 

результати роботи, перевірити рівень знань учнів з теми, у цікавій формі 

завершити урок. 

Варто використати на заключному етапі прийом «Аукціон». Учні 

повторюють інформацію, отриману на уроці, постійно доповнюючи один 

одного. Той, хто назве ознаку останнім, а інші не зможуть доповнити, здобуває 

перемогу. 

На етапі підсумку можна застосовувати роботу в групах, зокрема 

застосувати прийом «Доміно». Для учнів кожної з команд пропонуються 

незакінчені фрази, а закінчення подані на інших аркушах. Школярам треба їх 

поєднати, щоб отримати правильні твердження. Це можуть бути визначення 

понять, основні правила, чи просто речення, які треба логічно поєднати за 

змістом.  

Отже, використання інтерактивних методів та прийомів на кожному з 

етапів уроку сприяє розвитку критичного мислення учнів, умінь аргументувати 

власну думку, інтерпретувати факти, події і явища, зіставляти, аналізувати, 

співпрацювати у групах, підсумовувати навчальний матеріал.  
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ФУНКЦІЮВАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ВИСЛОВНЮВАНЬ 

ЕКСПРЕСИВНОГО ТИПУ В МОВЛЕННІ 

 

Не можливо цілісно зрозуміти будь-яке мовне явища без звернення до 

проблеми його реалізації в ситуації реального спілкування – ця теорія була 

доведена багатьма лінгвістами ХХ століття (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, 

Ш. Балі, Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, І. Р. Вихованець, М. В. Ляпон, Дж. Серль 

та ін.). Детермінованість пояснювальних конструкцій комунікативними 

чинниками, екстралінгвістичними факторами (конситуацією, контекстом, 

учасниками спілкування) є тими достатніми підставами, які визначають потребу 

більш глибокого вивчення досліджуваного явища саме у функційному аспекті 

[4, с. 242–245]. Відповідно аналіз пояснення як синтаксичного явища в розрізі 

його живої реалізації детермінований антропологізацією синтаксичної науки, що 

й свідчіть про актуальність обраної теми дослідження. 

Мета статті – встановити закономірності функціювання в мовленні 

пояснювальних конструкцій експресивного типу. Для цього слід проаналізувати 

використання такого пояснювального висловлення в різних комунікативних 

ситуаціях. 

У науковій літературі вже зібрано чимало інформації про специфіку тих чи 

тих прагматичних різновидів [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Реакція адресата, тобто 

ефект, покладений в основу класифікації Дж. Сьорля, який виділяв такі 

ілокутивні типи: констативний, директивний, комісивний, експресивний, 

декларативний і вокативний [8, с. 180–187; 7, с. 99–100; 4, с. 242–245]. 

До експресивного типу Дж. Сьорль відносить такі різновиди, як вибачення, 

вдячність, співчуття, жалкування, виправдання та ін. Особливість цих 

ілокутивних висловлень полягає в тому, що в них мовець намагається висловити 

своє відчуття ситуації, а не лише її бачення, розуміння і в такий спосіб вплинути 

на співрозмовника або читача.  

Специфіку вибачення визначає потреба мовця виправити неналежний стан 

справ, який був спровокований, спричинений ним. При цьому іллокутивна сила 

висловлення спрямована на те, щоб мовець повірив у щирість слів, скажімо, 

якщо ситуацію, яка виникла, уже не можна виправити. Отже, важливою 

інтенціональною ознакою цього різновиду мовленнєвих дій є переконання 

слухача в «дієвому каятті». З огляду на це пояснювальні висловлення становлять 
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один із потенційних варіантів синтаксичних конструкцій, придатних до 

вираження належного емоційно-оцінного ставлення мовця до здійсненої ним 

справи та її негативних наслідків, що оформлюється у вигляді вибачення. Так, у 

мовленні функціонують висловлення на зразок: Щиро перепрошую за …, тобто 

мені дійсно соромно (незручно, ), що я змусив Вас…; Чи зміг би я виблагати 

Вашого пробачення за свою поведінку, тобто чи може бути мій вчинок Вами 

засуджений хоча б не так строго (Із усного мовлення) й подібні. 

Функціональна придатність пояснювальних конструкцій до вираження й 

реалізації ілокутивного наміру вибачення визначається тим, що мовець має 

щонайменше дві можливості представити себе в негативному світлі й, 

відповідно, двічі благати, прохати вибачення в слухача, що, в свою чергу, 

справляє або може справити належний емоційний вплив на останнього. У такий 

спосіб мовець і зреалізує свій комунікативний намір.  

Виправдання як один із ілокутивних різновидів висловлень, спрямованих 

мовцем на те, щоб створити в слухача позитивне враження про себе або про 

третіх осіб, також належить до експресивів. Адже базою його ілокутивної сили 

слугує те, що мовець намагається представити позитив когось чи чогось, 

порівнюючи з чимось, вказуючи на виключність обставин тощо, при цьому 

апелює не стільки до розуму, скільки до почуттів слухача. Якщо висловлення, 

спрямовані на вибачення, констатують, що певний факт, найчастіше негативний, 

мав місце, й мовець, як і слухач, оцінюють його однаково негативно, при цьому 

мовець, продукуючи вибачення, визнає свою неналежну поведінку, то 

виправдання має на меті інше. Мовець не хоче визнати свою неправоту, 

неадекватність власної поведінки чи поведінки інших осіб, а тому не вважає за 

потрібне вибачатися. Він знаходить ті чи інші обставини, які можуть виправдати 

його, вплинувши на емоції слухача. Виразно ця різниця між вибаченням і 

виправданням проступає в такому висловленні, реалізованому в пояснювальній 

конструкції: Він передав через Ізика, що він зовсім звільняє Марисю з роботи, 

тобто, боже борони, не він звільняє, а закон не дозволяє йому у текстильному 

промислі тримати таку кволу робітницю, як Марися (І. Вільде). Мовець 

намагається приховати свою провину стосовно факту звільнення Марисі, 

знаходячи обґрунтування цього факту в обставинах, що нібито знаходяться поза 

межами його компетенції.  

Іншою ситуацією виправдання, де досить часто використовуються 

пояснювальні висловлення, є спілкування осіб, одна з яких перебуває в 

соціальній залежності від іншої на зразок: «викладач – студент», «керівник – 

підлеглий». У таких ситуаціях найчастіше виправдовується мовець, який за 

своїм соціальним статусом і є підпорядкований іншій, вищій особі. Важливо 

відзначити, що в багатьох ситуаціях такого зразка виправдання ґрунтується на 

пресупозиціях, тобто особа, яка виправдовується, намагається натиснути на ті 

важелі (це можуть бути певні обставини, ситуації, із якими стикається й особа, 

перед якою виправдовуються), які виявляються значущими і для протилежної 

сторони, а отже сприятимуть успішному використанню мовленнєвої стратегії 

виправдання. Наприклад, у ситуації запізнення студента на заняття частотними є 

використання виправдань на зразок: Я затримався через транспорт, тобто я 
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вийшов вчасно, як завжди, але тролейбуси не ходили, і я змушений був занадто 

довго чекати на інший транспорт (Із усного мовлення). Використовуючи такий 

спосіб виправдання, студент апелює до фонду знань викладача, зокрема до його 

досвіду, у якому вочевидь є ситуація запізнення внаслідок проблем із 

транспортом. Як показує приклад, використання пояснювальної конструкції 

зумовлена потребою мовця констатувати власну непричетність до запізнення, 

обґрунтувати його об’єктивними причинами. При цьому в пресупозиції 

пояснювальної частини знаходиться відоме всім положення про те, що студенти 

їздять громадським транспортом, найчастіше тролейбусами й трамваями, 

оскільки стипендія не дозволяє їздити на більш дорогих видах транспорту. У 

такий спосіб мовець не лише виправдовується перед викладачем, а ще й 

намагається вплинути на його емоції, зокрема викликати почуття жалю з 

приводу завжди нужденного становища студента.  

Отже, спостереження над мовним матеріалом засвідчує, що пояснювальні 

висловлення є широко вживаними в таких мовленнєвих контекстах, як 

вибачення, вдячність, співчуття, жалкування, виправдання. 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ   СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

ШКІЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ 

 

Під час експериментального навчання студентів-філологів шкільного 

аналізу епічних творів важливу роль виконувала систематична самостійна 

робота – це одна із форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, метою якої є формування в майбутніх словесників професійного 

бажання самовдосконалюватися, зміцнювати, розширювати, систематизувати 

свої знання, уміння та навички самостійно, без активної допомоги та контролю з 

боку викладача. 

Завдання експериментальної самостійної роботи: 

- усвідомлення значущості СРС для опанування всієї системи знань з 

фахової дисципліни; 

- поглиблення та вдосконалення методичних умінь і навичок, спрямованих 

на проведення шкільного аналізу епічного твору; 

- розвиток пізнавальних інтересів, ряду логічних процесів (абстрагування, 

конкретизація, порівняння, узагальнення) з метою самостійного 

позааудиторного прочитання епічного твору, його сприйняття та усвідомлення, 

продумовування реалізації основних етапів та шляхів аналізу; 

- вироблення потреби в безперервному накопиченні знань, формування 

бажання самостійного здобування педагогічної освіти; 

- коригування діяльності студентів та викладача.  

Самостійна робота стала основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від аудиторних занять. Її обсяг і зміст визначено 

робочими програмами навчальної дисципліни «Методика викладання зарубіжної 

літератури», методичними рекомендаціями, завданнями, винесеними на 

практичні заняття, методичним інструктажем викладача. 

Експериментальна СРС мала три послідовні, взаємопов’язані етапи 

реалізації: 

- підготовчий. Він проходив у формі проведення викладачем 

деталізованого методичного інструктажу щодо виконання завдань самостійної 

роботи (пояснення характеру виконання завдання, виду і форми звітності, 

визначення орієнтовного часу на її розроблення); 

- етап реалізації. В умовах університетської аудиторії або в домашній 

обстановці обмежене в часі самостійне виконання студентами розроблених 

викладачем завдань, оформлення їх у рекомендованому вигляді; 
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- етап перевірки. Його мета – творчий звіт студентів щодо виконаної 

роботи, колективний аналіз отриманих результатів, їх коригування або 

виправлення. Оцінювання роботи студентів.  

Під час експерименту було розроблено теми та завдання самостійної 

роботи студентів, перевірено рівень їх виконання. Приклади завдань наведено в 

таблиці 1.1.  

Номер 

теми 

Зміст самостійної роботи К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу художнього твору 

1.1. Художній твір як об’єкт вивчення у філософії, естетиці 

та літературознавстві 

1. Види мистецтва та їх класифікація. Особливості 

художнього пізнання.  

2. Предмет і специфіка художньої літератури. 

3. Погляди філософів античності на предмет художньої 

літератури. 

4. Сучасні літературознавчі дослідження про художню 

літературу.  

 

1.2. Аналіз художнього твору крізь призму наукової 

парадигми 

1. Погляди психологів на природу сприймання художнього твору. 

2. Розкриття проблеми літературознавчого аналізу в працях 

А. Ткаченка та В. Марка. 

3. Внесок українських учених-методистів у розв’язання 

питання аналізу художнього твору. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз – важливий етап вивчення художнього твору 

2.2. Академічний та шкільний аналізи художнього твору 

1. Єдність змісту і форми – основний принцип аналізу 

художнього твору. 

2. Традиційні та інноваційні прийоми шкільного аналізу. 

3. Спільне та відмінне між літературознавчим і шкільним 

аналізами. 

 

Поряд із самостійною важливу роль у процесі методичної підготовки 

майбутнього фахівця відіграла й індивідуальна робота студентів як одна із форм 

організації навчального процесу студентів, специфіка якої полягає в постійному, 

цілеспрямованому виконанні індивідуальної науково-дослідної роботи з метою 

вдосконалення володіння методикою шкільного аналізу епічного твору. 

Завдання індивідуальної роботи: 

- забезпечення можливості отримання або поповнення нової навчальної 

інформації з предмета;  

- формування індивідуально-творчих здібностей студентів, активізація 

їхньої пошуково-дослідницької діяльності; 

- формування вмінь та навичок проведення шкільного аналізу епічного 

твору; 

- стимулювання бажання професійного зростання. 
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Під час експерименту було розроблено завдання індивідуальної роботи, 

перевірено рівень їх виконання студентами.  

Деякі приклади наведено в таблиці 1.2.  

№п/п Зміст індивідуальної роботи К-ть 

годин 

Змістовий модуль. Аналіз – важливий етап вивчення художнього твору 

1 Завдання 1. Скласти план-конспект уроку з вивчення 

філософської повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море». 

Продемонструвати в ньому методику застосування 

пообразного шляху аналізу. 

Завдання 2. Розробити систему запитань для аналізу роману 

Ф. Стендаля «Червоне і чорне», яку можна використати, 

використовуючи проблемно-тематичний шлях аналізу. 

Завдання 3. Розробити фрагмент уроку з використанням 

компаративного аналізу. 

Завдання 4. Запропонувати цікаві форми і прийоми роботи з 

вивчення повісті О. де Бальзака «Гобсек» на етапі 

підготовки до сприйняття. 

Завдання 5. Зробити аналіз епізоду тексту з роману 

М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Залучити для його 

аналізу інші твори мистецтва (за необхідності). 

Завдання 6. Скласти план-конспект уроку вивчення роману 

А. Камю «Чума». Розробити методику шкільного аналізу 

епічного твору. 

 

ВСЬОГО  

Її перевірка здійснювалася викладачем в основному в позааудиторний час 

за окремо складеним графіком на кожен семестр.  

Зміст експериментальної самостійної та індивідуальної роботи передбачав 

виконання таких видів навчальних завдань: опрацювання матеріалів лекцій, 

підготовка до лабораторних і практичних робіт, виконання завдань для 

підготовчого періоду, аналіз планів-конспектів уроків учителів-словесників, 

моделювання власних конспектів уроків, їх фрагментів або етапів; створення 

узагальнювальних схем і таблиць, критичне опрацювання наукових праць, 

навчально-методичної літератури, змісту шкільних підручників; виконання 

різних завдань, написання контрольної роботи. 

Таким чином, у результаті виконання самостійної та індивідуальної робіт 

студенти мали оволодіти низкою методичних умінь і навичок: 

- поглиблення, розширення і закріплення теоретико-літературних понять 

про специфіку художнього твору світової літератури, трансформування 

отриманих знань у практичні вміння та навички; 

- закріплення вмінь і навичок самостійного виконання різних завдань, 

вирішення проблемних, нестандартних ситуацій; 

- максимальна активність у різних аспектах організації інтелектуальної 

праці; 
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- прагнення досягти найвищих результатів у створенні власного 

оригінального освітнього продукту. 

Література 

1. Мачинська Н. І., Стельмах С. С. Сучасні форми організації навчального 

процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник. Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с. 
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ОЗНАКИ ПІДГОТОВЛЕНОГО ДО РОБОТИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ 

(на матеріалі констатувального етапу дослідження) 

 

Проблема організації соціокультурного життя в міжкультурному 

середовищі є однією з найактуальніших для сучасного людства, причому такою, 

що стосується існування різних цивілізацій, країн, етнічних і соціальних груп і, 

врешті-решт, кожної окремої особистості.  

Умови сьогодення в якості основних вимог до сучасного вчителя 

визначають знання засад полікультурної освіти, як-от: формування вміння і 

готовність жити в поліетнічному середовищі, розвиток культури 

міжнаціонального спілкування, розвиток особистості як суб’єкта своєї 

національної культури, розвиток здатності протистояти расизму, збереження 

різноманіття культурних цінностей тощо [1]. 

Особистість майбутнього вчителя є носієм і провідником ідеї 

міжкультурності, яка не зможе результативно здійснювати педагогічну 

діяльність у складних соціокультурних умовах без належної підготовки [2]. Як 

підкреслює М. Семікін, саме майбутнім учителям особливо важливо «вміти 

працювати з різними в культурному відношенні людьми, правильно розуміти 

людську відмінність, бути толерантними до інших, уміти підтверджувати своїми 

особистими справами і словами культурний плюралізм у суспільстві» [3, с. 87]. 

Світоглядний компонент підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до роботи в міжкультурному просторі містить головні соціокультурні 

цінності студента, в яких відтворюється його афективна й когнітивна картина 

світобачення та Я-концепції: людина, її життя, суверенність прав, творчості, 

свободи, духовності, а також загальнолюдські чесноти, що еволюціонують 

упродовж тисячоліть та охоплюють толерантність до полікультурних, 

поліетнічних, релігійних модифікацій, активну громадянську і стійку життєву 

позицію тощо. 

У процесі вибору зовнішніх критеріїв, що співвідносяться зі шкалами, які 

характеризують світоглядний компонент професійної підготовленості майбутніх 
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учителів початкової школи, ми виходили з того, що ці критерії мають не тільки 

пройти психометричну перевірку, але й бути перевіреними практикою 

професійної освіти. Результати опитування студентів 1–4 курсів Мукачівського 

державного університету спеціальності 013 «Початкова освіта» освітнього 

ступеня «Бакалавр» наводимо далі (кількість респондентів – 51). 

На перше та друге запитання опитувальника «До якої етнічної групи Ви 

себе відносите» та «Чи вважаєте Ви українську мову рідною» було отримано 

100% відповідей – «українці», «українська – рідна мова», рідними мовами 

вказані також: українська – 42 (55%) респонденти; українська + російська – 5; 

українська + закарпатський діалект – 3; українська + угорська – 1. Це може лише 

свідчити або про природний полілінгвізм (для когось білінгвізм), або про 

змішування в свідомості студентів понять про рідну, другу та державну мови. 

У колі сім’ї розмовляють здебільшого українською – 28 респондентів 

(55%); українською + закарпатський діалект – 12; закарпатський діалект – 8; 

українською + угорською – 2; російською – 1. Цікавим фактом є те, що на 

перервах у ЗВО розмовляють українською – 47 студентів (92%); українською + 

закарпатський діалект – 2; закарпатський діалект – 1; суржик визнала як мову – 

1 студентка, тоді як із незнайомими людьми розмовляють також українською – 

49 респондентів. Отже, сім’я не є основним чинником розповсюдження 

української як мови міжнаціонального спілкування, проте колискові рідною 

мовою в дитинстві співали батьки лише 42 респондентам  (82%).  

На запитання щодо мови, якою спілкуються в родинах студентів, отримали 

такі відповіді: мати розмовляє українською – 37; закарпатський діалект – 5; 

українською + угорською – 3; українською + закарпатський діалект – 2; 

українською + російською – 2; іншими мовами – 2. Батько розмовляє 

українською – 35; закарпатський діалект – 5; українською + чеською – 3; 

українською + закарпатський діалект – 2;  іншими мовами – 2; українською + 

угорською – 1; українською + російською – 1; українською + словацькою – 1; 

російською – 1. Отже, навіть на такій невеликій вибірці видно різноманіття 

використовуваних мов у міжкультурному просторі Закарпаття.  

Стверджувальну відповідь на запитання про участь у заходах національних 

меншин (фестивалі, конкурси тощо) отримано лише від 16 респондентів (31%), 

проте їм вистачає культурних заходів у ЗВО, які популяризують їхню етнічну 

групу – 38 респондентів (75%). Є сенс звернути увагу на те, що 46 майбутніх 

педагогів (96%) хотіли б, щоб у ЗВО були міні-музеї, виставки, фестивалі, 

конкурси тощо, на які б залучали інших представників етносів, які проживають 

на Закарпатті.  

Аналіз одержаних відповідей дав підстави до проведення наступного 

дослідження щодо встановлення ключових характеристик – ознак майбутнього 

вчителя початкової школи, який готовий до роботи з учнями початкової школи в 

умовах міжкультурного простору Закарпаття. Нами було використано звернення 

до експертних оцінок (із залученням відповідних експертних груп). Метою було 

отримання відповідей на запитання: які якості особистості майбутнього 

вчителя необхідні для виконання своєї професійної місії та самореалізації під 

час роботи з учнями початкової школи в міжкультурному просторі?  
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Виконання означеного завдання пов’язано із проведенням емпіричного 

дослідження, інструментом якого була анкета, у якій респондентам 

пропонувалося визначити ознаки майбутнього вчителя початкової школи 

відповідно до визначених компонентів професійної підготовленості. 

Респондентами виступили працюючі педагоги Закарпатської області, загальна 

кількість яких становила 87 осіб.  

Бланки анкети розсилалися та приймалися електронною поштою за 

попередньою домовленістю із педагогами, для реєстрації було також 

використано Google Forms, для спрощення процедури анкетування бланк містив 

інструкцію. Респонденти не знали, хто, окрім них, бере участь у дослідженні, і 

тому не мали можливості сформувати загальну позицію щодо відповідей на 

запитання анкети. Відзначимо, що у зв’язку із тим, що у відповідях респондентів 

зустрічалися різні формулювання одних і тих самих ознак, виникла необхідність 

їх зведення до мінімальної кількості лаконічних форм. Після попередньої 

обробки інформації, що охоплювала редагування відповідей респондентів на 

запитання анкети, їх кодування, а також побудову первинної матриці, нами було 

використано пакет «Таблиці багатомірних відгуків» програми Statstica 6, за 

допомогою якого визначено кількість респондентів, які відзначили ту чи іншу 

ознаку.  

Результатом опрацювання бланків-анкет стало визначення ознак 

майбутнього вчителя початкової школи з точки зору представників професійної 

спільноти. Ці ознаки було згруповано в кожному компоненті (приклад наведено 

за одним компонентом – світоглядним) за рейтингом у порядку зменшення % 

респондентів, які відзначили характеристику як важливу (повторні ідентичні 

відгуки не враховувалися). Оброблені  у такий спосіб результати анкетування 

представлено в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Дані анкетування щодо характеристик майбутнього вчителя початкової 

школи з точки зору представників професійної спільноти 

Характеристика 
% респон-

дентів 

Світоглядний компонент 

наявність позитивної мотивації до вивчення адаптованих 

технологій формування толерантності в дітей 

75,59 

налаштованість на роботу з учнями початкової школи в 

міжкультурному просторі  

72,11 

спрямованість на досягнення  72,11 

потреба в інноваційній діяльності та педагогічній творчості 68,62 

розуміння унікальності та складного внутрішнього світу 

молодшого школяра  

68,62 

потреба здійснювати професійну допомогу дитині, яка 

перебуває в міжкультурному просторі 

58,15 

потреба в  розвитку власної суб’єктності в процесі підготовки 

до роботи в міжкультурному просторі 

56,99 
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переконаність у важливості впливу особистої педагога на учня 

початкової школи  

53,5 

прагнення допомогти дітям, які мають труднощі в спілкуванні 51,17 

гуманістична спрямованість 33,73 

любов до дітей 30,24 

наявність демократичного стилю в спілкуванні 29,08 

комунікативна толерантність 26,75 

ціннісне ставлення до роботи з учнями початкової школи в 

міжкультурному просторі 

23,26 

толерантність до людей іншої культури або способу мислення 23,26 

повага до людей, ввічливість 22,1 

ціннісне ставлення до родин вихованців 20,94 

релігійність 16,28 

перфекціонізм 15,12 

гнучкість моральних установок 13,96 

орієнтація на загальновизнані зразки 12,79 

непідкупність 10,47 

віра в можливості та потенціал школярів 8,14 

твердість переконань, принциповість 3,49 

 

Отже, на основі оцінок представників професійної спільноти було виявлено 

ознаки підготовленості майбутніх учителів до роботи з учнями початкової 

школи в міжкультурному просторі. Наступним нашим кроком було «зменшення 

розмірності» визначених ознак шляхом використання факторного аналізу даних, 

отриманих у ході анкетування (Ч. Спірмен, Л. Терстоун, Р. Кеттел). 

Для проведення факторного аналізу ми звернулися до експертів, яким було 

запропоновано оцінити порівняльну значущість ознак в балах від 1 до 10. 

Експертами виступили 15 учителів початкової школи м. Мукачева Закарпатської 

області.  

Опрацювання результатів анкетування за кожним окремим компонентом 

професійної підготовленості здійснювалось з використанням пакету «Факторний 

аналіз» програми Statistica 6. Як метод визначення факторів використовувався 

метод головних компонент (Principal components). Після находження простору 

спільних факторів проводилося обертання факторних навантажень за методом 

Varimax з метою знаходження максимально зручного для інтерпретації рішення. 

На основі матриці побудовано факторну структуру зазначеного компоненту 

підготовленості студентів до роботи з учнями початкової школи в 

міжкультурному просторі, яку представлено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Факторна структура світоглядного компоненту  

професійної підготовленості  майбутнього вчителя 

№ 

факто-

ру 

Значущі характеристики, що входять до складу 

фактору 

Удільна вага 

фактору, % 

1 1, 5, 7,  13, 23, 24 21 

2 12,14, 15 19 

3 8, 11, 22 19 

Разом: 59* 

* загальна варіабельність вихідних даних складатиме 100% 

 

Як бачимо з таблиці, у структурі світоглядного компоненту 

виокремлюються 3 фактори, що пояснюють 59% загальної дисперсії вибірки.  

У I факторі (21% дисперсії вибірки) найбільше факторне навантаження 

мають такі рівноцінні ознаки: ціннісне ставлення до роботи з учнями початкової 

школи в міжкультурному просторі, налаштованість на роботу, особистісна 

орієнтованість у спілкуванні, потреба в розвитку суб’єктності дитини, прагнення 

допомогти дітям, які мають труднощі в спілкуванні, розуміння унікальності та 

складного внутрішнього світу учня початкової школи. Вочевидь, що ці ознаки є 

цінностями професійної спільноти, які мають прояв при виконанні вчителем 

завдань, що постають перед ним у міжкультурному просторі. Оскільки 

визначені характеристики належать до світоглядної сфери педагога, а їх прояв у 

професійній діяльності виступає як прояв особистісних якостей фахівця, 

означимо цей фактор як «Ціннісне ставлення до роботи з учнями початкової 

школи в міжкультурному просторі». 

У II факторі (19% загальної дисперсії вибірки) найвища факторна вага в 

таких рівноцінних показниках, як-от: твердість переконань, принциповість, 

потреба здійснювати допомогу дітям, а також наявність позитивної мотивації. У 

цьому факторі поєднуються характеристики, пов’язані з позитивною 

мотивацією, виходячи з чого, означимо цей фактор як «Наявність позитивної 

мотивації до роботи в міжкультурному просторі». 

У III факторі (19% загальної дисперсії) значущими ознаками виступають 

спрямованість на досягнення, наявність демократичного стилю в спілкуванні, 

потреба здійснювати професійну допомогу дитині, яка має труднощі в 

міжкультурній комунікації. Спільним в ознаках, що входять до цього фактору є 

те, що вони характеризують особистість майбутнього педагога, а також 

послідовності впровадження особистісних переконань у поведінці. Виходячи з 

останнього, означимо цей фактор як «Спрямованість на досягнення позитивного 

результату в міжкультурній комунікації». 

Отже, отримані в ході факторного аналізу характеристики світоглядного 

компоненту утворюють структуру, в основі якої лежать три складові (фактори):  

«Ціннісне ставлення до роботи з учнями початкової школи в міжкультурному 



81 

 

просторі», «Наявність позитивної мотивації до роботи в міжкультурному 

просторі», «Спрямованість на досягнення позитивного результату в 

міжкультурній комунікації». 

Для уточнення змісту створеного професіографічного конструкту ми 

плануємо організувати його обговорення на методологічних семінарах кафедри 

теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету. 

Результати цих семінарів дадуть можливість уточнити сутність складових та 

окреслити наступні кроки дослідження. За нашим припущенням, створений 

конструкт адекватно буде репрезентувати підготовленість майбутнього вчителя 

до роботи з учнями початкової школи в міжкультурному просторі у формі, 

прийнятній для визначення відповідних критеріальних показників та створення 

на їх основі ефективної діагностичної методики.  
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ВПЛИВОВІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА КОМУНІКАТИВНА ОЗНАКА 

МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Проблема впливу мовлення на сьогодні набуває особливого значення, 

оскільки цей феномен супроводжує практично всі дискурсивні практики мови й 

визначає ефективність і результативність спілкування. 

Це поняття знаходить своє вивчення у різних галузях наукових досліджень 

– соціолінгвістика, психологія, журналістика та інші. Нас цікавить впливовість з 

точки зору  культури мовлення майбутнього педагога, що передусім передбачає 

сукупність відібраних комунікативних якостей, які стають ще виразнішими 

завдяки чітко визначеній низці ознак.  

Культура мовлення майбутнього вчителя передбачає виразність, 

правильність, багатство, доступність, чистоту, доречність, логічність, точність, а 
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також впливовість, як комунікативну ознаку, яка спонукає педагога оперувати 

найбільш доречними, влучними мовленнєвими виразами для досягнення 

навчальної і виховної мети.  

Комунікативні ознаки культури мовлення вчителя сучасної української 

школи розглядалися у багатьох посібниках таких авторів: Н. Бабич, О. Біляєва, 

С. Дорошенка, В. Жовтобрюх, Р. Колесникової, М. Леонової, О. Муромцевої, 

І. Ощипко, О. Сербенської та інших.  

Культура мовлення вчителя, на думку М. Вашуленка, «передбачає: 

понятійно-термінологічну чіткість, багатство, виразність, дохідливість, здатність 

урівноважувати мовлення вчителя та можливості сприймати його учнями; 

багатоплановість, адекватність навчально-виховним завданням. Ґрунтується на: 

сформованості у вчителя понять про мову, її функції, мовлення і спілкування; 

глибокому знанні тем, які викладає; прагненні і потребі в оволодінні 

механізмами спілкування; моделюванні очікуваного спілкування; здатності 

організовувати спілкування з учнями й керувати цим процесом; аналізі 

результатів керування спілкуванням і мовленням» [1, с. 14–15]. 

У мові є поняття норми, тобто необхідні знання про те, як треба вимовляти 

або вживати слова, як з'єднувати їх у словосполучення і речення. Для людини, 

професія якої пов'язана з педагогічною діяльністю, володіти «нормальним» 

мовленням недостатньо: необхідна мовленнєва майстерність, тобто інший рівень 

її якості. 

К. Джеджера підкреслює, що процес практичного застосування людиною 

мови з метою спілкування з іншими людьми називається мовленням. Мовленню 

властиві змістовність, зрозумілість, виразність, впливовість [4].  

Змістовність мовлення виявляється в його можливостях до розкриття 

сутності повідомлення, адресованого іншим, або до уточнення сутності власної 

думки. З допомогою мовлення спродуковані мисленням думки наповнюються 

конкретним змістом. 

За ступенем змістовності мовлення може бути змістовним (утілювати 

глибокі думки і почуття), малозмістовним (виявляти обмежені, поверхневі 

думки і почуття). Змістовність мовлення великою мірою залежить від запасу 

слів (лексичного ресурсу) та їх підбору, уміння використовувати необхідні 

терміни, а також від ступеня оволодіння предметом обговорення. 

Зрозумілість мовлення визначається обізнаністю з предметом обговорення, 

правильністю та доцільністю вживання і промовляння слів, залежить від 

способу побудови речень, використання інтонацій. 

Виразність мовлення забезпечується: фонетичними засобами (чіткістю 

вимови, інтонацією та ін.); граматичними засобами (використанням займенників 

«ти», «ви», «ми», «вони»; застосування метафор, епітетів, слів, які мають 

образне значення тощо). 

Впливовість мовлення характеризується його здатністю викликати чи 

змінювати думки, почуття, волю, поведінку інших людей. 

Мовленнєвий вплив може відбутися у формі: 

– настанови і повчання, які мають характер пояснення, розкриття 

позитивних і негативних сторін учинків та їх наслідків і спрямовані на 
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досягнення розуміння та вироблення певної якості ставлення до предмета 

обговорення; 

– поради, яка містить у собі способи розв’язання проблем і надається в тих 

випадках, коли співрозмовник виявляє нерішучість, не знає як діяти в певних 

ситуаціях; 

– інструкції, котра формулюється в коротких чітких положеннях щодо 

виконання дій чи побудови поведінки, не допускає різнобічних трактувань і не 

викликає сумнівів у доцільності виконання; 

– прохання, призначеного для задоволення співрозмовником інтересів 

прохача і вміщує опис сутності прохання та бажання, щоб співрозмовник 

виконав це прохання; 

– наказу, що має на меті безпосередній вплив на волю людини і 

висловлюється як вимога виконати певну дію; 

– команди – близької до наказумовленнєвої форми, яка відрізняється від 

нього лаконічністю та зосередженістю на найнеобхідніших діях [4]. 

І. Голубовська дає таке визначення: «впливовість мовлення – здатність 

мовця пробуджувати в людях активне, творче ставлення до життя, спонукаючи 

їх до творчої діяльності. Впливовість мовлення тісно пов’язана з духовним 

світом мовця – його світоглядом, знаннями, культурою мислення й мовлення, 

спілкуванням, інтересами, етичними переконаннями» [2]. 

Погоджуючись із попередніми думками дослідників, також зазначимо, що, 

на нашу думку, впливовість мовлення – це його здатність розбудити розум і 

почуття, змусити слухача спочатку прислухатися, прихильно та зацікавлено, а 

потім змусити прийняти те бачення оточуючого світу, яке йому запропонує 

мовець. Основним лінгвістичним каналом мовленнєвого впливу – це власне 

мовні засоби (слова, мовленнєві такти, речення, періоди, тексти), за допомогою 

яких передається основний зміст промови. 

Разом із терміном «впливовість», ми знаходимо «дієвість» – це такий добір, 

така організація мовних засобів, які сприяють здійсненню очікуваного впливу на 

свідомість (і/або підсвідомість) слухача або читача, досягненню мети 

спілкування [5].  

Психологи дієвість співвідносять з ефективністю, як ознакою мови, яка 

спонукає адресата до зміни поведінки –зовнішньої (вчинків, дій) чи внутрішньої 

(думок, поглядів, настроїв) [6]. 

Саме для мовлення вчителя характерною ознакою є дієвість (впливовість) – 

здатність мовця пробуджувати в людях активне ставлення до життя, 

спонукаючи їх до творчої діяльності. 

Слово є таким стрижнем в діяльності педагога, який надає йому можливість 

впливати на тих, хто навчається, як того вимагає відповідна педагогічна 

ситуація. Слово педагога має бути досконалим і впливовим на аудиторію учнів. 

І. Зязюн вважає, що слово справжнього учителя переконує, навіває, викликає у 

учнів відповідні почуття, формує їх ставлення до того, що він говорить [3]. 

Отже, сучасний учитель початкової школи повинен не просто засвоїти 

ознаки культури мовлення, а й постійно дотримуватися їх у фаховій діяльності, 

https://studopedia.net/6_93833_tema--mova-i-movlennya-yak-zasobi-dilovogo-spilkuvannya.html
https://pidruchniki.com/83346/psihologiya/psihologiya_spilkuvannya
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адже саме якість мовлення свідчить про професійну підготовку педагога, про 

його особистісну спрямованість та бажання самовдосконалюватися. 
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

 

У результаті контент-аналізу змісту навчальних програм (на прикладі 

програм навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка») виявлені потенційні 

можливості формування критичного мислення майбутніх учителів початкової 

школи на заняттях з дисциплін філологічного циклу. До таких можна віднести 

дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Українська мова за 

професійним спрямування», «Методика викладання мовно-літературної галузі 

(українська)», «Культура мовлення з виразним читанням» «Риторика з основами 

культури мовлення», «Наукове спілкування українською мовою», «Стилістика з 

основами культури і техніки мовлення» та ін. 

Формування критичного мислення у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на заняттях з дисциплін філологічного 

циклу вимагає застосування специфічних методів і прийомів.  

Зосередимось на наступних прийомах: «Плакат думок», «Дискусійне кафе», 

«Барометр», «Думай, збирайся, ділись», «Акваріум», «ЗаХід», «Прогулянка 

галереєю», «Мозаїка», «Біографічний вірш». 

http://eprints.zu.edu.ua/9017
https://pidruchniki.com/83346/psihologiya/psihologiya_spilkuvannya
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Розглянемо практику використання деяких з них. 

На заняттях з дисциплін філологічного циклу ефективним було 

використання прийому «ЗаХіД», або в літературі ми ще зустрічаємо „таблиця 

«ЗХД»». Цей прийом допомагає поставити проблемне завдання для всього 

заняття. «ЗаХіД» ‒ це візуальний упорядник, який допомагає студентам 

організувати інформацію до, у процесі та після вивчення конкретної теми. 

Оскільки студенти мають підготувати значну кількість теоретичної інформації 

до практичного заняття, досвід показує, що їм важко її впорядкувати, а така 

таблиця дозволяє це зробити. 

Так, на практичному занятті з «Української мови за професійним 

спрямуванням» на тему «Правила оформлення офіційних документів: логіка чи 

абсурд» ми пропонували студентам заповнити на початку практичного заняття 

перші дві колонки таблиці «ЗаХіД» на тему «Вимоги до оформлення 

документів». У першій колонці «Знаю» студенти коротко зазначають, що вони 

знають з вимог до оформлення документів. У другій «Хочу дізнатись» ‒ 

студенти виокремлювали, що вони ще хотіли б дізнатись з цієї теми, що їм було 

б цікаво. Після проведення практичного заняття заповнювалась третя колонка ‒ 

«Дізнався/ лась». Викладач разом зі студентами аналізував: чи справдились 

очікування, які аспекти й бажання студентів не були розкриті, чому треба 

приділити увагу на наступних практичних. Цей прийом є доволі ефективним для 

структурування отриманої інформації. Після декількох застосувань ми помітили, 

що студенти стали готуватись до такої форми роботи вдома, робили позначки, 

аналізували отриману інформацію тощо. Отже, такий прийом є доволі 

ефективним. 

На дисципліні «Методика викладання мовно-літературної галузі» з метою 

визначення найбільш важливих професійних якостей ми використовували 

прийом «Біографічний вірш». У науковій літературі цей прийом 

характеризується як «творчий спосіб самоаналізу для підлітків. Підходить для 

роботи психологів та вчителів-предметників. Ця вправ з критичного мислення 

допомагає школярам зрозуміти та пояснити важливі критерії особистості» [1]. 

На нашу думку, використання такого прийому можливо й за інших умов. 

Студентам у процесі професійної підготовки вкрай важливо розуміти професійні 

якості особистості майбутнього вчителя початкової школи, з цією метою і 

використовуємо означений прийом. Розкриємо процедуру його реалізації. 

На першому етапі ми підготували список запитань і пропозицій до 

самопрезентації майбутнього учителя: 

‒ використовуйте прикметники, які допоможуть описати Вас; 

‒ розкажіть про стосунки з іншими (учнями, їхніми батьками, колегами); 

‒ що найбільше подобається в Вашій професії; 

‒ що треба знати, щоб бути успішним фахівцем; 

‒ які у Вас мрії про майбутню професію; 

‒ чого Ви боїтесь у майбутній професії.  

Це не остаточний перелік, його можна доповнювати чи скорочувати за 

бажанням викладача й студентів. 
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Другий етап ‒ проведення мозкового штурму, мета якого озвучити ідеї за 

кожним запитанням, що можуть бути включені до вірша. 

Третій етап ‒ обговорення умов написання вірша: вірш не обов’язково має 

бути римованим, це може бути і білий вірш. 

Четвертий тип ‒ оприлюднення готових віршів. Спосіб оприлюднення ми 

узгоджували зі студентами: обмін з сусідом по парті, читання кожним студентом 

вголос, розміщення на стенді. Відзначимо, що протягом трьох років, студенти 

різних років навчання обирали різні варіанти презентації. 

Такий підхід дозволяв студентам критично виявити професійні 

особливості, страхи й прагнення, наявність необхідних знань, умінь та навичок 

для успішної майбутньої професійної діяльності. 

Доволі ефективним є також прийом «Барометр», який дозволяє 

візуалізувати різні точки зору. Під час роботи студенти мають визначитись, якої 

думки вони дотримуються, й уміти аргументувати її. Так, під час вивчення теми 

«Роль слова в професійному та звичайному житті людини» з дисципліни 

«Сучасна українська літературна мова» ми пропонували студентам прикріпити 

аркуші відповідно до власної точки зору «За», «Проти», «Утримався», тобто 

студенти мають висловити думку: «Слово виконує головну роль у професійному 

житті людини» («За»), «Слово виконує головну роль у звичайному житі 

людини» («Проти»), «Не визначився з відповіддю» («Утримався»). Викладач 

підраховує кількість голосів за ту чи ту позицію і просить обґрунтувати її. Після 

проведення практичного заняття, знову проводиться голосування й дискусія про 

те, чому думки змінились чи не змінились. 

Отже, використання різних методів і прийомів розвитку критичного 

мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на заняттях філологічного циклу сприяє ефективному формуванню 

критичного мислення. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО  

МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Найголовнішою фігурою у вирішенні завдань початкової освіти є вчитель, 

який, навчаючи молоде покоління освіті, насамперед має формувати в них 

знання і навички, які б сприяли інтелектуальному і моральному розвитку. 
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Науковці активно обговорюють проблему формування культури ділового 

мовлення фахівців різних галузей (Л. Барановська, Л. Златів, Н. Костриця, 

О. Любашенко, В. Михайлюк, Т. Рукас, Н. Тоцька та ін.). 

Найважливішим засобом спілкування є мовлення, воно має особливе 

значення як для встановлення контакту, так і для його підтримування й 

розвитку. Тільки той, хто засвоює мовленнєву культуру в усій сукупності й 

багатогранності, здатен стати творцем мовних цінностей і найповніше виразити 

себе як особистість у будь-якій галузі суспільної діяльності. Слід наголосити, 

що поняття «спілкування», «професійне мовлення» ми розглядаємо в контексті 

діяльнісного підходу. 

Поняття «мовлення» як певний вид діяльності було визначено 

Л. Виготським [1, с. 40]. За Л. Виготським, професійне мовлення необхідно 

розглядати як вид діяльності людей певної галузі знань, що знаходить виявлення 

у користуванні мовою конкретного фаху в процесі спілкування. 

«Знання мови професії, – зазначає В. Михайлюк, – підвищує ефективність 

праці, продуктивність виробництва, допомагає краще орієнтуватися в 

безпосередніх ділових відносинах» [5, с. 33]. 

Н. Тоцька тлумачить професійне мовлення як спілкування певної 

професійної групи людей, лексика яких спирається на професіоналізми 

фахового призначення [7, с. 16].  

Н. Костриця так розкриває зміст цієї лексеми: «професійне мовлення – це 

процес обміну думками у певній галузі знань, у якому б вигляді воно не 

здійснювалося, це функціональна дійсність мови в усіх її матеріальних і 

ситуативних формах. Воно реалізується в усній і писемній формах, у монолозі 

та діалозі (полілозі)» [2, с. 29]. 

Досліджуючи фахове мовлення педагога, Л. Лучкіна трактує культуру 

професійного мовлення вчителя як якість володіння нормами літературної мови, 

а також уміння використовувати її багатство та виражальні засоби в умовах 

професійно-педагогічного спілкування відповідно до мети й змісту мовлення, 

що визначаються сучасним освітньо-виховним ідеалом. З огляду на це 

формування у майбутніх учителів культури професійного мовлення має стати 

однією з найістотніших складових їхньої професіограми [4, с. 23]. 

Аналіз педагогічної літератури дає змогу розглядати професійне мовлення 

як цілісне утворення, складовими якого є знання норм літературної мови, 

фахової термінології; уміння розуміти усні й писемні тексти зі спеціальності, 

тобто сприймати закладений у них зміст, і вільно створювати власні тексти; 

уміння виражати одну й ту ж думку різноманітними (в ідеалі усіма можливими 

даною мовою) способами, адекватно реагуючи на ситуації дійсності за 

допомогою мовленнєвих дій (речень, фраз, текстів); уміння відрізняти адекватні 

обставинам спілкування висловлювання від неправильних і неадекватних; 

уміння зрозуміти й своєчасно сказати необхідні у відповідній ситуації слова. 

М. Лісовий, аналізуючи професійне мовлення майбутніх медичних 

працівників, наголошує, що «…володіння нормами літературної мови, фаховою 

термінологією і стандартизованими мовленнєвими конструкціями медичної 

галузі, здатність використовувати мовні засоби відповідно до мети й ситуації 
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спілкування…є вищим рівнем професійного мовлення, а його зразком є 

культура професійного мовлення» [3]. 

Професійне мовлення повинно передбачати формування системи 

інтеґрованих професійних знань та умінь, зокрема мовної спеціалізації, 

найтіснішого зв’язку курсу мови з профілюючими дисциплінами, який 

дослідник вбачає, насамперед, у координації викладання фахових дисциплін та 

української мови. Урахування міжпредметних зв’язків є одним із способів 

паралельного і взаємопов’язаного навчання мови і професії. Процес інтеґрації 

знань, головною передумовою якого є професійна мотивація, визначає нові 

підходи до розбудови засад підготовки спеціаліста, де професійне мовлення 

виступає засобом його реалізації [2, с. 26].  

Де майбутні фахівці можуть почути, увібрати сучасне літературне 

мовлення як не на дисциплінах філологічного циклу у ЗВО. Обов’язковою 

дисципліною на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях є «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», де навчальною програмою передбачено ряд тем 

на формування професійної мовної компетенції у сфера ділового спілкування, на 

розвиток комунікативних компетентностей у науковій і професійній діяльності 

вчителя початкових класів. 
Саме текст у системі роботи з розвитку професійного мовлення став 

основною одиницею навчання (текст як навчальна одиниця і мета навчання). В 
основу розвитку професійного мовлення покладено текстоцентричний підхід до 
мовних одиниць, що заклало підґрунтя для продукування студентами 
професійного дискурсу. 

Володіння мовою професійного спілкування – це не тільки сформованість 
мовної компетенції (норми сучасної української літературної мови, фахова 
термінологія, специфіка побудови синтактичних конструкцій, текст та дискурс), 
а й уміння використовувати ці знання на практиці, поєднувати вербальні та 
невербальні засоби спілкування відповідно до мети, ситуації спілкування, тобто 
досконала сформованість комунікативних навичок. 

У сучасних умовах суттєвим чинником розвитку українського 
професійного мовлення студентів-нефілологів є оволодіння лексикою і стилем 
науково-навчальної літератури і літератури за фахом. Нашою метою у розвитку 
професійного мовлення студентів було визначення форм роботи з текстом за 
видами мовленнєвої діяльності для побудови самостійних висловлювань із 
фахових тем із використанням термінів і термінологічної фразеології. Зміст 
навчального матеріалу з формування українського професійного мовлення 
студентів-нефілологів пов’язувався з формами роботи з текстом за видами 
мовленнєвої діяльності, на основі яких виконувалися різні вправи тренувального 
характеру. 

Важливим фактором ефективності формування професійного мовлення є 
визначення її адекватності змісту. Науковий доробок учених, власний 
педагогічний досвід та досвід інших викладачів-практиків переконують у тому, 
що до змісту викладання української мови з метою професійного мовлення 
мають входити такі компоненти: 1) прагматичний – формування в студентів 
комунікативних умінь і навичок; 2) гносеологічний – розширення у студентів 
знань про загальні закономірності розвитку української мови, питання лексики, 
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фразеології, фонетики, граматики, професіонального мовлення, термінологічної 
лексики тощо; 3) аксіологічний – розвиток у студентів ціннісних орієнтацій і 
мотивів діяльності [6]. 

Отже, для поліпшення рівня підготовки вчителів початкових класів 
необхідне подальше вдосконалення їхньої мовленнєвої культури. 
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