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УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 
У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ 

 
Сучасний учитель повинен володіти низкою духовних, моральних, 

професійних якостей, яких набуває в процесі навчання у вищій школі, що 
можна забезпечити рідномовною освітою і засвоєнням системи фахових 
дисциплін. 

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» має на меті 
«сформувати в майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані вміння і 
навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій 
сфері» [3, c. 15] . Загальноприйнятими формами ділової комунікації є ділова 
розмова, нарада, переговори, публічне мовлення, конференція, дебати з 
опонентом, ділове листування, розмова по телефону, різноманітні ділові 
зустрічі. 

Під час викладання курсу для здобувачів вищої освіти РДГУ 
спеціальності «014 Середня освіта (Історія)» враховуємо особливості 
професійної комунікації майбутніх вчителів історії, а саме: вміння ознайомити 
школярів з минулим людства, сприяти формуванню в учнів наукових поглядів 
на процеси суспільного розвитку, історію суспільства і культури, розуміння 
загальних закономірностей історико-культурного процесу і своєрідності 
історичного шляху народів. 

 Дисципліна передбачає опрацювання питань, пов’язаних із культурою та 
стилістикою мови професійного спілкування, вивчення різних видів ділових 
документів, набуття навичок їх укладання і редагування, формування 
висловлювань на певну тему, підготовку та виголошення виступів, засвоєння 
етикету професійного спілкування та ділової кореспонденції. Обов’язковим є 
оволодіння нормами літературної мови: графічними, орфографічними, 
орфоепічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, 
пунктуаційними, стилістичними. 

Уміння вести соціальний та міжособистісний діалог є важливим під час 
проведення індивідуальних та колективних форм фахового спілкування. З 
урахуванням каналів комунікації виділяють: безпосереднє спілкування 
(«обличчя до обличчя»); опосередковане (телефон, радіо, телебачення).  

Опрацьовуючи тему «Культура усного фахового спілкування. Форми 
колективного обговорення професійних проблем», здобувачі вищої освіти 
виконують такі практичні завдання: 
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1. Складіть проєкт ток-шоу «Україна сьогодні: здобутки, виклики, 
перспективи». 

2. Складіть діалог на тему «Телефонна розмова», дотримуючись правил 
мовленнєвого етикету, скориставшись ситуацією, коли вам телефонує 
науковий керівник курсової роботи. 

3. Прослухайте діалог між ведучим і політиком у програмі «Велика 
політика» і схарактеризуйте його за такими параметрами: а) місце і час 
спілкування; б) форма спілкування; в) мета учасників спілкування; г) 
ініціатива спілкування; ґ) засоби мовленнєвого етикету; д) типи 
помилок. Чи ефективними є обрані комунікативні тактики та стратегії?  
Готуючись до виступу, доповідач може написати доповідь на папері. 

При цьому йому слід врахувати, що розмовна мова значною мірою різниться 
від писемної, вона менш формалізована, вільніша, сприймається легше. Проте 
не можна нехтувати дотриманням загальноприйнятих літературних норм у 
користуванні орфоепічними, морфологічними та стилістичними засобами 
мови, адже важливою умовою успіху є бездоганна грамотність. Мовлення має 
бути не тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. 

У процесі вивчення теми «Риторика і мистецтво презентації» 
пропонуємо такі завдання для формування ораторської вправності: 

1. Навівши переконливі арґументи, спростуйте або заперечте тезу Івана 
Огієнка «Кожний учитель – якого б фаху він не був – мусить досконало 
знати свою соборну літературну мову й вимову та соборний правопис. 
Не вільно вчителеві виправдовувати свого незнання рідної мови не 
фаховістю». 

2. Підготуйте промову для одногрупників із теми «Український 
молодіжний сленг», розкрийте історичні та психологічні особливості 
цього поняття. 

3. Доберіть і запишіть 3-4 арґументи, щоб підтвердити такі думки: Мати 
вищу освіту – нині престижно. Поступливість – риса слабкої людини. 
Добра освіта належно поцінована нині. 

4. Прочитайте початок тексту і його кінець. Про що він? Визначте стиль. 
Додайте доказову частину тексту до поданих  вступної та заключної 
частини.  
Ознаки кризи правопорядку в Україні сьогодні очевидні. Існують різні 

думки з приводу того «хто винен?» у цьому і «що робити?», аби забезпечити в 
країні суворе дотримання закону.  

Отже, простежується закономірність: яка правова культура людей – 
такий і правопорядок вони матимуть. 

Важливо, аби в умовах суб’єкт-суб’єктного навчання викладач не на 
себе брав пояснення лінгвістично-дидактичних фактів, явищ, понять, а 
стимулював студентів самостійно міркувати, логічно мислити, доходити 
висновків [2]. 

У процесі вирішення проблемних задач, участі в дискусіях, 
обґрунтуванні власних позицій виникає потреба в застосуванні критичного 
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мислення. Значення прикметника критичний «Великий тлумачний словник 
сучасної української мови» трактує так: 1. Стосується до критики; який 
містить критику; який ґрунтується на науковій перевірці правдивості, 
правильності чого-небудь. 2. Здатний виявляти та оцінювати позитивне й 
негативне в кому -, чому-небудь; вимогливий [1, c. 588]. 

В умовах інформаційного суспільства викладач втрачає функцію 
транслятора знань, його завдання – допомагати студентам розв’язувати 
проблемні завдання, розвивати вміння робити самостійні висновки на основі 
дібраних аргументів.  

Важливе місце в інтелектуальному просторі відводимо виховній роботі. 
Серед пріоритетних напрямів є поїздки до духовних святинь краю, їх усне і 
письмове обговорення. Організовуємо загальноуніверситетські виховні 
заходи, до яких залучаємо студентів чотирьох факультетів (художньо-
педагогічного, історико-соціологічного, української філології та Інституту 
мистецтв): літературно-музичні композиції «Воскресіння Слова», «Cпочатку 
було Слово, «Молитва за маму», «Рідна мова – життя духовного основа», 
«Мова молитви». Формат поєднання слова, музики, відеопрезентацій дозволив 
увиразнити багатство української мовленнєвої культури (пасхальні традиції, 
родинний етикет, молитовний зміст життя християнина). 

Під час проведення таких заходів звучали авторська співана поезія 
студентів Інституту мистецтв, духовні псалми, поезія Т. Шевченка, Г. Черінь, 
Л. Глібова, В. Крищенка, П. Куліша, О. Олеся, композиції сучасних естрадних 
виконавців. 

Робота над удосконаленням культури мовлення студентів проводиться з 
урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх 
спеціалістів та їхньої фахової мовної культури. Студентам історико-
соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного 
університету було запропоновано написати інформаційне повідомлення на 
тему «Як підвищити культуру мовлення сучасного студента». Майбутні 
історики, політологи вказали на причини низької мовленнєвої культури, серед 
них виділимо такі:  

1. Відсутність внутрішньої мотивації (самоконтролю) до навчання рідної 
мови; 

2. Недостатньо висока мовленнєва культура викладачів; 
3. література для виконання домашніх завдань із фахових предметів 

переважно російськомовна. 
  Студенти запропонували цілу низку заходів для якісного підвищення 

мовленнєвого етикету: 
1. створювати україномовний інформаційний продукт для використання 

сучасними мобільними додатками; 
2. збільшити кількість годин для вивчення дисципліни «Української мови 

за професійним спрямування»; 
3. запровадити безкоштовні курси з фахової мовної підготовки; 
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4. залучати до читання художньої літератури, інсценування драматичних 
творів; 

5. проводити дебати на історичні теми; 
6. організовувати факультетський тиждень української мови; 
7. переглядати україномовні фільми й обговорювати їх; 
8. організовувати публічні виступи із фахової тематики. 

На нашу думку, життя сучасного університету у контексті культурного 
розвитку молоді насичене різноманітною інформацією переважно 
розважального змісту, яка впливає на почуття, але не сприяє духовному 
удосконаленню майбутніх педагогів. 

Таким чином, підготовка студентів нефілологічних факультетів 
педагогічних ВНЗ – складний і багатогранний процес, у якому важливе місце 
займає духовний аспект. Його студент повинен осмислити й засвоїти на 
рідномовній основі під час професійної підготовки. Сучасне суспільство 
суцільного матеріального споживацтва насаджує цінності відповідного 
характеру, серед яких не є пріоритетною культура мовлення, її духовні основи. 
Сфера бізнесу передбачає діловий характер відносин, який можливий тільки 
за умови дотримання правил ефективної комунікації і моральності її 
учасників. Правила мовленнєвого етикету базуються не лише на народних 
традиціях, ментальності, а й на онтологічних джерелах релігійного характеру. 
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 У будь-якій системі освіти відбиваються сутність, потреби і проблеми 
суспільства, у якому вона була створена. Динамічність, мобільність, 
перенасиченість інформацією – не лише українські, а й загальносвітові реалії 
сьогодення. Спрямованість освіти на переважне засвоєння окресленої системи 
знань уже не відповідає сучасному соціальному замовленню. У відповідь на 
потреби суспільства і виклики сьогодення була розроблена концепція НУШ, 
пілотування якої у системі базової середньої освіти почалося цьогоріч. Однією з 
ключових методологічних засад реформи освіти є ідея діяльнісного підходу. 

Діяльність як предмет дослідження потрапила до сфери наукового інтересу ще 
представників класичної німецької школи філософії (Г. Гегель, І. Кант, 
Л.Фейєрбах, Й. Г. Фіхте, Ф. Шеллінг). Основні положення діяльнісної теорії 
розвитку психіки дитини та теорії навчальної діяльності в психології та 
педагогіці розкрито й охарактеризовано через такі концепції: 
• розвивального навчання (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов); 
• поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна); 
• формування перцептивних дій (А. В. Запорожець); 
• проблемного навчання (Д. М. Богоявленський, Т. В. Кудрявцева).  
Принцип «навчання за допомогою діяння» проголошували американські (Д. 
Дьюї В.Кілпатрик, Е.Коллінгс) та радянські (С. Шацький, І.Свадковський) 
дослідники. 

Для української освіти ідея діяльнісного підходу не є новою. Чітку вказівку 
на його впровадження було надано 2011 р. в Державному стандарті базової й 
повної загальної середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 р. № 1392), де він розглядається як рівноцінний 
поряд із компетентнісним та особистісно зорієнтованим підходами й 
визначається як  спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь 
і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних 
навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну 
самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти 
[ 2, с.1 ].  

У 2016 р. ідея діяльнісного підходу була покладена в основу Стандарту 
освіти (орієнтири змісту освіти Нової української школи), але вже як інструмент 
упровадження компетентнісної парадигми освіти й оновленого змісту державних 
стандартів. Тобто діяльнісний підхід слід розглядати не як сукупність окремих 
освітніх технологій, а методологічний базис, на якому будуються різні системи 
навчання зі своїми технологіями.  

Погоджуючись з думкою сучасних науковців, зокрема Т. Молнар, 
зазначимо, що діяльнісний підхід є альтернативою методу трансляції знань і їх 
пасивному засвоєнню, бо включає в себе навчання добувати потрібну 
інформацію, окреслювати проблеми, шукати шляхи їх раціонального вирішення, 
уміння критично мислити, застосовувати набуті знання для розв’язання нових 
завдань [ 7, с.78 ]. Діяльнісний підхід спрямований на таку організацію 
освітнього процесу , за якої головна увага приділяється активній, різнобічній, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
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продуктивній, максимально самостійній навчально-пізнавальній діяльності 
учнів. 

На концептуальному рівні реформування освітнього процесу на засадах 
діяльнісного підходу - це не просто зміни до наявних систем з метою їх 
підлаштування до потреб сьогодення, це спроба повного перезавантаження 
освіти на всіх рівнях, проте з урахуванням власного національного досвіду та 
освітніх практик провідних країн світу (Фінляндії, Польщі, Франції, Канади 
тощо). 

Спрямованість на практичну реалізацію діяльнісного підходу в освіті 
закладено вже на рівні Державного стандарту базової середньої освіти, де для 
опису результативної складової формування компетентностей (на прикладі 
мовно-літературної галузі) використовуються такі поняття: взаємодіє, 
інтерпретує, критично оцінює, досліджує, використовує для… тощо [3, с. 1-40]. 
Таке ж домінування діяльнісних результатів (самостійно формулює, оформлює, 
проєктує, взаємодіє, створює, творчо використовує тощо) над знаннєвими (знає, 
розуміє, сприймає тощо) спостерігаємо й у Модельних навчальних програмах 
для пілотування адаптаційного циклу (5-6 класи) базової середньої освіти. 
Помітним є зростання варіативності діяльнісних форм організації освітнього 
процесу (індивідуальні та групові проєкти, екскурсії, у тому числі й віртуальні, 
практикуми, інсценізації тощо) та самих видів навчальної діяльності 
(цілевизначення, планування діяльності, рефлексія, самоконтроль, моделювання 
ситуації, дослідження, оцінювання мовних явищ, колективне обговорення тощо), 
які пропонують укладачі Модельних навчальних програм [1, с. 4-52], [4, с. 5-63]. 

У практичній роботі вчителя реалізацію діяльнісного підходу 
забезпечують інтерактивні методи та прийоми кооперативного навчання, 
технології розвитку критичного мислення, проблемне та проєктне навчання. 
Зазначені практики активно використовуються в навчально-методичних 
матеріалах, запропонованих до впровадження в освітній процес. Їх автори 
пропонують пошукову роботу з додатковими джерелами інформації, завдання з 
елементами дослідження, моделювання ситуацій з використанням мовних 
одиниць певного рівня, проведення лінгвістичних експериментів, створення 
проєктів. У матеріалах, представлених Заболотним В., Заболотним О., 
Поповою Т., ідеї діяльнісного підходу знаходять вияв також у різноманітних 
формах і методах роботи з текстом, у ході чого вирішуються не лише 
лінгвістичні завдання, а й забезпечується розвиток основних компетентностей. 
Укладачі пропонують широко використовувати поряд зі зразками літературної 
класики й медіатексти, які за актуальністю проблем  і способом подачі матеріалу 
є більш близькими сучасному учню [5, с.1-64]. 

Які б конкретні стратегії здійснення діяльнісного підходу в НУШ не обрав 
учитель, слід, на нашу думку, дотримуватися загальних методичних 
рекомендацій, окреслених зокрема Т. Мартинюк: 

• потрібно розвивати пізнавальні мотиви й вміння визначати конкретну 
навчальну мету (розуміння того, що саме слід освоїти та з’ясувати); 
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• учні повинні виконувати певні дії для того, щоб набувати відсутні знання 
та вміння; 

• учнів потрібно націлити на знаходження і засвоєння способів дій, що 
дозволяють свідомо застосовувати набуті знання; 

• формувати вміння учнів контролювати дії в процесі виконання навчальних 
завдань [ 6, с.98]. 

Отже, у системі реалізації реформи «Нова українська школа» 
діяльнісний підхід є інструментом впровадження компетентнісної парадигми в 
освіті. Сутність підходу полягає у зміщенні акцентів з процесу передачі готової 
системи знань, умінь, навичок на розвиток суб’єктності: в освітньому процесі 
народжується особистість, яка оцінює, обирає, поєднує різні види діяльності для 
розв’язання актуальних завдань, задоволення потреб у саморозвитку та 
самореалізації. Окреслені зміни зачіпають усі компоненти системи освіти й 
реалізуються в Державному стандарті, Модельних навчальних програмах та 
запропонованих для апробації навчально-методичних матеріалах, надаючи 
сучасному вчителю широке коло інструментарію для реалізації діяльнісного 
підходу в освіті. 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ТА ЛІТЕРАТУРИ 

У сучасному світі дуже  важливим є вміння розпізнавати медійну 
маніпуляцію, на яку наразитися можна будь-де. В оману може вводити і 
улюблений телеканал, і місцеве радіо, і районна газета, і сторінка в 
соцмережах. Уникнути маніпуляції допоможуть критичне мислення та 
медіаграмотність — ті два життєво необхідних навики сьогодення, яких 
українцям дуже бракує.  

«Медіаграмотність — це сукупність знань, навичок та умінь, які надають 
людям можливість аналізувати, критично оцінювати і створювати 
повідомлення різних жанрів та в різних формах для різних типів медіа, а також 
розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві  та 
їх вплив», — так звучить одне з академічних визначень. Отже, основне 
завдання медіаграмотності — заохотити людей замислитися над тим, що вони 
дивляться, слухають, бачать, читають.  

Найкраще прищеплювати медіаграмотність ще з юного віку через 
медіаосвітні елементи в навчанні. Залучення учнів до медіатворчості є  досить 
складним і багатоаспектним процесом. На уроках української мови в контексті 
вивчення програмового матеріалу можна запропонувати учням такі види 
роботи: здійснити компресію медійного повідомлення згідно з особливостями 
представлення тексту (від аналітичної статті (в журналі) – до анонсу (на сайті); 
від телерепортажу – до бліц-новини …); підготувати медіатексти на одну тему 
(рекламного характеру) з урахуванням різної цільової аудиторії (екотуризм 
для молоді, для людей поважного віку, для бізнесменів, для молодих сімей з 
дітками …); здійснити «інтерактивне включення» в запропонований 
медіаконтекст і представити тему з погляду очевидця, учасника інформаційної 
телепередачі. 
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Доречним буде використання можливостей, які надають соціальні 
мережі для формування медіаграмотності, оскільки соціальні медіа мають 
більш широку аудиторію і дають змогу учням за вдалий допис отримати не 
просто схвальний відгук чи позитивну оцінку вчителя, а й визнання 
референтною спільнотою, емоційне задоволення від підтримки  певної 
кількісті людей. Саме тому є сенс у процесі навчання мови мотивувати учнів 
писати якісні лаконічні повідомлення, так звані «пости», «твіти» на сторінках 
Instagram, Twitter, Facebook, створювати короткі відео, використовуючи 
функцію «Історії» в Instagram, фотоколажі з коментарями, які пояснюють 
значення цих фото власне для дописувача, мережевої спільноти, громади. 
Варто зауважити, що уроки української мови можуть стати сучасною 
платформою для формування медіаграмотної особистості, водночас 
використання елементів медіаосвіти сприятиме розвитку предметних і 
ключових компетентностей, які передбачені в Державному стандарті.  

Уроки української літератури з елементами медіаграмотності – один із 
важливих елементів медіаосвіти школярів, оскільки вони розвивають 
критично-аналітичне мислення, що допомагає орієнтуватися в 
інформаційному просторі, аналізувати явища та події в час прискореного 
науково-технічного прогресу.  

Формування медіаграмотності  на уроках української літератури – це 
нагода урізноманітнити, осучаснити навчання, зробити його ближчим до 
життя. Безперечно, кожен урок, кожна тема, кожний етап вимагають різних 
прийомів, адаптованих до конкретних ситуацій. Усі прийоми повинні бути 
спрямованими на зацікавленість учнів. 

На думку Гудзовської Ю., найбільш ефективні способи інтеграції 
медіаграмотності в урочну діяльність можна узагальнено відобразити у 
вигляді таблиці: 
Напрями Види діяльності 
Використання 
контенту 
підручника 

- визначення достовірності інформації; 
- перевірка джерел; 
- виявлення фейкової інформації. 

Аналіз 
інформаційного 
простору твору 

Читання тексту, спрямоване на пошук відповідей на 
запитання: 
- Чи достовірна ця інформація? 
- У якому інформаційному просторі відбуваються події? 
- Про що свідчать оголошення, записки, книги, листи, 
використані автором для реалізації художнього задуму? 

Створення 
медіатексту 

- попереднє декодування медіатексту (суцільного тексту, 
графічного, аудіо-, візуального тексту); 
- написання твору, есе, оглядів, рецензії, мініатюри; 
- створення реклами, газети в контексті художнього твору, 
буктрейлеру, колажу, постера, ілюстрації, аудіокниги; 
- проведення літературного флешмобу; 



15 
 

- віртуальне інтерв’ю з автором, літературним 
персонажем; 
- ведення блогу героя, автора; 
- постановка вистави; 
- редагування статті у Вікіпедії тощо 

 Уроки української мови та літератури стають сучасною платформою для 
формування медіаграмотної особистості, водночас використання елементів 
медіаосвіти сприяє вихованню національно-мовної особистості, надає 
можливість більш ефективно формувати мовну, комунікативну, мовленнєву та 
соціокультурну компетенції в різних сферах і жанрах мовлення.  
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РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Основною метою сучасної системи шкільної освіти є формування 
особистості, що має високий рівень комунікативної компетентності. Як 
відомо, компетентність виявляється у конкретних комунікативних ситуаціях й 
обумовлюється психологічними та соціальними особливостями дитини. 
Комунікативну компетентність школярів розглядаємо як загальне комплексне 
поняття, що свідчить про рівень навчальних досягнень з мови та мовлення, 
можливість реалізувати їх у процесі спілкування [6 с.224]. 
 На сучасному етапі державі потрібна особистість, яка прагне до 
максимальної реалізації своїх можливостей, відкрита для сприйняття нового 
досвіду, здатна свідомо й відповідально ставитися до різних життєвих 
ситуацій. Щоб виховати таку особистість, потрібно навчити дитину 
вирішувати мовними засобами ті чи інші комунікативні завдання в різних 
ситуаціях спілкування, тобто сформувати в неї комунікативну компетентність, 
що на даний час у нашій країні знаходиться на низькому рівні.  

Комунікативні вміння можуть бути сформовані тільки в результаті 
спеціально організованої і систематичної роботи. 

Як же допомогти дитині вибратись із цієї ситуації? Як в умовах 
недостатньої кількості годин, що відведені на вивчення української мови, 
виховати таку особистість, на яку вказують освітні стандарти? Основне 
завдання, що стоїть перед учителем, - навчити  школярів вільно, 
комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови: стилями 
й типами мовлення, формами й жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, 
тобто слухати, говорити, читати і писати, створювати власне висловлювання. 

Пошукам засобів навчання української мови ще свого часу присвятив 
дослідження О. Біляєв. Учений наголошував на використанні текстового 
матеріалу з літератури, приділяв велику увагу роботі з підручником та іншими 
джерелами в навчанні мови, зокрема тексту. Акцентуючи увагу на значенні 
вміння розуміти прочитаний текст, осмислювати та добувати з нього потрібні 
факти, робити узагальнення, записувати висновки, вчений закладав основи 
роботи з навчальними текстами на міжпредметній основі для поглиблення 
теоретичних знань та вироблення практичних умінь і навичок [1]. 

Більшість сучасних лінгвістів вважають, що текст лежить в основі 
формування комунікативної компетентності. М. Пентилюк переконана, що 
«відомості про текст, його структуру, особливості, категорії повинні 
забезпечити формування комунікативної компетентності учнів, умінь 
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будувати усні й письмові висловлювання, спілкуватися в різних життєвих 
ситуаціях» [7 с. 97]. 

Організовуючи роботу з текстом, учитель прагне, щоб на кожному уроці 
здійснювався мовленнєвий, інтелектуальний і моральний розвиток учня. І 
лише через розуміння краси мови, її багатства спонукає школярів до 
формування навичкок грамотного усного і писемного мовлення.  

Аналізуючи текст, учні вчаться спілкуватися, висловлювати власну думку, 
щось доводити, інколи сперечатися, а це тільки допомагає їм під час виконання 
творчих завдань.  

Робота з текстами зазвичай проводиться на кожному уроці. Якщо це етап 
актуалізації знань (перевірки домашнього завдання), текст повинен бути 
невеликим за обсягом і містити навчальний матеріал минулого уроку. На етапі 
вивчення нового матеріалу, працюючи з текстом, потрібно спиратися на 
теоретичний матеріал підручника. Під час перевірки чи закріплення вивченого 
матеріалу художній твір можна використати у вигляді коментованого чи 
пояснювального диктанту. До текстів пропонуються різноманітні завдання й 
запитання для організації роботи в групах чи за варіантами.  

Проблеми добору текстового матеріалу та розробки завдань для 
проведення уроків української мови порушували вітчизняні лінгводидакти 
Л.Бондарчук, Н.Голуб, Т.Донченко, Г.Онкович, Е.Палихата, К.Плиско, 
В.Шляхова. Навчальний текстовий матеріал пропонувалося опрацьовувати 
через систему завдань для формування вмінь конструювати, редагувати, 
створювати розповіді. 
 Робота з текстом сприяє розумінню фактичного змісту прочитаного, 
умінню аналізувати мовні одиниці, розвиває зв’язне мовлення, формує 
навички грамотного письма. 

Дотекстові й післятекстові завдання передбачають удосконалення 
мовних норм. Учні не тільки читають уголос, дотримуючись норм орфоепії, 
учаться визначати стиль, жанр, тему й основну думку, а й розпізнають мовні 
категорії, обґрунтовують їх уживання. Усні та письмові вправи спрямовані на 
залучення учнів до створення власних висловлювань на основі прочитаних 
текстів.  
 Добираючи текст для роботи на уроці, учитель повинен орієнтуватися на 
те, що текст має бути коротким, але в ньому мають бути представлені явища, 
які вивчаються. З точки зору змісту в тексті має бути цікава, пізнавальна й 
корисна інформація. Під час такої роботи учні засвоюють нові слова, 
набувають досвіду вживати слово в точному контекстуальному значенні, 
відчувають мовне багатство, точність та ясність, виразність мовлення. 

Отже, регулярне використання художніх, науково-популярних та інших 
текстів збагачує навчальний процес, робота з текстом формує комунікативну 
компетентність, розвиває естетичні почуття, особистісні риси людини, яка 
поважає національні й загальнолюдські цінності.  
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ЛЕКСИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІВОБЕРЕЖНОПОЛІСЬКИХ 

ГОВІРОК НА ТЛІ СУМІЖНИХ ДІАЛЕКТНИХ СИСТЕМ 
 

Мова – одна з головних ознак  держави. Вона має дві форми: літературну 
та діалектну. Літературній мові властиві внормованість, писемна кодифікація, 
поліфункціональність, розвинена система стилів. Її використовують у сфері 
науки, освіти, культури, засобах масової інформації та офіційному 
спілкуванні. 

Крім літературної, існує діалектна мова, яка подає інформацію про 
історію суспільства, особливості його розвитку, тобто дає уявлення про побут 
наших предків, їх ремесла. 

Обидві форми мови є засобом комунікації, знаряддям формування й 
розвитку думки, вираженням ментальності нації. Літературна мова - вищий 
рівень загальнонаціональної мови, а діалектна – нижчий. Літературна мова, 
перебуваючи під впливом народних говірок, оновлює свій лексичний склад, 
фонетичну систему та граматичну будову. Діалектна мова у взаємодії з 
літературною передбачає вивчення загальнонаціонального лексичного фонду. 
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Проблема взаємодії мови і культури входить до комплексу загальних 
проблем взаємодії мови і суспільства, оскільки і мова, і культура – ознаки 
цивілізованого суспільства. У кінці двадцятого століття у зв’язку із 
загостренням інтересу до феномена мови і культури вона отримала новий 
поштовх до глибокого вивчення. 

Аналізуючи матеріали спостережень щоденного спілкування міських та 
сільських жителів, учені визначили зразки говірок як самостійну систему, яка 
має чітку організацію на всіх мовних рівнях. 

Серед лексичних діалектних відмінностей розрізняють співвідносні і 
неспіввідносні. Неспіввідносні полягають у наявності в певному діалекті слів, 
яких немає в інших діалектах, через те, що вони не мають відповідних 
предметів чи понять. Це переважно лексика, пов’язана зі спеціальними 
галузями господарства, специфікою економіки й побуту певного краю, його 
географічним положенням. Наприклад, лексема кептарик у Закарпатті 
позначає властивий для цієї місцевості короткий вишитий кожушок; верейка 
(варейка) – великий круглий з двома боковими ручками кошик для 
перенесення овочів. Лексема характерна для східнополіського регіону. 
Співвідносні лексичні діалектні відмінності полягають у тому, що для 
позначення того ж самого предмета чи явища в різних діалектах уживаються 
різні слова, утворені  від одного кореня, але з різними словотвірними афіксами 
чи особливостями фонетичного оформлення [1, с.178]. Наприклад, у 
північноукраїнських та південно-східних говірках  кукурудзу називають так: 
кукуруза, калачикі, кіяхі, кікі, пшінка; фонетичні особливості має номен 
«помідори»: помидори (Ніжинщина), помадори (Прилуччина). На лексико-
фонетичному рівні зафіксовані такі номінації: ладоня (долоня), медвідь 
(ведмідь) у східнополіських говірках, колопні (коноплі) у 
середньозакарпатських говірках, кирниця (криниця) у карпатських 
говірках (явище метатези); йон, йена, йулиця, Йіван у північночернігівських 
говірках, гогірок, госеледець, гулій, гаптека в тернопільських говірках, вочи у 
львівських говірках (явище протези); не дчинила хвиртку, одне дного 
уважають у ніжинських говірках (явище аферези). 

Дослідження лексики поліських говорів становить особливу цінність для 
осмислення історії українського народу та його мови. У говірках цього 
наріччя, які граматичною будовою і словниковим складом  помітно 
відрізняються від літературної мови, виявляється більше специфічної лексики, 
ніж у говірках суміжних південно-східних діалектів. Найтісніше взаємодіють 
варвинські та чернігівські говірки. Велика кількість локальних лексем 
свідчить про специфіку побуту, домашнього промислу, обробітку землі. Ця 
лексика презентує національні риси корінних жителів, говорить про давні 
звичаї та обряди: жильотка (ніжинські говірки), жильот (варвинські говірки) – 
вид чоловічого або жіночого одягу без коміра та рукавів, який одягають на 
інший верхній одяг. П.С.Лисенко у середньополіських говорах зафіксував 
лексему камізелька із тим самим значенням [5, с.33]. Існує декілька 
гіпотез  походження слова жилет. За однією з них, ярмаркові балагури, яких у 



20 
 

Франції називали «жиль», носили безрукавку. За другою, майстра, який 
першим пошив жилет, звали  Жиле[6, II, с.55]; балачки у варвинських говірках, 
гамонка у північних районах Чернігівщини [5, с.23]; очкатий (полтавські 
говірки), витрішкуватий (східнополіські говірки)[1, с.194]. 

На пограниччі між українською та білоруською мовами пролягає ширша 
чи вужча смуга перехідних говірок. Східнополіські говірки межують 
безпосередньо з гомельськими говірками й утворюють з останніми контактну 
зону: заникацця – стати непомітним для когось (північночернігівські говірки), 
ныкнуць (гомельські говірки), мудохкацца – повільно виконувати якусь 
роботу (північночернігівські говірки), мудохацца – те ж саме значення 
(гомельські говірки) [4, с.79-80]. З іншими білоруськими говірками вони 
перебувають у дистантних відношеннях. Наприклад: дилда– висока цибата 
дівчина (північночернігівські  говірки), дырза – те саме значення (білоруські 
гродненські говірки)[4, с.24]; ушастік – людина, яка має довгі вуха 
(північночернігівські говірки), у гродненських  говірках вушацік має те ж 
значення [4, с.23]. У білоруських говірках поширене явище «акання», 
«цекання». Зафіксовано також лексеми, які мають відмінну зовнішню форму, 
але близьку або однакову семантику: калючкі – хвоя сосни, ялини, яка опала 
(ріпкинські говірки), шыгалля – те саме значення (гомельські говірки) [4, с.83], 
мурло – про людину, яка завжди незадоволена (ріпкинські говірки), мармыль 
– те саме значення (гомельські говірки) [4, с.79]. 

Лексичний склад певної говірки дає уявлення про способи називання 
реалій, взаємин їх складових частин. У кожній номінації можна прослідкувати 
відображення тонких видозмін мислення в процесі називання, засоби 
використання мовцем мовної форми, творення нової. При всій 
очевидності  змін у словниковому складі мови лексична система зберігає такі 
архаїчні риси, які часто несуть більшу інформацію, ніж релікти інших 
структурних рівнів[2, с.3-4]. 

Лексика східнополіських говірок порівняно із західнополіськими і 
середньополіськими має свої відмінності і в позначенні процесів, дій. 
Частиномовну сутність дієслова пов’язують насамперед з тим, що слова 
відповідного лексико-граматичного класу мають значення дії або стану. Така 
класифікація цієї частини мови визначається на досить виразному, але певною 
мірою спрощеному поділі дієслівної лексики за двома вказаними значеннями. 
Лексеми можуть мати певне емоційно-експресивне навантаження; 
використовуючи їх, мовці висловлюють своє ставлення до співрозмовника або 
предмета, на який спрямована дія. Наприклад: микулитись – нехотя, нешвидко 
працювати (говірки Бахмаччини  на Чернігівщині), аблємошувацца – не мати 
бажання працювати, лінуватися (говірки Чернігівського району); одхаючити – 
врятувати від смерті (ніжинські, бахмацькі говірки), вічухацца – набратися 
сил, відчути голод (говірки Чернігівського району); присвятицця – 
залишитися, прижитися (бахмацькі говірки), абмамурицца – осісти на 
конкретному місці, перебувати в напівсонному стані (говірки Чернігівського 
району) [3,с.178]; оддубасить – побити (ніжинські говірки), атмакатусіць , 
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атмасціць, умантуліць– те саме значення (говірки Чернігівського району); 
надуться – спохмурніти (ніжинські говірки), набусичицця – набундючитися 
(говірки Чернігівського району); гвалтувать – шуміти, галасувати (ніжинські 
говірки), калантириць – те саме (північночернігівські говірки); патякать – 
надто багато говорити (ніжинські говірки), раздабаруваць, рассасолюваць – те 
саме (північночернігівські говірки); розкуйовдиться, розтріпаться – бути 
нерозчесаним (ніжинські говірки),  
разшлєхоніцца – те саме (північночернігівські говірки) (власні записи). 

Як бачимо, зміни в лексиці також відбуваються шляхом збагачення 
лексемами з сусідніх говорів, особливо на пограниччях мовної території. 
Особливістю лексичного складу говірок є те, що значна частина діалектизмів 
уживається жителями сіл, корінними жителями міста. Частина – мовцями, які 
є вихідцями з сіл і проживають на території міста протягом довгого часу. 
Останні влилися в мовну практику інших носіїв говірки. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 
освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з 
використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати 
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раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Але Україна не 
виняток — жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до 
цього. 

Технології дистанційного навчання можуть використовуватись у закладі 
загальної середньої освіти  при проведенні занять через мережу Інтернет під 
час карантину; участі в інтернет-проєктах, конкурсах; отриманні консультацій 
тощо. 

Дистанційне навчання  на уроках словесності організовується за умови 
наявності системотехнічного забезпечення та здійснюється через такі форми: 
самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи. 

Основними видами навчальних занять на уроках словесності за 
дистанційною формою навчання є лекція, семінар, урок, консультації та інші. 

Завдання вчителя — зробити матеріал максимально доступним, цікавим, 
наочним і таким, що стимулюватиме до розширення знань. Під час вивчення 
мови та літератури більш виграшними є ілюстровані онлайн-уроки, що 
спонукають дитину до співтворчості, пошуку, перетворюють її на дослідника.  

Зворотний зв’язок з учителем — важливий фактор засвоєння знань. 
Дитина повинна бачити свої успіхи і вчитися працювати над помилками. 
Мотивація досягнення реалізується в успішності освітньої діяльності учнів, у 
прагненні до поставлених цілей і виявленні наполегливості. Учні й учениці, 
орієнтовані на успіх, частіше досягають своїх цілей. Так працює і традиційна 
школа, але в умовах дистанційного навчання особливо важливо хвалити учнів, 
відзначати їхні досягнення й успіхи, навіть невеликі. 

Певні педагогічні прийоми протягом роботи на уроках української мови 
та літератури можуть спонукати дітей чесно й самостійно виконувати 
завдання, якщо вчитель: 

• заохочуватиме і хвалитиме дітей, коли бачитиме, що робота 
виконана самостійно, хоч і не ідеально;  

• даватиме робочі завдання, де рівень складності наростає від 
елементарного до дуже складного (якщо дитина виконала завдання лише до 
половини, вчитель/ка дякуватиме за зроблену роботу і пояснить складніший 
матеріал додатково);  

• даватиме індивідуальні завдання кожному хоча б раз на кілька 
тижнів, можна вибірково; 

• даватиме завдання з готовими відповідями з проханням 
спробувати спочатку виконати завдання самостійно, не підглядаючи, а якщо 
щось незрозуміло — звернутися за роз’ясненнями до вчителя/вчительки;  

• даватиме завдання, які передбачають власні міркування та 
висловлення власної думки дитини, а не вибір з готових відповідей. 

Як організовується дистанційне навчання на уроках української мови та 
літератури? Дистанційне навчання впроваджується за допомогою таких 
засобів: 

• засоби надання навчального матеріалу учню; 
• засоби контролю успішності учня; 
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• засоби консультації учня з викладачем; засоби інтерактивної 
співпраці вчителя й учня;  

• засоби для швидкого доповнення курсу новою інформацією, 
коригування помилок. 

Обравши необхідні ресурси, учителю потрібно створити матеріали до 
уроку (план дій), який буде містити посилання на рекомендовані ресурси. 
Матеріали можуть містити також посилання на інші освітні джерела, які 
відповідають методичній меті уроку. Матеріали повинні також містити 
завдання практичного спрямування, які дають можливість учням краще 
зрозуміти навчальний матеріал та слугуватимуть формуванню життєвих 
компетентностей. 

Здобувач освіти, як активна соціальна особистість, що  бере участь в 
освітньому процесі, повинен мати доступ до мережі Інтернет зі свого ПК або 
мобільного пристрою (смартфона чи планшета). Учень у зручний для нього 
час переглядає навчальні матеріали, бере участь у вебінарах або переглядає їх 
записи, виконує завдання та надсилає (якщо це передбачено завданням) 
результати такого виконання у вигляді електронного листа на адресу, вказану 
в завданні.  

З метою якісного дистанційного навчання варто розглянути можливості 
використання безкоштовного сервісу Google Classroom та/або безкоштовної, 
відкритої системи дистанційного навчання Moodle. 

Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ 
Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й 
здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, 
навчання, тестування. 

Практикувати уроки словесності через Skype; підготовку завдань на 
самостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro. 

Використовувати такі інструменти для спільної роботи вчителів та 
здобувачів освіти: 

• https://onlinetestpad.com/ua — конструктор тестів, опитувань, 
кросвордів, ігор та комплексних завдань; 

• https://learningapps.org – готові навчальні вправи та інструменти 
для створення тестів, завдань; 

• Google-документи. 
Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти: EdEra, 

iLearn, Рrometheus, Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні Youtube-
канали, відеоролики і т.п 

 
 

Большак Наталія Олексіївна, 
старший учитель, вчитель української мови 
та   літератури 
Ніжинської ЗОШ I-III ст. №10 

https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ЛЕКСИКОЛОГІЇ 

 

Вступ 

Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, 
не має ніякої цінності. Кожен з нас приходить у життя 
з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми 
повинні збагатити цю здатність знаннями й навичками, які 
допомогли б нам її  реалізувати  якомога ефективніше. 

Р.Т.Кіосакі 

Проблема розвитку мовленнєвої компетенції дитини займає одне з 
провідних місць у сучасній педагогіці, саме цим обумовлюється необхідність 
цілеспрямованої, систематичної роботи щодо мовленнєвої підготовки учнів у 
школі, адже розвиток комунікативних умінь особистості є одним із 
найважливіших показників її цілісності та самодостатності. 

Основні завдання: 
- навчити дітей відрізняти фразеологічні одиниці від вільних 

словосполучень; домогтися усвідомлення  їх  значення й стилістичної ролі; 
- планомірно збагачувати фразеологічний та лексичний запас учнів, разом 

з тим виробляти навички  ним користуватися; 
- обрати такі методи навчання, які дозволяють школярам проявити свою 

активність, здібності, творчість та підвищити власний рівень мовленнєвої 
компетенції. 

Очікувані результати: 
- унаслідок систематичної роботи учні повинні добре знати місце 

лексикології та фразеології в системі мови, розряди фразеологізмів, їх 
семантику, основні словники, етимологію багатьох зворотів; 

- уміти виділяти їх у тексті, пояснювати значення фразеологізмів і 
правильно використовувати їх у мовленні; 

- визначати їх синтаксичну роль; 
-виконувати посильні дослідницькі завдання, самостійно відшукувати 

матеріал, уміти користуватися словником; 
- активізувати творчі здібності, інтереси, нахили; 
- удосконалити навички самостійної та групової роботи; 
- цінувати красу в мовних одиницях, явищах природи, у творах мистецтва 

та вчинках людей. 
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II. Творчі шляхи реалізації проблеми «Формування мовленнєво-
комунікативних умінь під час вивчення лексикології та фразеології» 

В основу побудови сучасної освіти й навчання покладено особистісно 
орієнтований підхід, що створює умови, за яких суб’єктом процесу навчання 
стає учень. Його діяльність включає чотири основних процеси: засвоєння 
інформації, досвіду репродуктивної і творчої діяльності, розвиток здібностей 
і формування емоційно-оцінювального ставлення до світу. При цьому зміст 
навчання становить єдність інформаційного й діяльнісного компонентів. 
Інформаційний компонент змісту навчання передбачає оволодіння учнями 
необхідною інформацією, виділення діяльнісного компонента зумовлене 
потребою формувати ділову, творчу особистість.  

У своїй роботі намагаюсь оптимально поєднати класичні та 
інтерактивні методи та прийоми навчання: 

 
- робота в групах, 
мікрогрупах, 
парах;  
- метод проєктів; 
- мікрофон  
- мозковий 
штурм;  
- синтез думок;  
Прийом 
незакінчених 
речень;  
- рефлексія;  

- розповідь учителя ; 
- бесіди (мотиваційні, репродуктивні, евристичні, підсумкові);  
- розповідь з елементами бесіди. 

 

III. Творчі вправи з лексикології та фразеології 

Постійно працюючи над виробленням у школярів умінь і навичок, 
комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих 
ситуаціях під час сприймання, відтворення та створення власних 
висловлювань. Саме довірливо-демократичне, діалогічне спілкування 
створює середовище для розвитку комунікативно-діяльнісних умінь і навичок 
учнів. 

А тому створюймо з учнями кросвордні та творчі, поетичні диктанти, 
лінгвістичні ігри та мініатюри, вірші та каламбури, фразеологічні хвилинки, 
сенкани, акровірші, діалоги за прочитаними творами та слайдами, різні 
ситуативні завдання, інтерактивні вправи, твори-мініатюри за прислів`ями, 
картинами, на основі власних спостережень і вражень, етюди та замальовки, 
гуморески та діалоги-сценки, проводимо тематичні уроки та контрольні 
роботи. 

Література 
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ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ ТЕМИ 
«РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОБСТАВИНАХ»  

В 11 КЛАСІ ЗЗСО 
  

Компетентнісний підхід задекларований у державних освітніх стандартах. 
Завдання школи – підготувати дитину до самостійного життя в 
демократичному соціумі, а головне – навчитися застосовувати здобуті знання 
на практиці. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови сприяють 
створенню в учнів цілісної картини світу, формують критичне мислення, 
спонукають їх до аналітичної діяльності. 

Проаналізуймо один із аспектів порушеної методичної проблеми – 
формування в здобувачів освіти мистецьких вартостей, навичок розуміння 
малярських творів, виховання в них ціннісного ставлення до краси й 
національної культури. 

Передусім педагог має створити на уроці комфортні умови, аби школярі 
змогли вільно комунікувати між собою, були відкритими, готовими до 
імпровізації та творчих вирішень проблемних завдань. 



27 
 

Залучення здобувачів освіти до мистецтва на уроках української мови не 
лише збагачує їхній внутрішній світ, а й допомагає осягнути неповторний 
індивідуальний стиль митця. 

Скажімо, під час вивчення в 11 класі лінгвістичної теми «Розділові знаки 
при відокремлених обставинах» соціокультурною лінією було обрано 
малярську творчість Емми Андієвської. Мета заняття – поєднати мистецтво й 
науку та, крім знань мовного матеріалу, отримати ще й естетичну насолоду. 

На етапі організаційного моменту важливо створити довірливу та 
доброзичливу атмосферу, аби забезпечити відповідний  психологічний 
настрій здобувачів освіти. Авторка цієї статті розповідає дітям про особисту 
зустріч із мисткинею, яка відбулася 1993 року в Ніжинському виші, та 
враження від поезії та малярської творчості Емми Андієвської. Такий спогад 
може слугувати поштовхом для осмислення учнями творчого феномену 
автора. Далі демонструємо здобувачам освіти презентацію «Український 
Сальвадор Далі», прослуховуємо відео – палкий патріотичний виступ Емми 
Андієвської після вручення їй Шевченківської премії 2018 року та аналізуємо 
життєву позицію митця. Так підводимо одинадцятикласників до думки, що 
людина, яка більшу частину життя прожила за кордоном, не лише не втратила 
здатності спілкуватися рідною мовою, а ще й примножує її багатство. 

Теоретичний матеріал про умови відокремлення й невідокремлення 
поширених та непоширених обставин ілюструємо прикладами речень 
відповідно до обраної соціокультурної лінії. Наприклад, аналізуючи 
синтаксичну конструкцію «Про київський період свого життя Емма 
Андієвська розповідала не поспішаючи», наголошуємо на тому, що одиничні 
дієприслівники, котрі  виконують роль обставини способу дії (відповідають на 
запитання як?), після дієслова-присудка набувають  значення прислівника, 
тому їх не відокремлюємо комами; у реченні «Емма Андієвська згадувала 
Донеччину, розлучившись із якою дуже сумувала» не відокремлюємо 
поширеної обставини, вираженої дієприслівниковим зворотом, на початку 
підрядної частини складного речення; у конструкції  «Емма Андієвська 
зверталася до українців і працюючи  на радіо «Свобода» не відокремлюємо 
дієприслівникового звороту, який починається підсилювальною часткою і 
тощо.  

Для успішної реалізації поставленої мети на уроці використовуємо такі 
форми роботи: творче спостереження з елементами аналізу (прочитайте текст, 
поясніть наявність або відсутність розділових знаків при відокремлених 
обставинах), вибірково-аналітичну роботу) випишіть із тексту лише ті 
речення, у яких допущені пунктуаційні помилки, виправте їх); пояснювальний 
диктант (запишіть речення, підкресліть відокремлені обставини, поясніть 
пунктуацію). Доречним буде також завдання «Я редактор», яке відповідає 
формату ЗНО. Воно передбачає  знаходження граматичних помилок у 
побудові речень із дієприслівниковим зворотом, як-от:  

 Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента 
«Сплітаючи в картині різні барви, …» додати  
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А художниці вдається досягнути гармонії.  
Б нас вражає динаміка художніх образів.  
В майстриня творить таємний світ.  
Г художникам хочеться передати красу Всесвіту.  
Д мені вдається поєднати минуле й майбутнє. 
 Цікавою, на наш погляд, є творча робота в групах: здобувачі освіти 

пишуть за картиною мінітвір, уживаючи речення з відокремленими 
обставинами. Ознайомленню з творами Емми Андієвської, що репрезентують 
авангардне мистецтво, зокрема сюрреалізм, передує ознайомлення з 
пам’яткою-порадою Франсуази Барб-Ґалль: «Як сприймати сучасне 
мистецтво»:  

1. Відкинути упередження й кліше, які заважають вільно мислити. 
2. Позбутися всяких очікувань і просто йти вслід за авторським задумом. 
3. Прочитати назву роботи не відразу, а лише після того, як її оглянете.  
4. Не покладатися на перше враження: «подобається» або «не подобається» 

має бути не кінцевим результатом, а трампліном для відкриттів. 
5. Замінити питання «що тут зображено» на «як це зроблено» [3, с. 12]. 
 Продемонструймо фрагмент учнівської роботи в групі: «Створюючи 

картину «Двоє з квітами», Емма Андієвська прагне передати почуття двох 
закоханих. Гуляючи вздовж алеї парку, вони щасливі від спілкування одне з 
одним. Мисткиня використовує експресію кольорів, добираючи переважно 
червоні, зелені та сині фарби. Тримаючи букет квітів у руках, дівчина здається 
нам стриманою у своїх почуттях. Дивлячись на картину, ми ще раз упевнилися 
в неординарності творчої манери художниці Емми Андієвської». 

 Під час підсумкового етапу уроку вчитель не лише перевіряє рівень 
засвоєння здобувачами освіти мовного матеріалу, а й пропонує висловити 
враження про малярську спадщину мисткині.  Звісно, можна сприймати або не 
сприймати живопис Емми Андієвської, однак велич її духу, поза всяким 
сумнівом, не може не дивувати. 

 Отже, вчителю слід шукати оптимальні методи та прийоми, які 
сприятимуть розвиткові в здобувачів освіти міжпредметних компетентностей 
на уроках української мови, від яких залежить як культура окремої 
особистості, так і суспільства загалом. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Цифрова трансформація – це неминучий процес, що відбувається в 
усьому світі. Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя 
нон-стоп. Відтак педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з 
основною діяльністю. Чинниками трансформацій сучасної освітньої взаємодії 
є процеси глобалізації, діджиталізації й конвергенції [2]. 

Під цифровою трансформацією розуміємо процес діджиталізації, що 
спрощує доступ до інформації. Поняття «діджиталізація» науковці тлумачать 
як способи приведення будь-якого різновиду інформації в цифрову форму з 
використанням цифрових технологій [3, с. 259]. Одним з викликів 
діджиталізованого суспільства є готовність педагога до цифрової 
трансформації процесу навчання, проектування індивідуальної освітньої 
траекторії та організації сучасного процесу педагогіки партнерства між 
учнями та вчителем, педагогами та батьками. 

Впровадження технологій дистанційної освіти в Україні розпочалося 
відносно недавно. Але світова пандемія, пов’язана  з COVID-19, внесла свої 
корективи в навчально-виховний простір ЗВО України та світу в цілому. 
Проблеми та перспективи розвитку, що виникають у цьому зв’язку, є 
актуальними і потребують всебічного розгляду. 

На сьогодні майже всі українські  освітні заклади були змушені перейти 
на дистанційну форму освіти (або змішану). Вона має свої певні переваги  в 
порівнянні з традиційними формами : 

• безперервність навчання – можливість надання освітніх послуг  за 
індивідуальним графіком та в будь-який момент; 

 • доступність;  
• економічність; 
 • індивідуалізація та диференціація навчального [1]. 
Проблеми дистанційного навчання як складової українського навчально-

виховного процесу в умовах сьогодення,  а також переваги та недоліки даної 
форми навчання, хоч і новий вид діяльності, але вже має своє часове коріння.  

На теперішній час напрацьовано чимало матеріалів, в яких розкриваються 
підходи до поняття «дистанційне навчання». Такі зарубіжні науковці як Д. 
Кіган, А. Кларк, М. Мур та М.Томас сформулювати дане поняття. Кожен з 
авторів розкрив своє розуміння цього методу. 
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Свого часу В. Г. Кремень зауважував на тому, що  дистанційна форма  
освіти – реакція на зовнішні зміни, які відбуваються у світі (об’єктивні  
тенденції глобалізації світу, підвищення динаміки його соціально-
економічного розвитку, бурхливий розвиток інформаційних і 
телекомунікаційних технологій) [4].  

Але, як показує практика, впровадження дистанційного навчання  у 
закладах освіти на всіх рівнях  стикається з цілою низкою проблем, які тією чи 
іншою мірою характерні для більшості навчальних закладів, які надають 
освітні послуги. 

До основних проблем, які  не дозволяють ефективно впроваджувати  
сучасні  технології дистанційної освіти на сьогодні, можна включити:   

- неврегульованість нормативно-правової бази та єдиних критеріїв щодо 
дистанційної форми навчання;  

-  необхідність вкладання значних коштів у фінансування проектів 
інформатизації навчального процесу;  

- необхідність вирішення проблеми контролю знань учнів за виконанням 
ними завдань у реальному часі, перевірки знань; 

- відсутність високого рівня самоорганізації, нездатність деяких учнів до 
виключно самостійного вивчення навчального матеріалу;  

-  низьку моральну готовність та мотивацію значного числа 
учительського складу до інновацій та всебічного впровадження новітніх 
комп’ютерних технологій у навчальний процес; 

- необхідність формування методології дистанційних занять,  
комп’ютерного тестування;  

-  неврегульованість питання захисту інтелектуальної власності та 
авторських прав у системі дистанційного навчання. 

Як констатує практика, впровадження дистанційного навчання в систему 
освіти, що значна кількість педагогічних працівників має досвід роботи з 
суб’єктами  освітнього процесу на відстані за допомогою одного або декількох 
засобів зв’язку, але зустрічаються випадки відсутності відповідного досвіду. 
Через брак знань, можливостей технічного забезпечення, відсутності 
належного зв’язку часто навчальні заняття  перетворюються із субʼєкт-
субʼєктної взаємодії на суб’єкт-обʼєктну. Це неприпустимо, адже дуже важко 
дати повноцінні знання при відсутності належного контакту з людиною. На 
практиці спостерігаються навіть такі випадки, коли вчитель працює з 
монітором комп’ютера, на якому є лише прізвища. Учні, які не бажають 
відповідати, або які не готові до занять, починають відключати зв'язок, 
маніпулюють тощо. Проблема, яка стала актуальною, та призвела до 
негативних наслідків, полягає в тому,  що значна кількість вчителів не готова 
до роботи в системі дистанційного навчання, оскільки основним чинником є 
невміння та небажання  користуватися комп’ютерною технікою або, що 
зустрічається рідше, принципове неприйняття подібної форми навчання. Від 
цього страждають здобувачі освіти. 
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На сьогодні більшість закладів забезпечене власними системами 
(платформами) дистанційної освіти. Але не всі вчителі мають електронні 
добірки навчальних матеріалів для дистанційного навчання, тому необхідно 
мати бажання та час, щоб оновити матеріал та призвести його до належного 
вигляду (часто документи не структуровані у вигляді окремих документів, 
файлів, презентацій тощо.) Майже всі вчителі дистанційно працюють з  
аудиторією (спілкування он-лайн, розсилка завдань, дистанційні заняття). 
Хоча є бажання багатьох викладачів отримати додаткові знання з організації 
дистанційної освіти взагалі або за профілем своєї діяльності, інколи вони 
потребують допомоги модераторів у вирішенні технічних проблем. Отже, 
можна виділити два основні  недоліки впровадження дистанційної форми 
навчання:   

- обмеженість за часом та відсутність емоційності  та гнучкості 
спілкування «вчитель – учень»; 

- недостатній рівень самоорганізації з боку користувачів дистанційної 
освіти. 

 Можна стверджувати, що більшість вчительського складу  з різним 
досвідом педагогічної діяльності вже активно працює з освітньою аудиторією, 
незважаючи на брак відповідних знань. Необхідно доопрацювати та 
впорядкувати і структурувати  електронні навчальні матеріали та налагодити 
повноцінну роботу із здобувачами освіти. Але для цього необхідні відповідні 
знання і технічні засоби реалізації.  

Висновки. В цілому, спираючись на міжнародний досвід та сучасні 
умови, в які потрапили заклади освіти, дистанційне навчання є перспективним 
напрямком розвитку освіти Україні, але воно потребує всебічного 
вдосконалення. Враховуючи велику кількість проблем, пов’язану з новою 
формою взаємодії «вчитель-учень», перехід до дистанційної освіти в Україні 
(в разі потреби) буде відбуватися повільно. Для цього необхідні ресурси та час. 

Слід зазначити, що впровадження дистанційної освіти не повинно стати 
самоціллю та відбуватися за рахунок інших форм навчання, як часто це 
відбувається зараз. Традиційні форми очної освіти, живе спілкування із 
досвідченим вчителем з використанням різних технік та технологій в аудиторії 
завжди будуть актуальними. Тому застосування технологій дистанційної 
освіти в навчальний процес ЗО можна впроваджувати  лише як додаткову 
альтернативу очній формі навчання.  
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СИСТЕМНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ У ЗЗСО 

Один з головних принципів вивчення літератури - принцип системності. 
Особливо слід побоюватися безсистемності у вивченні творчості одного 
письменника, щоб простежити еволюційні зміни автора. 

У зв‘язку з цим доцільним є проведення у 9 класі уроку з елементами 
асистування творчого пошуку «Еволюція творчого методу М. В. Гоголя». Його 
мета: використовуючи знання отримані у середніх класах, узагальнити і 
систематизувати теоретичні, історичні та літературні матеріали за розвитком 
романтизму та реалізму, розкрити закономірність еволюційного розвитку 
творчого методу письменника, створити в учнів уявлення про внутрішньо 
єдиний, цілісний літературний процес 30-40-х років.  

Урок планується у подвійному розрізі: викладення матеріалу вчителем 
та робота класу. Під час лекції вчителя діти відповідають на поточні питання, 
із заздалегідь підготовленими повідомленнями виступають «учні-асистенти». 
Перш за все вчитель розкриває зв‘язок творчості Гоголя з попереднім етапом 
літератури. Естетичний метод Гоголя розкривається у руслі загального руху 
прогресивної світової літератури, провідним стилем якої є романтизм. 
Наслідуючи німецьких романтиків, М. Гоголь пише «Ганц Кюхельгартен»; у 
романтичному стилі написані і «Вечори на хуторі біля Диканьки». 

Учні згадують головні ознаки романтизму, заповнюють таблицю: 
«Ознаки романтизму в ранніх творах Гоголя». Літературознавчий аналіз 
текстів дозволяє визначити особливості світогляду автора, виділити дві 
тенденції, що синхронно розвиваються у його творчості – романтичну та 
реалістичну. Учні мають зрозуміти, що талант митця формувався у синтезі 
естетичних досягнень попередників та особистого соціального досвіду 
письменника. 

Творча самобутність М. Гоголя складалась у тісному зв’язку з ідейно-
художніми пошуками часу, перш за все під впливом О. С. Пушкіна. З висоти 
досягнень відомого поета Гоголь почав свій самостійний шлях у світовій 
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літературі, розширюючи сферу критичного зображення дійсності, збагачуючи 
поетику реалізму активними художніми засобами, що притаманні 
романтичному методу. Усвідомити новаторство Гоголя учням допоможе 
бесіда за повістю «Ніс». 

Через урок червоною ниткою проходить думка про внутрішню єдність 
творів М. Гоголя. Удосконалюючи романтичний і реалістичний стилі, 
письменник рухався у одному напрямку – критичного реалізму. 
Систематизує матеріал уроку відповідь на питання: «Чим зумовлена творча 
еволюція методу Гоголя?» 

Такий урок органічно вплітається у систему вивчення творчості  Миколи 
Гоголя. Він по новому розкриває вивчені раніше твори та допомагає краще 
зрозуміти моральний зміст повісті «Шинель» та комедії «Ревізор». 
 
 

Дячинська Мирослава Владиславівна, 
старший викладач університету 
«Україна» 

 
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНІСТИКИ КЛИМА ПОЛІЩУКА 

 
В історичних романах Клима Поліщука «Гуляйпільський батько» та 

«Отаман Зелений» події частково пов`язані з творчим вимислом. Аналіз 
романів та їх порівняння з історичними дослідженнями змальованого періоду 
свідчать про те, що ці події далеко не завжди відповідають історичній 
дійсності. 

Уже відомості про життя та діяльність Н. Махна до революції 
спростовуються дослідженнями істориків.  

Клим Поліщук прагне об`єктивно висвітлити події революції та 
громадянської війни на Україні, які  були настільки масштабними та 
суперечливими, що охопити їх розумом і дати об‘єктивний аналіз було дуже 
складно навіть людині непересічній. До того ж більшості сил була властива 
досить непроста динаміка власного розвитку, швидка зміна політичних 
уподобань, перехід з одного ворожого табору до іншого. Цілком природно, що 
ця надзвичайно складна історична епоха породила чимало складних 
суспільних явищ, суть яких намагалися осмислити як історики, так і митці, й 
які аж ніяк неможливо було зрозуміти з позицій схематичного, чорно-білого 
бачення історичної дійсності.  

У романах письменник надає перевагу опису над аналізом, констатації 
фактів чи поведінки героя над психологічним аналітизмом. Розповідь 
здійснюється в традиційній, нарисово-оповідній манері. Принцип вірності 
реальній дійсності усвідомлюється митцем як критерій художності. 

Якщо в першому романі – «Отаман Зелений» – автор працює в жанрі 
історизованої біографії, змальовуючи життя отамана Зеленого, його 
становлення як великого селянського ватажка та боротьбу за «вільну 
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мужицьку державу», що стає сенсом його життя, то в другому – 
«Гуляйпільський батько» – події визвольної війни є тим тлом, на якому 
розвиваються стосунки головних героїв роману – «батька» Махна та отамана 
Григоренка. 

Авторському стилю К. Поліщука притаманні елементи романтизму. 
Романи К. Поліщука створені в ліро-епічному стилістичному ключі, 

який завжди економив на «сполучникових» сюжетних елементах, 
компенсуючи їхню відсутність поетичним розгортанням фабули в дусі 
народно-пісенної, зокрема думної традиції. 

Спостерігаємо неоднозначне ставлення Клима Поліщука до революції як 
явища. Незважаючи на прагнення письменника намалювати реалістичну 
картину революційної дійсності, не можна не бачити глибокого психологізму 
його творів. З психологічною правдивістю Клим Поліщук дає художню 
інтерпретацію приголомшливих злочинів юрби.  

Романи Клима Поліщука не можна назвати історичними в повному 
розумінні цього слова, оскільки їх писав сучасник тих буремних подій. 
Письменник подає хронометраж подій насичений його власним баченням та 
досвідом.  

Письменник досліджує величезний комплекс проблем, вивчає події 
громадянської війни на Україні як явища національно-визвольного та 
соціального, намагається з’ясувати, що є революція, і розкриває її не лише як 
рушійну силу історії, що розбиває окови рабства, але і як явище руйнівне й 
трагічне. Він досліджує народ в революції, не оминаючи його дикої стихії, 
еволюцію настроїв селянства, взаємовідносини між різними військово-
політичними силами, між містом і селом, між Великою й Галичиною, півднем 
і північчю України. 

 
 

Киричок Інна Іванівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки, початкової освіти та 
освітнього менеджменту Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя  

 
ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Питання підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

організації продуктивного, психологічно комфортного наукового-навчального 
спілкування набувають в наші дні особливої значущості.  

Організація сучасного уроку в початковій школі передбачає включення 
активних та інтерактивних методів навчання, що, в свою чергу, пов‘язане з 
необхідністю формування суб‘єктної позиції учня. Для ефективного 
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застосування названих методів важливо пропонувати в системі розвитку 
професійної компетентності  майбутніх учителів не тільки розвиток знань та 
умінь, пов‘язаних з підготовкою до уроку (відбором інформації, 
продумуванням ходу уроку з урахуванням цілей і конкретних завдань, 
складанням конспекту уроку / технологічної карти та ін.), але й формувати 
дискурсивну компетентність. 

На думку вчених, дискурсивна компетентність - одна зі складових 
комунікативної, яка виявляється у здатності будувати цілісні, зв‘язні та логічні 
висловлювання (дискурси) різних функціональних стилів (наукового, 
офіційно-ділового, публіцистичного, художнього та розмовного) в усній і 
письмовій формі, ґрунтуючись до ситуації спілкування і певних 
комунікативних завдань [4, с. 74]. 

На наш погляд, дискурсивна компетентність - інтегративне утворення, 
окремий компонент в структурі комунікативної, яка тісно пов‘язана з 
формуванням системи знань про дискурс та низкою вмінь: 
загальнонавчальних, компенсаторних, текстових, аргументативних, 
імпровізаційних, мнемонічних, прогностичних, аудіальних; умінь структурно 
сприймати клас (бачити клас в цілому і кожну дитину окремо); керувати 
перебігом діалогу; проявляти відкритість, толерантність, емпатію в процесі 
науково-навчального спілкування [1, с.93]. 

Формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів постає як 
складний, багатовимірний і нелінійний процес, у якому навіть при 
оптимальних педагогічних умовах задається лише вектор розвитку і результат 
не може бути однозначно передбачуваний, детермінований.  

Важливою, на наш погляд, умовою, що визначає специфіку процесу 
формування дискурсивної компетентності педагогів - обсяг дискурсивної 
практики. Виділяючи цю умову, ми спираємося на низку сучасних зарубіжних 
авторів, у дослідженнях яких дискурсивна практика є об‘єктом наукового 
опису і вивчення (Н.Іпатова, Т.Вострикова та ін.). У працях цих вчених 
обґрунтовується, що дискурсивна практика професійної спільноти 
детермінується як соціально обумовлений процес поширення окремих видів 
спеціалізованого знання і способів його відтворення [3, с. 12]. У галузі освіти 
і навчання під дискурсивною практикою розуміємо «навчальну мовленнєво-
мисленнєву діяльність, яка забезпечує активізацію студентами педагогічних 
знань, умінь, здобуття майбутнім учителем професійного дискурсивного 
досвіду» [там само]. 

Т. Єжова називає такі типи дискурсивних практик у освітньому процесі: 
дискурсивні практики академічного, квазіпрофесійного і навчально-
професійного типу. Академічний тип передбачає використання відповідних 
форм навчання (лекцій, семінарів, практичних занять); квазіпрофесійний - має 
на увазі відтворення умов професійної діяльності; навчально-професійний тип 
включає дослідницьку роботу студентів, педагогічну практику, дипломне 
проєктування [2, с. 249]. 
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Наступна умова, що визначає специфіку процесу розвитку дискурсивної 
компетентності педагогів - текстова діяльність. Текстова діяльність 
реалізується як процес цілеспрямованого створення та інтерпретації цілісних 
семантико-смислових мовних одиниць - текстів. Текстова діяльність зумовлює 
виконання вчителем «риторичних процедур», тобто мовних процесів 
перетворення письмового тексту в усно-дискурсивну форму. Очевидно, що в 
процесі говоріння на уроці вчителю важливо не просто озвучити фрагмент 
тексту, який він створив, готуючись до уроку, а й співвіднести своє 
висловлювання з реакцією учнів, їх мотивами, які прозвучали раніше, з 
висловлюваннями, з метою і задумом уроку в цілому. 

Іншими словами, вчителю необхідно володіти дискурсивними вміннями 
реалізації тексту в мовленнєвій ситуації.  

Запропонуємо деякі види завдань, які пов‘язані з освоєнням базових 
дискурсивних умінь майбутніх учителів під час текстової діяльності та 
дискурсивної практики. Такі завдання, на нашу думку, можна запропонувати 
студентам в межах курсів «Методика навчання української мови», «Методика 
навчання літературного читання», курсу «Теорія та методика ораторського 
мистецтва у підготовці вчителя початкової школи», спецкурсів 
лінгводидактичного та риторичного спрямування.  

Типологія таких завдань може бути представлена в такий спосіб: 
- завдання аналітичного характеру, спрямовані на виявлення в науково-

навчальному тексті основних дискурсивних умінь педагога; 
- завдання проєктивно-моделюючого характеру, пов‘язані з:  
а) трансформацією пояснювального тексту підручника в усне 

пояснювальне висловлювання (з елементами діалогізації і визначенням 
базових дискурсивних умінь);  

б) перетворенням усних науково-навчальних текстів пояснювально-
ілюстративного характеру в тексти частково-пошукової та пошукової 
спрямованості;  

в) прогнозуванням і відновленням відсутніх структурно-смислових 
частин тексту;  

г) виокремлення і виправленням в текстах помилок, недоліків 
(психолого-дидактичного, етичного, методичного, структурно-смислового, 
власне мовного характеру); 

д) трансформацією текстових фрагментів, що представляють собою 
комунікативно невдалі діалоги, етичні сценарії, з метою їх вдосконалення;  

е) самостійною розробкою і частковим продукуванням тексту науково-
навчального діалогу. Підкреслимо, що багато завдань проєктивно-
моделюючого характеру пов‘язані з формуванням дискурсивних умінь 
майбутнього вчителя, необхідних для організації діалогу на різних етапах 
уроку. Так, студентам пропонують сформулювати, з урахуванням теми і цілей 
уроку, проблему (навчально-пізнавальну задачу) уроку або його етапи; 
скласти різні типи висловлювань, які містять запит інформації; 
переформулювати навчально-пізнавальні завдання (з метою їх спрощення, 
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ускладнення, внесення творчого елемента); побудувати розгорнуте і 
нерозгорнуте оцінне висловлювання; скласти розгорнуті монологічні репліки 
вчителя, які починають діалог, узагальнене міркування вчителя і учнів з теми 
(субтеми) уроку тощо.  

У систему підготовки вчителя в межах дисципліни «Методика навчання 
української мови» ми включаємо комплекс аналітичних, аналітико-
конструктивних, творчих, інтерактивних завдань, які формують вміння 
використовувати на уроках рідної мови ігри.  

Розроблена нами методика навчання студентів зі створення і організації 
комунікативної гри на уроці складається з двох етапів. На теоретичному етапі 
студенти вивчають відомості про жанрові особливості названої гри, її 
різновиди, специфіку створення ігор на основі різних джерел. До практичного 
етапу підготовки включаються такі елементи: 1) створення тексту сценарного 
плану; 2) проведення гри в лабораторних умовах, обговорення причин 
комунікативних удач і невдач, редагування / доопрацювання сценарію. 

Розглянемо приклад комунікативного задуму вчителя і його реалізації на 
уроці. На етапі повторення вивченої теми «Правопис префіксів роз- без-» (3 
кл.) обрана ігрова форма для того, щоб перевірити, як учні засвоїли тему. 

Плановане слово вчителя (інструкція): Сталося так, що на минулому 
уроці багато з вас були відсутніми через хворобу. Я пропоную вирішити зараз 
відразу два завдання: по-перше, перевірити, наскільки ви засвоїли тему, а по-
друге, допомогти тим, хто був відсутній, дізнатися правила, які ми вивчили. 
Виберемо неупереджене журі. Я пропоную тих, які добре засвоїли матеріал і 
отримали гарні оцінки  на минулому уроці (потрібно обрати 5 осіб, пересадити 
за окремий стіл). Зараз ви розділіться на 2 команди і представите себе в ролі 
вчителя і, нарешті, зрозумієте, як це - стояти перед аудиторією і пояснювати. 
На минулому уроці ми вивчали правопис префіксів роз- без-. Зараз кожна 
група продумує яскраве і доступне пояснення, а потім одна людина від групи 
в ролі педагога повинна розповісти теоретичний матеріал, який регулює 
написання цих префіксів. Подумайте, які приклади ви зможете навести? Чи 
можна включити до вашого пояснення риторичні питання? Як ви графічно 
поясните умови вибору написання? У кого з учасників вашої команди хороші 
дидактичні здібності? Є бажаючі приміряти на себе цю роль? На підготовку - 
3 хвилини. 

Зверніть увагу, що ви повинні пояснити правило команді суперників 
(тим, хто був відсутній на  уроці, в тому числі).  

Систематичне вдосконалення дискурсивної компетентності 
майбутнього учителя початкової школи – складне завдання, яке передбачає 
розвиток умінь не лише створювати конспекти уроків, а й уточнювати, 
коментувати, конкретизувати завдання; направляти різні види діяльності 
учнів, стимулювати мовну активність учасників (ініціювати діалог / полілог, 
запитувати додаткову інформацію, взаємодіяти з учасниками групи); 
підводити підсумки, оцінювати мовні дії і результати діяльності всіх учнів. 
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Окрім того з метою формування основних дискурсивних умінь варто 
пропонувати завдання у курсі «Теорія та методика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя початкової школи». Так, наприклад, з метою 
тренування пам‘яті майбутнього вчителя (формування мнемонічних умінь як 
складової дискурсивних) можна запропонувати наступні завдання: 

Прочитайте уривок з трактату Цицерона «Про оратора». Про які 
прийоми мнемоніки каже Цицерон? Як вони можуть бути використані при 
запам’ятовуванні  науково-навчального тексту? 

Щоб відповісти на питання, розбийте текст на абзаци, позначте основні 
тези. Перекажіть текст (перевірте свої мнемонічні уміння). 

«Місця, які ми уявляємо, повинні бути численними, примітними, окремо 
розташованими, з невеликими між ними проміжками; а образи - виразними, 
різкими і чіткими, щоб вони кидалися в очі та швидко запам‘ятовувалися. 
Досягти цього нам допоможуть вправи, які переходять у навичку, а саме: по-
перше, добір схожих слів, у яких відмінні лише відмінкові закінчення або 
видове значення замінено родовим, і, по-друге, позначення цілої думки одним 
словом - образом, вид якого буде відповідати його місцю у просторі, як це 
буває у майстерних живописців. Пам‘ять на слова менш важлива для оратора; 
вона використовує більше різних окремих образів, бо є безліч слів, що 
з‘єднують члени мовлення, подібно суглобам, і їх ні з чим не порівняти. Так 
що для них нам доводиться вигадувати образи абсолютно довільні. Проте 
пам‘ять на предмети – необхідна властивість оратора; і її ми і можемо зміцнити 
за допомогою вміло розташованих образів, схоплюючи думки за цими 
образами, а зв‘язок думок - за розміщенням цих образів». 

Доцільно пропонувати студентам завдання загальнодидактичного 
характеру на формування не одного, а низки дискурсивних умінь. Це завдання, 
пов‘язані з визначенням та характеристикою обраного учителем стилю 
спілкування з учнями, виявленням продуктивних і непродуктивних моделей 
педагогічного спілкування, аналізом висловлювань відомих вчених з проблем 
діалогічного режиму науково-навчальної комунікації та ін. Зауважимо, що 
принципово важливою для нас є багатофункціональність таких завдань, 
оскільки вони, перш за усе, допомагають вирішити поставлене навчальне 
завдання, а також носять просвітницький характер. Наведемо приклади: 

Яка модель навчання представлена в наведеному нижче фрагменті 
(«Світ чуттєвих речей в картинках» Я.Коменського)? Наскільки вона 
поширена в сучасній школі? Чи можна говорити про реалізацію дискурсивних 
умінь педагога в межах запропонованої моделі? 

«Учитель (У.): Підійди, хлопчику! Навчись уму-розуму! 
Хлопчик (Х.): Що це значить – уму-розуму? 
У .: Все, що необхідно. Правильно розуміти, правильно робити, 

правильно висловлюватись. 
Х.: Хто мене цього навчить? 
У.: Я ... 
Х.: Яким чином? 
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У.: Я поведу тебе всюди, покажу тобі все, назву тобі все. 
Х.: Ось я! Веди мене…» 
Отже, дискурсивна компетентність - здатність інтерпретувати і 

використовувати форми слів і їх значення для створення текстів; володіння 
навичками організації мовного матеріалу в зв‘язний текст; вміння 
породжувати зв‘язні висловлювання; вміння логічно, переконливо і 
послідовно вибудовувати свою промову. Учитель початкової школи- фахівець, 
який працює в сфері підвищеної мовної активності і відповідальності, саме 
тому формування дискурсивної компетентності – найважливіша складова 
підготовки педагога до професійної діяльності. Текстова діяльність та 
дискурсивна практика – головні умови формування дискурсивної 
компетентності. Використання інтерактивних прийомів роботи (зокрема 
комунікативних і ділових ігор), завдань різного типу є ефективним способом 
вдосконалення у майбутніх учителів дискурсивної компетентності.  

 
 
 
 

Коверзюк Діана Миколаївна, 
вчитель української мови та літератури 
Любашівський опорний заклад Одеської 
області 

 

ТЕМА. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ 

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про складні речення з 
 різними видами зв’язку; удосконалювати їх уміння й навички знаходи-
 ти складні синтаксичні конструкції в тексті, правильно розставляти
 розділові знаки, складати схеми речень; розвивати логічне мислення;
 виховувати шанобливе ставлення до рідного краю, рідного міста. 
Тип уроку: закріплення набутих знань. 
Обладнання: тексти завдань, схеми. 

 
    Перебіг уроку 
I. Організація учнів до уроку.  
II.Актуалізація опорних знань. 
 1.Слово вчителя. 
Ніжин! Миле, ніжне, таке непросте, але надзвичайно рідне й дороге 

місто. Колись найбільше й найбагатше в усій Лівобережній Україні. Для 
кожного з нас це місто є рідним. 

  Куди не підеш –вернешся назад – 
  На батьківські на стоптані пороги,- 
  У давні сни, у давній листопад 
  Ведуть нас повсякчас шляхи-дороги. 
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     Ю. Мушкетик 
Це слова Ю.Мушкетика –письменника, нашого земляка родом із 

с. Вертіївки. 
-А кого ви ще знаєте, чи про кого чули, імена яких відомих людей доля 

пов’язала саме з нашим містом? (Є.Гребінка, Л.Глібов, І.Сошенко, 
Т.Шевченко, М.Гоголь, М.Заньковецька, конструктор С.Корольов…) 

-А чи знаєте ви кого із сучасних поетів Ніжинщини? (Л.В.Турова, 
А.Шкуліпа, О.Гадзінський…) 

III. Повідомлення теми й мети уроку.  
-Сьогодні ми узагальнимо й систематизуємо свої знання про складні 

речення з різними видами зв’язку; закріпимо навички розбору складних 
синтаксичних конструкцій з різними видами зв’язку; повторимо й закріпимо 
правила пунктуації в таких реченнях та сформуємо вміння правильно 
використовувати їх у мовленні. 

IV. Виконання вправ та закріплення вивченого.  
1.Робота з текстом. 
-Прочитати текст. Визначити тему. До якого стилю мовлення належить? 

Свою думку обґрунтувати.  
-Пояснити вживання розділових знаків , зробити аналіз кожного 

речення.  
Із глибини обпалених століть 
Явився нам із сонця і роси 
Уненеж-сад у чарах верховіть, 
Наш ніжний град у золоті краси. 
  Понад Остром, де верби в синій млі 
  І тишина промінить береги, 
  Як діамант вкраїнської землі, 
  Іскриться рідний Ніжин навкруги. 
Із наших душ, із нашого тепла, 
Із наших рук голубкою зрина 
У височінь, щоб вищою була, 
Як наша честь, завжди на всіх одна. 
    А. Шкуліпа 
2.Робота в парах. Спостереження над видами зв’язків у складних 

реченнях. 
- Записати речення, накреслити схему. Визначити, який вид складних 

речень з різними видами зв’язку. Назвати, якій із поданих схем відповідає 
речення.  

 Знову над Ніжином вечір,  
 Тихо шепочуть сади, 
 І над Остром заспівали дівчата: 
 Милий, коханий, прийди. 
    М.Мельник «Вечір над Ніжином» 
 Цвітуть навесні у садах молодих 



41 
 

 Світанки блакитним барвінком, 
 Я йду мимо стін інститутських старих, 
 Де Глібов учився й Гребінка… 
    Є.Гуцало 
 О ніжний Ніжине, я знов сюди прийшла 
 У літній день, коли цвітуть каштани, 
 Щоб знов згадать, як тут війна гула, 
 І від пожарів біла вишня в’яне. 
    Л.Забашта 
Схеми: 
1. [… ], [… ] ,і  [ …]. 
2.[… ], (коли…), (щоб…), (як…), і   […]. 
3[… ], [… ],  (де…). 
-На які групи розподіляються складні речення із сполучниковим і 

безсполучниковим зв’язком? (1) із сурядним і безсполучниковим зв’язком , 
2)із підрядним і безсполучниковим, 3) із сурядним і підрядним та 
безсполучниковим.) 

3.Скласти повідомлення на лінгвістичну тему на основі опорної 
схеми, яку потрібно добавити відомостями, які ви вже знаєте. 

   Складне речення 
Сполучникове із сполучниковим та  безсполучникове 

безсполучникового зв’язку 
Із сурядністю із підрядністю 1)… 
     2)… 
     3)… 
4.Записати речення, виразно прочитати, пояснити розділові знаки. 

Зробити синтаксичний розбір речення. 
Земля, де ти народився, завжди залишиться тією часточкою тепла, добра, 

надії і натхнення, що зігріє, надасть наснаги, не забувай її ніколи. 
         М.Приходько. 
5.Творча робота. 
Скласти твір – мініатюру на тему «Рідний Ніжин», використовуючи 

подані словосполучення та будуючи складні речення з різними видами зв’язку 
 Маленька батьківщина; рідна материнська мова; мальовнича природа; 
величні церкви; талановитий народ; чудові народні традиції; рідний край. 

6.Тестові завдання. 
1. Як поділяють складні речення за засобом зв’язку ? 
  а) на єднальні, розділові, протиставні. 
  б) на сурядні і безсполучникові.  
  в) на підрядні і безсполучникові. 
  г) на сполучникові і безсполучникові. 
2.Складне речення з різними видами зв’язку називається: 
  а) складним синтаксичним цілим; 
  б) складною синтаксичною конструкцією; 
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  в) складнопідрядним реченням; 
  г) складнопідрядним реченням з кількома підрядними.  
3.Укажіть, скільки частин у реченні:   
Маленьке місто біля річки 
Втопає в зелені весни, 
А високо у небі синім 
На сонці грають куполи, 
Таким є милий, рідний Ніжин 
У час прекрасної пори. 
  (Т.Савельєва) 
 а) 4;   в)2; 
 б)3;   г) 5. 
4.Укажіть вид зв’язку між частинами речення: 
Ніжин, Ніжин, де не буду, 

Не забуду про тебе я, 
Ти зі мною в серці всюди, 
Незрадлива любов моя. 
  (Олекса Ющенко) 
а) сполучниковий і безсполучниковий; 
б) підрядний і безсполучниковий; 
в) сурядний і підрядний; 
г) сурядний, підрядний і безсполучниковий. 
5.Укажіть схему, яка відповідає структурі речення: 

Сірі тумани клубились над землею, важкі хмари вистилали високе 
небо, холодний вітер переганяв їх з одного боку на інший, і від його 
подиху розривалась ота брудна запона. (П.Мирний) 

 а) […], […],і […], […]. 
 б) […], […], [... ], і […]. 
 в) […],(…), […], (…). 
 г) […], […], і […]. 
  

6.Укажіть речення, яке відповідає поданій схемі: […],і[…];  […]. 
 а)Не вірилося, що покидає назавжди рідні місця, що йде 

звідси і вже ніколи не повернеться (М. Карплюк). 
 б) Я б не ступив на батьківський поріг, якби забув про долю 

Батьківщини, про те, що в серці змалечку зберіг (І.Гнатюк.) 
 в) Я мрію так життя прожити, щоб кров і піт віддать землі 

своїй, щоб у плодах мої хилились віти, щоб розроставсь в глибинах 
корінь мій (М. Стельмах.) 

г) Загуркотіло у хмарах, і знову те гуркотіння здалося якимось 
залізним; хтось там залізні бочки перекочує в небі (О.Гончар.)  
V.Рефлексія. 
- Як ви гадаєте, чи виконали ми ті  завдання, що поставили на початку 

уроку? 
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VI. Підсумок уроку. 
Слово вчителя. 
- Діти, з кожним днем ви дорослішаєте, дізнаєтесь дедалі більше нового. 

Вірю, що ви станете справжніми патріотами своєї Батьківщини, рідного краю, 
свого міста. 

 Як свідок билинних століть, 
 Як справ невмирущих учасник, 
 Одягнене в славу стоїть 
 Оновлене місто прекрасне. 
 Люблю його, вмите дощем. 
 Люблю його, снігом засніжене… 
 Солодкої радості щем 
 Ти в серці пробуджуєш, Ніжине. 
    Василь Щербонос 
VII. Оцінювання учнів.  
VIII. Завдання додому. Виписати з поезій поетів Ніжинщини 3 складні 

речення з різними видами зв’язку, скласти схеми речень ( для достатнього 
рівня); 

Скласти словниковий диктант на основі поезій А. Шкуліпи ( виписати 
слова з «важкими» орфограмами ( для високого рівня).  
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

У період сучасних реформ в освіті важливе значення має формування 
компетентного учня – національно свідомої, гармонійно розвиненої 
особистості, здатної до творчості й пошуку. Саме це закладено в основу нового 
Державного стандарту базової середньої освіти 2020 року [4], що суголосне з 
ідеями Нової української школи. Метою мовно-літературної освітньої галузі є 
розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які 
володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, 
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зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та 
зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних народів [4]. На сьогодні 
важливо формувати ціннісну платформу, вириватися з кола предметних знань, 
щоб дитина зрозуміла, для чого вона навчається, адже компетентнісний підхід 
– це місток, що поєднує школу з реальним світом і тими потребами, які ставить 
перед людиною життя.  

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначено на основі 
компетентнісного підходу. І першою в переліку ключових компетентностей, 
зазначених у новому Держстандарті,  є вільне володіння державною мовою, 
що передбачає вміння: 

- здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання 
функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української 
літературної мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення 
інформаційних та художніх текстів, медіатекстів тощо; 

здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та 
цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і 
контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в 
усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, 
суспільних і національних цінностей; 

відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови 
взаємодії на всій території держави, використовувати мовні засоби для 
досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, 
творчого самовираження [4]. 

Тому вважаємо, що варто пропонувати учням, крім репродуктивних 
завдань (на відтворення засвоєної інформації), такі, які б формували вміння 
використовувати їх у конкретній ситуації невизначеності, що дає змогу 
особистості бути конкурентоспроможною в сучасному світі. Так, можна 
вивчити  правила української мови, а не змогти ними скористатися, знати 
значення слова, а недоречно використовувати його в контексті тощо. А 
культура мовлення – це духовне обличчя людини, що свідчить про загальний 
розвиток особистості, про ступінь прилучення її до духовних багатств рідного 
народу й надбань усього людства. 

Пропонуємо завдання з культури мовлення, які охоплюють 
найпоширеніші випадки порушення мовних норм.  

Наведемо приклади нестандартного формулювання тестових завдань, 
що формують мовленнєву компетентність.  

1. Що можна отримати, але не можна здобути? 
А волю Б  зарплатню  В освіту Г перемогу Д знання 

2. Виконуючи завдання, учень підбирав омографи й помилився. У 
якому рядку пара є помилковою?  

А а́тлас і атла́с  Б о́бруч і обру́ч В листо́пад і листопа́д Г ко́лос і коло́с Д 
біли́зна й білизна́. 

Матеріал для редагування допоможе унормувати типові приклади 
помилкового слововживання. 
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Неправильно Правильно 

вірна відповідь правильна відповідь 

на слідуючий день наступного дня 

слідуючі помилки такі помилки 

згідно наказу згідно з наказом, відповідно до наказу 

дякувати вас дякувати вам 

любе питання будь-яке питання 

добрий поступок гарний вчинок 

я рахую, що... я вважаю, що... 

включений телевізор увімкнений телевізор 

навчатися музиці навчатися музики 

не звертати увагу не звертати уваги 

проводити міроприємства проводити заходи 

триває підписка на газети триває передплата газет 

приймати участь брати участь 

відносяться з розумінням ставляться з розумінням 

повістка дня порядок денний 

об’єм роботи обсяг роботи 

службове положення службове становище 

нові інновації Інновації 

на протязі десяти днів протягом десяти днів 

при такій умові за такої умови 
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прийшло в голову спало на думку 

вибачаюсь вибачте мені, перепрошую, прошу вибачення 

тощо 

відкрити вікно відчинити вікно 

за виключенням за винятком 

при обговоренні під час обговорення 

по понеділкам Щопонеділка 

піднімати питання порушувати питання 

через відсутність доказів за браком доказів 

завідувач кафедрою завідувач кафедри 

робота по підвищенню 

культури 

робота над підвищенням культури 

бажаючі Охочі 

продовження слідує... далі буде... 

у даному творі у цьому творі 

познайомити із творчістю  ознайомити із творчістю  

рослинна олія Олія 

призводити до перемоги приводити до перемоги 

приводити до катастрофи призводити до катастрофи 

 
Завдання на вибір з поданих у дужках варіантів слів не лише поповнить 

словниковий запас, а й сприятиме формуванню мовного чуття.   
1. У відділі кадрів зберігаються (особові, особисті) справи працівників. 
2.  У камері схову можна залишати (особові, особисті) речі. 
3. Тато мій – рішуча людина, хоч і мрійник. Ці якості в людині не 

поєднуються, але тато, мабуть, (виняток, виключення).  
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4.   Ці методи  (ефективні, ефектні) для виховання дітей. 
5. Зрілість людська виростає з боротьби. Часто з боротьби зі своїми 

сумнівами (ваганнями, коливаннями).  
6. Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.  
7. Керівництво армії розробляє нові тактичні(тактовні) прийоми оборони.  
8. Наш командир – дуже тактична (тактовна) людина.  
9. Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.  
10. Оксанка – дуже (здібна, здатна) учениця. 
11.  Моя дочка відвідує заняття (музичного, музикального) гуртка і є 

надзвичайно (музичною, музикальною) дитиною. 
12. Виборча (кампанія, компанія) розпочалася 13 квітня. 
13. Свято ми відзначили в гарній (кампанії, компанії). 

Отже, системна робота з культури мовлення є запорукою успішного 
результату будь-якої діяльності й допоможе сформувати компетентну 
сучасну особистість, адже «високої мовної довершеності досягає, як 
правило, та людина, яка багато працює над оволодінням мовою, прагне 
правильно говорити, виявляти в усному та писемному мовленні свою 
індивідуальність»[7].  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
Модернізація змісту шкільної освіти зумовлює потребу в оновленні 

освітнього змісту, структури, форм і методів навчання. Мовна підготовка 
учнів основної школи підпорядкована загальним вимогам сьогодення і 
формується у контексті сучасної методичної науки, що ставить завдання 
формування мовної особистості, яка вільно і досконало володіє мовою, здатної 
до індивідуальної мовотворчості.  Показником належного володіння мовою є 
достатній обсяг активного словника, різноманітність використовуваних 
граматичних форм і конструкцій, уміння добирати мовний матеріал відповідно 
до умов та ситуації спілкування, що забезпечує уміння вільного 
самовираження мовної особистості.  

В контексті основних мовно-комунікативних умінь особлива увага 
надається формуванню соціокультурної компетентності, що передбачає 
загальнокультурний розвиток учнів, уміння адаптуватися до соціального 
середовища, формування духовної культури особистості, її громадянсько-
патріотичного світогляду та морально-етичного, естетичного виховання, 
готовності до ефективної комунікації. Засвоїти мовну систему і 
набути мовленнєвих умінь і навичок для цього недостатньо, необхідно 
навчитися користуватися мовою відповідно до умов соціокультурного 
середовища, кодексу поведінки та загальноприйнятих у суспільстві правил. 

Питання країнознавчого, лінгвокраїнознавчого й соціолінгвістичного 
аспектів навчання мови, змісту комунікативної компетентності висвітлюються 
у працях лінгвістів, лінгводидактів. Етнопедагогічні основи навчання 
української мови постають у працях М.Г. Стельмаховича, Н.Д. Бабич, С. Я. 
Єрмоленко, В. І. Кононенка, Л.І. Мацько, М. І. Пентилюк, Т. В. Симоненко, О. 
Є. Смолінської, О.М. Семеног, О. Н. Хорошковської, В.В. Шляхової. Вплив 
етнопсихологічних чинників на формування мовної особистості відображені у 
роботах А. Р. Лурії, І.А. Зимньої, Ю.М. Караулова, Ю. О. Сорокіна та ін. 
Проблемам реалізації соціокультурної змістової лінії в шкільних підручниках 
з української мови присвячено праці Л.Скуратівського. Ці праці є підґрунтям 
для розроблення технологій реалізації соціокультурної змістової лінії на 
уроках української мови в основній школі з метою 
формування соціокультурної компетентності. 

У викладанні української мови можемо спиратися на відомі 
напрацювання і концепції мовної освіти. Зокрема, одним з перших про 
необхідність застосовувати у методиці навчання рідної мови відомостей 
українознавства заявив М. Г.Стельмахович у праці «Етнопедагогічні основи 
методики української мови» (1993) [6]. С.Я.Єрмоленко та Л.І.Мацько 
запропонували «Навчально-виховну концепцію вивчення української 



49 
 

(державної) мови» (1994), згідно з якою в основу викладання української мови 
має бути покладений світоглядний принцип і вектори, які формують 
національну ідентичність, дозволяють краще пізнати свою країну, народ, 
культуру та традиції, усвідомити унікальність української мови через її 
походження, історію, розвиток [2]. Етнокультурні засади передбачає 
«Концепція навчання державної мови в школах України» (1996) Інституту 
педагогіки НАПН України, авторами якої є О.М.Біляєв, Л.В.Скуратівський, Л. 
М.Симоненкова, Г.Т.Шелехова, які пропонують її втілення через добір і 
укладання системи вартісних текстів, що відображають культурну і мовну 
спадщину українського народу [3]. Українознавчий підхід у процесі вивчення 
української мови містить також «Концепція когнітивної методики навчання 
української мови» (2004) М.І.Пентилюк, А.В. Нікітіної, О. М. Горошкіної, яка 
пропонує реалізацію етнокультурологічного принципу на текстовій основі 
через навчання мови у контексті літератури, історії, мистецтва [4].  

Соціокультурна змістова лінія ґрунтується на тому, що між мовою і 
культурою існує нерозривний зв’язок. За допомогою мови відбувається 
пізнання культури і ментальності народу, закодованих у ній, здійснюється 
обмін духовними цінностями. Мова має першочергове значення у пізнанні 
світу, здобутті освіти, орієнтації в інформаційному просторі, обміні 
духовними цінностями. Рідна мова відтак виконує основні соціальні функції: 
є і засобом розвитку особистості в контексті національної культури, і 
використовується як засіб пізнання і комунікації.  

Соціокультурна компетенція – це сукупність знань, умінь і навичок 
особистості спілкуватися українською мовою в різноманітних ситуаціях 
відповідно до мовних і поведінкових норм, традицій культури. 
Соціокультурна компетенція учнів формується через розвиток світогляду 
школярів, уміння сприймати себе як носія національних цінностей, 
усвідомлення власних обов’язків як члена суспільства і своєї країни, знання 
етикетних норм народу, загальноприйнятих форм самовираження, 
формування умінь використовувати соціокультурні знання відповідно до 
ситуацій спілкування тощо. На думку науковців, структура соціокультурної 
компетенції як цілісної системи взаємопов’язаних компонентів поєднує 
країнознавчу, лінгвокраїнознавчу і соціолінгвістичну компетенцію. 
Країнознавча компетенція – це здатність особистості усвідомлювати знання 
про народ – носія мови, про культуру країни, про основні факти державного 
устрою, про історію, географію, економіку, літературу, мистецтво, 
особливості побуту, традицій, звичаїв тощо. Лінгвокраїнознавча компетенція 
пов’язана зі знаннями особливостей мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, 
які є важливими для спілкування, і вмінням поводити себе відповідно до цих 
знань: а) загальна інформованість (про умови й особливості повсякденного 
життя, міжособистісні стосунки, суспільні цінності тощо); б) соціальні 
умовності (початок і завершення бесіди, привітання, вибачення, жести); в) 
соціальні звичаї (візити, їжа, напої, запрошення). Соціолінгвістична 
компетенція пов’язана з використанням мови (з правилами ввічливості, 
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нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, соціальними 
групами), зі здатністю обирати й використовувати мовні форми і засоби, 
адекватні меті та ситуації спілкування [5]. 

Педагогічна наука розглядає міжпредметні зв’язки як один із основних 
дидактичних принципів (системності і послідовності, науковості, доступності, 
зв’язку теорії з практикою, зв’язку навчання з життям, наочності та ін). У 
змісті навчальних предметів науковці виділяють три види міжпредметного 
матеріалу: понятійно-термінологічний, комунікативно-мовленнєвий, 
навчально-дидактичний.[1, c.17]. Міжпредметні зв’язки здатні реалізуватися 
через навчальний контент підручників та навчальних матеріалів, а також у 
процесі проведення інтегрованих уроків. 

Для досягнення завдань формування соціокультурної компетенції учені 
звертають увагу на можливості соціокультурного навчального тексту, відтак 
виникає потреба збагачення текстотеки з української мови текстами 
соціокультурної тематики (суспільно-політичні тексти, краєзнавчі, офіційно-
ділові, тексти художньої літератури). Саме на основі аналізу і виокремлення 
актуальних для вивчення сфер спілкування здійснюється наповнення 
навчальної текстотеки – масиву різностильових та різножанрових текстів для 
навчання мови. Вимогами до добору навчальних текстів є орієнтація на 
українознавчу інформацію, її типовість, актуальність, стабільність, новизна, 
доступність, наочність. 

Соціокультурні тексти варто супроводжувати різноманітними видами 
завдань на їх основі (стандартні лексико-граматичні вправи і вправи 
стилістичного характеру), змістові вправи (дати відповіді на запитання, 
визначити тему і основну думку, визначити мікротеми, скласти план до тексту 
тощо), комунікативні вправи і завдання, пов’язані із продукуванням власного 
мовлення у типових ситуаціях професійного спілкування. Це забезпечує більш 
глибоке опрацювання різних стилів і жанрів на основі країнознавчого, 
соціокультурного матеріалу, встановлення ролі національно маркованих, 
діалектних, фразеологічних мовних одиниць, засвоєння етноетикету 
спілкування та використання норм самовираження у типових ситуаціях 
спілкування, формування вмінь створювати власні соціокультурні тексти на 
основі здобутих знань. Власне комунікативні вправи зорієнтовані на елементи 
творчості, конструювання різножанрових та різностильових висловлювань 
соціокультурного змісту на запропоновану тему та редагування чужих 
висловлювань. Більшого ефекту у виконанні подібних завдань надає 
моделювання ситуації спілкування, уявлення про мовлення у певному місці чи 
у певному оточенні, що сприяє зв’язку навчання мови з життям. 

На основі вищезазначеного можна узагальнити, що основними шляхами 
формування соціокультурної компетентності учнів є: а) міжпредметний підхід 
(залучення інформації з історії, літератури, фольклору, географії, культури і 
мистецтв) та реалізація принципу інтегрованого навчання (проведення 
інтегрованих уроків української мови і народознавства, природознавства, 
образотворчого мистецтва, музики); б) використання на уроках української 
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мови доцільно дібраного дидактичного матеріалу лінгвокраїнознавчого та 
соціокультурного змісту, спостереження над мовою тексту соціокультурної 
тематики, запитання та завдання до нього, система лексико-граматичних 
вправ; в) використання на уроках української мови мовно-комунікативних 
завдань, що розвивають комунікативні навички, пізнавальну активність учнів. 
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ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 
Психологічні аспекти взаємодії учнів та вчителя в контексті розвитку 

української мови припускають передусім глибокий аналіз взаємодії як такої – 
як важливого явища співбуття людей. Можна припустити, що чим 
гармонійнішою та різнобічнішою буде взаємодія вчителя та учнів, тим краще 



52 
 

відбуватиметься засвоєння основ української мови учнями та 
формуватиметься їх готовність не тільки до репродуктивної, але й до творчої 
діяльності з використання мови українського народу. 

За академічним тлумачним словником, взаємодія – це «взаємний зв‘язок 
між предметами у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-небудь» [1, с. 346]. 
Психологічний аспект погодженості дії між різними суб’єктами передбачає 
певне спільне поле сенсів, спільно-розподілену інтерпретацію ситуації, адже 
ми можемо узгоджувати дії, якщо інші суб’єкти розуміють особливості та 
параметри такого узгодження. Аналізуючи визначення зі словника, можна 
виокремити три аспекти взаємодії – діяльний взаємозв’язок між предметами, 
погоджена дія між предметами та погоджена дія між суб’єктами. Власне 
предметом психологічного інтересу виступає тут передусім взаємодія як 
погоджена дія між суб’єктами. Звідси інтерсуб’єктну взаємодію можна 
розуміти широко – як будь-яку взаємодію між будь-якими суб’єктами, але в 
нашій роботі підкреслюється більш вузький та сфокусований аспект 
суб’єктності учасників, і інтерсуб’єктна взаємодія розуміється як така, що 
фасилітує розвиток суб’єктності.  

Філософський енциклопедичний словник [3] пропонує таке визначення 
взаємодії: «Взаємодія – філософська категорія, яка відображає особливий тип 
відношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші 
об’єкти, приводячи їх до зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного 
з цих об’єктів, що, в свою чергу, зумовлює зміну його стану» [3, c. 77]. 
Оскільки взаємодія є філософською категорією, то інтерпретація її може бути 
дуже широкою і водночас залежить від основних методологічних орієнтирів 
того чи іншого дослідження. Прийнято виділяти суб’єкт-об’єктну та суб’єкт-
суб’єктну взаємодію. Якщо при цьому розглядати предмет діяльності, то може 
бути відповідно суб’єкт-суб’єкт-суб’єктна та суб’єкт-об’єкт-суб’єктна 
взаємодії та їх варіації, де серединний термін позначає, над чим працюють 
суб’єкти – над об’єктом (неживим предметом) чи над суб’єктом (наприклад, у 
виховному процесі). 

Розглядаючи взаємодію відносно категорій психологічної практики, 
І.С. Булах зауважує: «Реалізація допомоги психолога-консультанта в процесі 
психологічного консультування базується на використанні основного, 
найпоширенішого методу консультативної взаємодії – методу співбесіди з 
клієнтом» [2, c. 13]. Дійсно, взаємодія як спосіб надання психологічної 
допомоги ґрунтується передусім на емпатичному вислуховуванні, на 
співбесіді як способі конгруентного співжиття психолога і клієнта. У 
широкому сенсі слід зауважити, що будь-яка форма надання психологічної 
допомоги є взаємодією, і водночас будь-який спосіб реалізації діяльності 
психолога передбачає включеність у взаємодію. Отже, психологічна практика 
як концептуально інтерактивна повинна розглядати різні аспекти взаємодії, 
зокрема професійно-орієнтованої взаємодії психолога і клієнта.  

Й. Беллер та А. Вагнер дослідили, як самотність та соціальна ізоляція 
впливають на здоров’я, зокрема, який взаємозв’язок їх із смертністю [4]. Було 
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виявлено, що недостатність соціальних взаємодій, яка може проявлятися в 
самотності та ізоляції індивіда, впливає на смертність: чим більшою є ізоляція, 
тим сильнішим є кумулятивний вплив на рівень смертності в досліджуваній 
вибірці (n=4 838). Можна припустити наявність зворотного зв’язку – що 
творчі, ініціативні, натхненні форми активної соціальної взаємодії 
сприятимуть здоров’ю залучених до таких інтеракцій людей. Але для 
доведення такого припущення необхідна організація широкомасштабного 
емпіричного дослідження, бажано на вибірці людей похилого віку, як це було 
зроблено в роботі Й. Беллера та А. Вагнер [4]. 

Отже, якщо самотність негативно впливає на взаємодію, то взаємодія, 
реальний процес інтеракції та комунікації індивідів, позитивно впливає на 
розвиток української мови та культури.  

Дж. Кутуньо, П. Сілва та Дж. Дісіті досліджували нейробіологічні 
кореляти емпатії [5] та їх зв’язок зі здоровими міжособистісними стосунками. 
Перевірялася гіпотеза соціального мозку [6], згідно з якою людський мозок 
сформований у процесі еволюції під значним впливом соціальних факторів, 
таких як міжособистісна взаємодія, та розвивається у системі людських 
взаємостосунків. Відповідно до цієї гіпотези негативні соціальні впливи, 
наприклад травми у стосунках, негативно впливають на нейронні процеси. 
Досліджувана нами інтерсуб’єктна взаємодія, як можна припустити, 
впливатиме позитивно на діяльність нервової системи. Принаймні, у 
дослідженні Дж. Кутуньо, П. Сілва та Дж. Дісіті [5] був виявлений і 
підтверджений позитивний вплив емпатії на мозкові процеси та периферичну 
нервову систему. Зокрема, автори підкреслювали, що предметом їх 
дослідницького інтересу є те, «як консультування та психотерапія можуть 
змінити соціальний мозок через заохочення більш здорових міжособистісних 
взаємодій» [5, с. 544]. Такі міркування та доведені емпірично факти 
дозволяють наповнити конкретним змістом висловлювання Л.С. Виготського 
про те, що вищі психічні функції існують як міжфункціональні психологічні 
системи, до яких включені і нейробіологічні складові. Це дозволяє 
зінтегрувати дані нейробіології та психології та розглянути реальну складну 
природу вищої психіки.  

Гіпотеза соціального мозку узгоджується з існуванням виявлених в 
дослідженнях мавп дзеркальних нейронів та даними патопсихології 
(психопатія як вияв антисоціального, а аутизм – асоціального мозку; 
«шизофренія супроводжується сильною соціальною агедонією та/або 
параноїдними думками в контексті міжособистісних взаємодій» [5, с. 542]). 

Таким чином, взаємодія розглядається психологічною наукою в 
багатьох контекстах та аспектах – від нейробіологічного до соціального. 
Взаємодія як даність людського існування підкреслює те, що індивіди не 
можуть функціонувати ізольовано. Онтогенетичний розвиток людини показує, 
наскільки глобальною та фундаментальною є роль іншої людини, наприклад, 
матері поруч з маленькою дитиною. Без інтерсуб’єктних зв’язків не зможуть 
адекватно розвинутися мовлення та мислення, в цілому вищі психічні функції. 
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Поодинокі випадки, коли дитина виховувалася не людьми, а, наприклад, 
мавпами чи вовками – так звані «Мауглі» – показують, що соціалізація та 
інкультурація – це вкрай важливі процеси, які мають свої сензитивні періоди 
та необхідні умови, зокрема наявність соціального оточення, життя людей 
поряд з людиною, що починає свій розвиток.  

Взаємодія як категорія наукового пізнання ставала предметом 
досліджень багатьох галузей. Виходячи з філософських підвалин, можна 
окреслити міцний методологічний зв’язок категорії взаємодії з категоріями 
активності та практики, а також із поняттям взаємності у людській культурі. 
Ці методологічні міркування дозволяють окреслити орієнтири подальших 
конкретно-наукових психологічних пошуків.  

Взаємодія як поняття психологічне пов’язане, на нашу думку, передусім 
із взаємністю та спільною діяльністю. Взаємність підкреслює тісний 
взаємозв’язок учасників інтеракції, а спільна діяльність показує множинність 
векторів можливих конкретно-життєвих наповнень міжособистісної взаємодії. 
Предметом взаємодії та задачею, яку виконують учасники, може стати будь-
що, що людина може помислити або пережити.  

Діалектична єдність і протидія особистісних ставлень та дій у взаємодії 
виступають психологічним механізмом людської інтеракції.  

Наукова розробка психологічного поняття взаємодії є важливою, 
оскільки взаємодія вчителя та учнів в роботі над різними навчальними 
предметами має певні особливості та закономірності оптимального, 
гармонійного функціонування та розвитку. Взаємодія як засіб розвитку 
української мови припускає, що носії мови спілкуються та 
самовдосконалюються в процесі інтеракції. Розвиток і популяризація 
української мови неможливі без живої активної взаємодії суб’єктів – носіїв 
мови, які беруть участь в формуванні живої тканини, активного процесу 
розгортання української мови в практиці щоденного життя.  
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ІСТОРІЯ В СЛОВІ 

(за творами Володимира Лиса) 
Сучасне молоде покоління потребує не лише «сухої» констатації фактів 

про життя, звичаї, традиції, соціальні устої прадідів та прапрадідів, а 
й  художнього відтворення тогочасної дійсності. Тільки через влучне слово, 
колоритне зображення сцен життя та побуту налагоджується справжній 
духовний зв’язок між поколіннями. У цьому контексті актуальною є творчість 
відомого прозаїка сьогодення Володимира Лиса. Його твори – це вміле 
поєднання життя народу, його історії та сьогодення з елементами фольклору 
волинського краю. 

Саме вивчення творчості цього письменника допоможе збагнути 
значення використання національного колориту епохи, приверне увагу 
суспільства до історії та звичаїв народу, сприятиме зацікавленню сучасного 
покоління у збереженні культури й, можливо, наслідуванні деяких традицій 
предків. 

Сучасні твори Володимира Лиса мають спільний літературний рід – епос 
і жанр – роман, а найважливішими у його художній прозі є насамперед сюжет, 
характери та психологія. Натхненні історії з добірним гумором, прості, але такі 
важливі для кожного цінності й рідні для нас образи, чиї історії змушують 
усміхатися й плакати, дивуватися вічній земній любові. 

Твори письменника завжди неоднозначні, приховують маленькі та 
великі таємниці, і майже ніколи не знаєш, чим закінчиться той чи інший твір. 
Багатогранність, оригінальність та неповторність сюжету з кожним твором 
зростає та вдосконалюється, що дозволяє нам, нехай приблизно, уявити той 
ненаписаний і, можливо, найкращий із романів митця, котрий ще обов’язково 
з’явиться.  

«Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї»– це не просто 
книжка, це літопис народного досвіду, пам’ятник правічній мудрості 
українського народу. Як треба жити людині? Де є Бог? Життєвий досвід на 
перший погляд звичайної сільської жінки – це та сама велика мудрість. І 
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можливість долучитись до неї – велике щастя. Ці прості рядки потрібно читати 
та перечитувати повільно, наче п’єш живу воду. 

Вивчення українського національного колориту в романах Володимира 
Лиса «Століття Якова» та «Соло для Соломії» сприятиме поглибленню знань, 
зокрема підлітків, про регіональні особливості традицій та звичаїв. Зі сторінок 
відкривається українська історія з усіма непроговореними й неосмисленими 
трагедіями. 

«Століття Якова» – перший роман із волинської «хроніки».  
«Усе це – хороша література, що житиме сто років, як світ виживе, 

звiсно»,– засвідчує Ольга Герасим’юк, журналіст. «Виявилося, що якраз 
реалістична розповідь про людину у вирі реальної історії – одна з найбільш 
захопливих книжок з-поміж написаних в Україні за останні роки», – говорить 
Віра Агеєва, професор УКМА. «Мені пощастило, що був членом журі 
«Коронація слова», – інакше ще довго міг би не прочитати «Століття Якова». 
Шкода, що цей роман не може мати продовження. Але далі буде Володимир 
Лис…», – відгукується про роман Андрій Куликов, журналіст. Письменник 
Олександр Клименко зауважив, що це «…якісний твір для масового читача», 
а «…розгляд роману в рідному класифікаційному середовищі дозволяє не 
акцентувати на деяких огріхах «Століття Якова», що їх не вдалося б оминути, 
розглядаючи твір із тією вимогливістю до художньої образності, із якою 
розглядаються класичні твори Мелвілла, Фолкнера та Маркеса. Гуманістичне 
письмо Володимира Лиса змушує говорити про роман «Століття Якова» зі 
серйозною повагою». 

Микола Жулинський зауважив: «Коли гортаєш у співпереживанні 
сторінки цього роману, вражає, скільки сильних випробувань випало на долю 
цього волинянина». 

Реалістично зображено століття життя звичайного українського 
селянина – Якова Меха; показано головні події ХХ століття та їх вплив на 
загальний соціум і життя окремих людей, зміну моральних цінностей та 
способу життя; зображено переломні віхи історії українського народу в трьох 
поколіннях. 

Висловлено негативне ставлення до війни, показано швидкоплинність і 
вагомість людського життя, важливість збереження людяності й терпіння, 
висвітлено почуття, що роблять життя людини вартісним, цікавим, глибоким. 

Порушено проблеми добра й зла, кохання й соціальної нерівності, 
совісті й вибору, вірності й зради, покарання та нагороди, цінності людського 
життя й війни, влади й народу, залежності й відданості, страху й самотності. 

«Соло для Соломії» – другий роман з волинської «хроніки». За оцінкою 
критиків, роман «Соло для Соломії» посів третю позицію в списку 
найпопулярніших творів на Форумі видавців – 2013 р., про що повідомляється 
на сайті «Коронація слова». Свої схвальні відгуки висловили відомі люди. 
Тарас Прохасько, письменник, пише, що « ... із сплетення історії життя окремої 
людини й історії великої – історії світу – народжується література, яка 
викликає зворушення й захоплення. Саме такою літературною історією є 
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роман «Соло для Соломії». На обкладинці книги розміщені такі слова: 
«Вразило «Століття Якова». Гадаю, що так само схвилює читачів і ця остання 
за часом книжка, де постає непроста, гірка, але горда доля волинянки Соломії, 
яка виразно висвітлюється у притаманному Лисові письмі». Ці слова належать 
Анатолію Дімарову, українському письменнику. «Варто читати цю книжку. 
Можливо – перечитувати», – доповнює Андрій Куликов, телеведучий.  

Голосно висловлено негативне ставлення до війни, культивується 
цінність справжніх учинків і слів, упевнено говориться про необхідність 
кохання та важливість збереження людяності, ніжності й терпіння, що роблять 
життя людини вартісним, цікавим, глибоким. Історія життя Соломії 
переплітається з вирішенням протистояння добра й зла, кохання й засудження, 
совісті й вибору, вірності й зради, життя і війни, влади й народу, страху й 
жалю, людяності й зверхності, відданості й самотності, жіночої  краси й 
цінності вчинку. 

У «Масці» дія відбувається на початку ХІХ століття, коли в багатьох 
країнах Європи, на зібраннях аристократів Польщі, України, Німеччини, 
Трансільванії виринає нізвідки й зникає в нікуди загадковий грабіжник, який 
наводить жах на присутніх та здійснює добре сплановані пограбування. 
«Людиною в п’яти масках» виявляється розумний, сміливий, але, водночас, 
невиправно самовпевнений образ головного героя – Прокопа. Він поєднує у 
собі жорстокість та відкритість до щирих почуттів на грабіжницькому шляху. 

Текст твору «І прибуде суддя» побудований на записках головного героя 
– Георгія Лащука, молодого випускника юридичного факультету, який 
одержимий манією справедливості й амбіційно прагне стати суддею, на якого 
вже давно чекають. За власним бажанням він приїжджає працювати в 
маленьке містечко на Волині Стара Вишня. Однак ще в потязі стикається із 
загадковими подіями, що й далі супроводжують його в новому місті. Спочатку 
з потяга падає провідниця Людмила, через деякий час загадковою смертю 
вмирає коханка Георгія Ніла, минає час і на себе накладає руки 
старовишнівський суддя, потім від раку помирає головний інженер заводу.  

У книжці йдеться про життя судді поза межами залу засідання, про вибір 
людини, яка повинна нести справедливість, про українську провінційну 
реальність і блискучу містифікацію, про почуття надзвичайно самотніх людей, 
ніби замкнених у кімнаті зі страхітливими потворами з картин Ієроніма Босха. 

Роману психологічного характеру «Камінь посеред саду» автор 
присвоює жанрову характеристику – «внутрішній детектив». 

Історія Андрія Трояна, звичайного й з першого погляду успішного та до 
міри щасливого інженера комбікормового заводу, який намагається змінити 
свою долю, вийти із зачарованого кола, яке хтось збудував, а головне – знайти 
сутність свого «я», яке вперто розщеплюється на болючі скалки. У центрі 
сюжету спроби головного героя все повернути на свої місця, виправдати чужі 
сподівання та очікування, пройти переломний момент життя. 

Початок твору «Острів Сильвестра» читається як фінал долі головного 
героя й із часом починає сприйматись як частина творчих фантазій персонажа. 
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Для Сильвестра література стала захистом від ворожого суспільства, втечею 
від самого себе, маскою, яку він надягав, боячись показати своє власне «Я», 
врешті-решт сенсом життя. Книга розповідає про самовідданість мистецтву, 
відчуження від реального життя й байдужість до нього, про прагнення до 
порятунку душі й тіла та нездатність зробити крок до цього. 

Часи, що описуються в романі «Графиня», припадають на кінець ХХ 
століття. У творі відбуваються дивні події, які супроводжуються загадками, 
містичними пригодами, жінками, роздумами про сенс життя, болісними 
пошуками правильного морального й мистецького вибору, прихованими та 
глибокими почуттями героїв. Події роману розгортаються у різних часових 
просторах, між таємницею дару митця і гординею й помстою. Тут 
психологічні стосунки між героями гостріші за будь-який детектив. 

Роман «Іван і Чорна Пантера»– це оригінальна історія, в якій доля 
всесвітньо відомої супермоделі Таумі Ремпбел перетинається із життям 
звичайного українського хлопця, мешканця одного з польських міст – Івана.  

У «Щоденниках Ієрихар» протистоять добро і зло, кохання і соціальна 
нерівність, совість і вибір, вірність і зрада, покарання та нагорода, ціна 
людського життя і війна, влада й народ, залежність і відданість, страх і 
самотність. 

Вражаюча сімейна сага «Країна гіркої ніжності» на тлі української 
історії. Три покоління однієї родини, три жіночі долі, три щемливі історії, з 
яких складається вже історія власної країни в жорстокому й 
несентиментальному ХХ столітті. 

«Діва Млинища» – історії десятків зраджених і щасливих доль, зламаних 
і відчайдушно вирваних у смерті життів односельців села Загоряни, що 
змусять усміхатися й плакати, дивуючись вічній земній любові… 

«Місяць, обмитий дощем» – збірка різнобарвних, але водночас таких 
споріднених есеїв і новел про життя – немов букет зібраного восени листя. 
Серйозні, а інколи й іронічні роздуми про сенс щоденного буття й плин часу, 
про історичну долю України й таємниці людського серця… Як відпустити 
минуле та не боятися нових зустрічей? Де черпати наснагу на кожен день? Як 
розпізнати поворотні моменти й навчитися не шукати підтексту у 
випадковостях? Треба просто радіти життю й дихати на повні груди! 
Натхненні історії з добрим гумором, прості, але такі важливі для кожного 
цінності, звичні й рідні для нас слова… 

Більшість есеїв і новел, що увійшли до цієї збірки, – автобіографічні. Це 
твори, над якими письменник працював протягом багатьох років передусім 
для того, аби увічнити події, що вразили його. 

Отже, твори Володимира Лиса – це історія нації з її злетами й падіннями, 
труднощами й досягненнями, звичаями й традиціями. Він словом вкарбовує ці 
знання в пам’ять читачів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Виховання всебічно розвиненої і творчої мовної особистості учня 
вважається одним із пріоритетів сучасної школи. На думку соціолінгвіста 
Ф.С.Бацевича, “мовна особистість – це індивід, що володіє сукупністю 
здатностей і характеристик, які зумовлюють створення і сприйняття ним 
тестів, що вирізняються рівнем структурно - мовної складності та глибиною й 
точністю відображення дійсності» [1, с.20]. Формування мовної особистості 
неможливе без умінь опрацьовувати текст на різних рівнях. Учень повинен не 
тільки володіти мовними знаннями та навичками, але й аргументовано, уміло 
висловлюватися, тобто продукувати текст. Тож у процесі викладання 
української мови текстоцентричний підхід є одним із найперспективніших. 

Сучасна лінгводидактика орієнтує на текстову основу уроків для 
засвоєння мовних явищ, де в межах одного тексту можна проводити 
багаторівневу роботу по вдосконаленню усного й писемного мовлення учнів. 
У тексті функціонують "одиниці всіх мовних рівнів, об’єднані відповідно до 
законів текстотворення, що передбачають збереження логіко – змістової 
єдності висловлювання з урахуванням жанрово-стильових особливостей. 
Тому граматично правильне мовлення учнів може розвиватися на підґрунті 
тексту, адже граматичні форми набувають своєрідних функціонально-
стилістичних, комунікативних значень тільки в тексті» [3, с. 34]. 

Текстоцентричний підхід забезпечує ґрунтовніше засвоєння знань із 
мовних тем і розвиток мовленнєвих навичок учнів, дозволяє систематично 

http://life.pravda.com.ua/book/2010/11/6/64808/
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вести повторення та узагальнення вивченого, здійснювати 
внутрішньопредметні й міжпредметні зв’язки, прищеплювати мовний смак, 
формувати дослідницьку компетентність. 

Практичні рекомендації для вчителів у роботі з текстом можна знайти в 
працях  лінгводидактів Л.О. Варзацької, О.М. Бєляєва, В.Я. Мельничайка, 
М.Я. Плющ, М.І. Пентилюк, Н.Я. Грипас, В.І. Тихоші, С. Омельчука та ін. 

В основі текстоцентричного підходу лежить текст. Це поняття належить 
до багатогранних мовних явищ, тому в мовознавчій науці є різні його 
тлумачення: складне синтаксичне ціле, синтаксична єдність тощо. 
Підпорядковуючи визначення цього терміна провідній меті навчання рідної 
мови в школі – навчити учнів будувати самостійно зв‘язні висловлювання, 
зупинимося на трактуванні, сформульваному більшістю методистів: «текст – 
це одиниця вищого, ніж речення, порядку; об‘єднання кількох речень, що 
характеризується смисловою, структурною, граматичною завершеністю і 
відповідним ставленням мовця до змісту висловлювання» [5, с.155]. 
Найважливішими ознаками тексту є наявність певної кількості речень, теми та 
основної думки висловлювання; змістовий і граматичний зв‘язок між 
реченнями; послідовність, логічна повнота й завершеність викладу. 

Текст для вчителя стає засобом активізації пізнавально-дослідницької 
діяльності на уроці та формування предметної, етнокульторологічної, мовної, 
комунікативної компетентностей, а для здобувачів освіти – джерелом 
інформації, об’єктом розуміння та вивчення. “На доцільно дібраному 
невеликому текстовому матеріалі учні виконують значну кількість 
різноманітних видів діяльності та відповідних навчальних дій, що сприяє 
розв’язанню комплексу навчальних завдань, розвиткові різних 
інтелектуальних і практичних здібностей і вмінь за економних витрат 
урочного часу та сил учнів” [6, с.221]. 

Робота з текстом включає аналіз уже готових висловлювань різних 
типів, стилів та жанрів мовлення та побудову власних, що визначає типологію 
уроків. За змістом дібраний текст повинен бути зрозумілим учням, за 
характером орфограм – відповідати програмі й розділам. 

У навчанні мови використовуються тексти всіх типів і стилів мовлення, 
але найчастіше звертаються до художнього стилю. Образна мова здатна 
розкрити багатство значеннєвих відтінків рідного слова, удосконалити мовне 
природне чуття.  

Текст для роботи має бути певного обсягу. У 5-7 класах упродовж уроку 
можна зосередитися на двох, а у 8-9 на трьох-чотирьох текстах. “Мають бути 
яскраво та рельєфно представлені виучувані мовні явища. Текст повинен 
служити цілям пізнання, а також морально- психологічному розвиткові мовної 
особистості” [2, с. 14]. 

Доцільно орієнтуватися на зразкові тексти. Звернення до творів 
найкращих авторів дозволяє організувати спостереження над мовою як живим 
організмом, тісно пов’язати з людською думкою. “Теми з мови та літератури 
часто знаходяться в органічній спорідненості, тому вимагають інтегрованого 
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погляду” [2, с.86]. 
Використовуючи художній текст як дидактичний матеріал на уроці, 

варто не оминати поезію, що формуватиме багатоасоціативне сприйняття 
слова, заглиблюватиме в його естетичну природу. Після розгляду художніх 
текстів важливо перевести дітей до  власної словесної творчості. А. Ярмолюк 
стверджує: «Текст створює оптимальні умови для розуміння цілісного 
мовленнєвого повідомлення та формування вмінь будувати висловлення за 
зразком» [7, с.16]. 

Працюючи над застосуванням текстоцентричного підходу на уроках 
української мови, словесник має звертати увагу на ефективні прийоми та 
форми роботи з текстом, ураховувати вікові особливості учнів та ступінь 
складності матеріалу. Основною необхідністю є систематичність проведення 
такої роботи. 

Уже в 5 класі на невеликому текстовому матеріалі можна добирати 
систему завдань, коли учні виконують значну кількість взаємопов’язаних 
навчальних дій для набуття, закріплення, удосконалення різних 
комунікативних умінь. Граматичний або лексичний матеріал, який 
розглядаємо на матеріалі тексту, сприймається учнями з більшою цікавістю, 
ніж під час опрацювання окремих речень, словосполучень або слів. 

Для опрацювання  в 6-7 класах тем із морфології вдячним матеріалом 
виступає аналіз мовних явищ на основі тексту. Ще О. Потебня зазначав, що 
частини мови формуються й пізнаються тільки в тексті. Так текст 
використовується для постановки проблеми, у ході розв’язання якої учні 
опановують граматичне поняття або суть правила. 

Наводимо уривок уроку української мови в 7 класі з теми 
“Дієприкметник особлива як форма дієслова: загальне значення, морфологічні 
ознаки, синтаксична роль”. 
 
Сприйняття й усвідомлення матеріалу. 
1. Спостереження над текстом 
Текст 

Калина по ярах стоїть у червоних кетягах, як у зорях. Кожна ягода аж 
дзвенить достиглим соком, так і жевріє палким жаром. Але не може підпалити 
ні віття, ні стверділого листя. Горобці клюють ягоди, кетяги ворушаться, і 
обважнілі сузір‘я здригаються, ніби хочуть злетіти. На калині рясніє безліч 
ягід, і від того вона усміхнена. Щаслива та усміхнена. 
Орють. Переорана чорна земля повільно зітхає. Її огортає солодка втома: за 
літо вона наморилась, вигойдуючи на собі збіжжя, бита громом, лякана 
блискавкою. Тепер вона позіхає, сивими ранками вкривається туманом, до 
полудня тримає на собі колючу росу…І коли хуга співатиме од яру свою 
примерзлу пісню, вона вже спатиме…(Є. Гуцало) 
Завдання: 
1.Виразно прочитати текст. Якою автор побачив калину? 
2.Дібрати заголовок. Який тип мовлення переважає? Обґрунтувати свої думки. 
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3. Словникова робота (випереджальне завдання). 
-З‘ясувати лексичне значення слів жевріє, кетяги, збіжжя, хуга. 
-Яким словником треба скористатись? 
4. Робота в групах. Виписати дієприкметники, визначивши їх граматичні 
ознаки. (1-а група -перший абзац, 2-а група – другий абзац). 
5. У виділених реченнях дослідити  синтаксичну роль дієприкметника. Дати 
відповіді на питання : 
-Яку синтаксичну роль виконують дієприкметники в кожному з речень? Якого 
характеру надають розповіді дієприкметники?  
-Коли дієприкметник має більше ознак дієслова – як означення чи як 
присудок? 
- Поміркуйте, дієприкметник у тексті найчастіше виступає в ролі означення чи 
присудка? (означення). Інколи це означення художнє, тобто епітет. 
- Яка роль епітетів у художніх творах?  
Висновок: Дієприкметник у реченні виступає означенням та присудком, якщо 
відповідає на питання прикметника,. Як означення дієприкметник 
зустрічається найчастіше в художній літературі, а як присудок здебільшого 
характерний науковому стилеві. Іноді дієприкметники (як і прикметники) 
можуть утрачати прикметникові ознаки й переходити в іменники. Тоді вони 
виконують роль підмета або додатка. 

Аналіз текстів особливо важливий у 8-11 класах. При вивченні 
синтаксису він набуває визначального характеру, адже синтаксична побудова 
речення є одним з основних показників типу тексту. Учителем можуть бути 
використані завдання на заміну мовних одиниць, порівняння, зіставлення, 
конструювання, доповнення, моделювання тексту, написання власного тексту 
на основі аналізованого. Наприклад, запропонувати учням вправи на 
редагування тексту, завдання із вилученими розділовими знаками, прийом 
«усне малювання», коли словом передається зміст уявних ілюстрацій до 
тексту. На етапі рефлексії доцільним буде написання 5-10-хвилинного есе. 
Учні переконуються, що пунктограми та орфограми тісно пов’язані з живою 
природою мови. 

Робота з текстом не повинна бути епізодичною і випадковою. Тільки 
системне дослідження сприятиме формуванню мовної особистості. 

Отже, застосування текстоцентричного підходу на уроках мови є 
виправданим і доцільним. Навчання рідної мови на основі аналізу тексту 
допоможе здобувачам освіти краще засвоїти літературні норми сучасної 
української мови, удосконалити навички читання, збагатити словниковий 
запас, сформувати виразне мовлення, виробити уважне ставлення до слова. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО І ЗМІШАНОГО 
НАВЧАННЯ 

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні пріоритетним 
завданням є підвищення її якості, що виступає основою формування соціально 
активної творчої особистості. Для цього необхідно процес навчання 
побудувати з максимальним наближенням до запитів і можливостей школярів. 
Нині перед учительством стоїть важливе завдання – створення таких умов, де 
б дитина могла самовизначитись, розкрити свої інтелектуальні й творчі 
здібності. 

Викладання предметів «Українська мова» та «Українська література» 
під час дистанційного навчання – це заочне навчання з максимальним 
використанням в освітньому процесі інформаційно-цифрової компетентності. 
Нині комп‘ютерні мережі дають змогу працювати з учнями онлайн. 
Спілкування вчителя й учня під час дистанційного навчання змінилося на 
спілкування «учень – комп’ютер – вчитель». Присутність учня на уроці 
зобов‘язує учня брати участь у відеоконференції та онлайнових бесідах, 
завдяки якому створює ефект присутності й розширює рамки інтерактивної 
взаємодії [4, с. 23]. 

Під час уроків української мови та літератури потрібно активніше 
використовувати сучасні педагогічні технології: комп‘ютеризоване навчання 
та інтерактивні форми роботи. Вони збільшують пізнавальну самостійність 
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учителів, учнів та їх батьків, мотивують потребу розвитку їхньої інноваційної 
культури [1, с. 49]. 

Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання 
української мови та літератури повинно відбуватись у двох напрямах: 1) при 
засвоєнні теоретичного розділу навчальної програми з дисципліни з 
використанням як традиційних засобів навчання, так і засобів ІКТ; 2) при 
засвоєнні практичних занять із застосуванням традиційної структури уроків, 
зокрема уроків розвитку мовлення. 

Під час засвоєння теоретичного розділу з використанням засобів 
навчання, що функціонують на базі ІКТ, дієвим є використання платформи 
«Всеосвіта», яка дає можливість перевірити теоретичні знання учнів. 

Завдяки використанню комп‘ютерних технологій учні можуть отримати 
задоволення від захопливого процесу пізнання, занурюючись в яскравий 
барвистий світ українського слова. Таке заняття викликає в них емоційний 
підйом, навіть відсталі учні активно працюють під час уроку. Електронні 
презентації, навчальні відеофільми, електронні тексти, анімаційні зображення 
– це невичерпний потенціал для використання на уроках мови та літератури, 
адже ці засоби навчання активізують процес розвитку творчих здібностей, 
умінь та навичок учнів, застосування знань для розв‘язання нетрадиційних 
завдань [3, с. 17]. 

В умовах дистанційного навчання під час епідемії COVID-19 
використання інформаційно-комунікаційних технологій є важливою 
складовою формування соціально активної особистості. Як і в класно-урочній 
системі навчання, так і під час дистанційного навчання зміст урок 
визначається трьома складовими: мотивація навчання, виконання практичних 
навичок як одного з головних чинників навчання, оцінювання навчальних 
досягнень. 

Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює пізнавальну 
активність учнів, її готовність до засвоєння знань. Мотиваційна складова 
навчальної діяльності та теоретичні засади охоплюють пізнавальні потреби та 
мотиви навчання. Важливою умовою є власний приклад учителя. Під час цього 
етапу уроку вчитель знімає короткі 15-хвилинні відео, які перекидає для учнів 
на телефон за допомогою додатка «Viber» або соціальної мережі «Instagram», 
адже ці додатки є найпопулярнішими серед школярів. 

Практичні навички та вправи є одним з головних чинників навчання. 
Самостійне виконання вправ за правильної організації може суттєво 
підвищити навчальну активність учнів. Водночас без кваліфікованої 
організаційної підготовки неможливо сформувати в школярів навички 
самостійних занять. Особливої уваги вимагають підбір і дозування мовно-
літературних завдань. Тому учням пропонуємо виконанні завдання з 
фотофіксації викладати в особисті кабінети на платформі «Classroom». 

При оцінюванні навчальних досягнень з української мови та літератури 
враховуються особисті досягнення школярів та ступінь активності учнів. 
Після закінчення уроків вчитель виставляє бали та задає домашнє завдання, 
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використовуючи можливості всеукраїнської системи освіти «Нові знання». 
Електронний журнал – інструмент, який робить процес управління освітою 
оперативним і зручним, даючи змогу вчасно інформувати про поточні зміни в 
результатах навчання всіх учасників освітнього процесу. Завдяки 
електронному журналу учень та батьки можуть ознайомитися не лише з 
навчальними досягненнями, а й можливими помилками у вправах, домашніми 
завданнями. 

Нині світ перебуває на етапі розвитку, в якому інформація відіграє 
важливу роль. В умовах упровадження дистанційного навчання, в час 
інтенсивного потоку інформації і нових способів її передачі, вимагають перед 
вчителем нових підходів до навчання гуманітарних дисциплін. 

Розвиваючи в школярів інформаційно-цифрову компетентність, учитель 
готує учня до самостійного життя в інформаційному суспільстві. 
Орієнтуючись на ці умови, у яких будуть вчитися, розвиватися, зростати учні 
нової формації – як вчитель, добираю нові методи та форми навчання. 

Першочерговим завданням є перетворення інформаційної лавини в 
ефективний освітній інструмент, основною метою якого є формування в учнів 
уміння орієнтуватися в потоці інформації, систематизувати й відбирати 
потрібне, розвиваю в учнів навички критичного та системного мислення, 
уміння працювати з інформацією та медіазасобами, ставити та вирішувати 
проблеми, направлені на саморозвиток, творчість і допитливість. 

Отже, використовувати інформаційно-комунікаційні технології під час 
дистанційного навчання  уроків української мови та літератури доцільно, 
оскільки вони сприяють розвитку ініціативи, соціальної активності, 
самостійності, творчості та цінності українського слова. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА ПІСЛЯ ТРИДЦЯТОЇ РІЧНИЦІ 

ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Після тридцятої річниці відновлення нашою державою незалежності 

сучасна українська мова має своє гідне місце на лінгвістичній карті світу. 
Констатують, що серед найпоширеніших мов світу вона входить до другого 
десятка. Крім території України, нею говорять і представники української 
діаспори – західної та східної. Засновник Лінгвістичного навчального музею 
при Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка, 
компетентний дослідник К.Тищенко під час відкритої лекції «Про справжніх 
«родичів» української мови» озвучив інформацію про 82 специфічні риси 
фонетики й граматики нашої мови, причому 32 з них не мають аналогів в 
інших мовах.  

Очевидно, кожна свідома людина хоче, щоб мова, якою вона думає, 
реалізується в житті, мала престиж у світі. Український дослідник О.Ткаченко 
зазначає з цього приводу таке: «Для того щоб та чи інша мова викликала 
гострий і повсюдний інтерес до себе, треба, щоб країна, де вона поширена, 
досягла великих і різнобічних економічних, наукових та технічних успіхів і як 
більше у спеціальних галузях, де переклади робляться порівняно рідко <…> і 
де фахівці зацікавлені у якомога швидшому сприйнятті позитивного досвіду й 
нових відкриттів» [3, с.100]. Мовне питання в Україні вимагає адекватної 
мовної політики, під якою розуміємо сукупність державних заходів, 
спрямованих на регулювання мовних відносин. Вона як частина культурної 
політики повинна мати стратегічне значення, далекоглядний характер, 
відповідати принципам міжнародного законодавства. Щодо засадничих 
моментів мовної політики цікаве міркування висловив свого часу Т.Кияк: «У 
той же час мовна політика – це концентроване вираження стану економіки, 
суспільства, їхніх проблем та перспектив, і вона має бути тим активнішою, чим 
гіршими є ці стани…» [1, с.30]. Соціолінгвіст Л.Масенко у книзі «(У)мовна 
(У)країна» акцентує на виразній політиці держави щодо мови. Серед цілей 
Української держави автор називає такі: «відродження, підтримка, піднесення 
престижу української мови як мови титульної нації; утвердження української 
мови як державної у всіх царинах суспільного життя на всій території України; 
підтримання мовного розмаїття України та міжкультурного діалогу» [2, с. 87]. 

Можемо констатувати, що маємо позитивні зміни й конкретні 
результати щодо набуття чинності статті 30 Закону про мову «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» від 16 січня 
2021 року (обов’язковість надання послуг державною мовою свідомі 
громадяни мислять як перемогу) або статті 26 від 16 липня 2021 року щодо 
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книговидання та книгорозповсюдження (не менше 50% книг, виданих 
видавництвом за рік, має бути українською; така ж цифра щодо продажу у 
крамницях). Крім цього, сьогодні потенційний держслужбовець має скласти 
іспит на рівень володіння державною мовою, що є однією з умов отримання 
ним посади. 

Звісно, попри низку важливих трансформацій щодо мови, фахівці та 
небайдужі громадяни мають усіляко популяризувати українську серед різних 
вікових груп. Утім, на наше переконання, пріоритетною має бути боротьба за 
сучасну молодь, яку можна зацікавити конкурентоспроможним 
українськомовних контентом. У цьому плані позитивною вважаємо діяльність 
таких блогерів: Тетяна Микитенко (проєкт «Читанка», у якому відбувається 
рекомендація й аналіз творів української літератури), Остап Українець та 
Євген Лір (канал «Твоя підпільна гуманітарка», у якій популярно пояснюють 
питання гуманітарної царини, мовної зокрема). Ясна річ, принципову позицію 
щодо мови мають і публічні люди: співак Святослав Вакарчук, літератор 
Оксана Забужко, журналіст Тетяна Даниленко та ін. Завдяки цим 
авторитетним людям пересічна людина може «навернутися» на українську 
мову. Важливу роль у підвищенні престижу української мови відіграє 
словесник у закладах середньої освіти та вищої освіти. Передусім він має бути 
пасіонарною особистістю, що власним прикладом і під час навчального 
процесу, і поза ним демонструє дотримання закону, глибоку повагу до мови 
як однієї з найвищих духовних цінностей. 

Отже, ми живемо в епоху, коли сучасна українська мова набуває 
активного вживання не тільки в публічній царині, але і приватній. Зважена, але 
послідовна політика держави щодо мови є позитивним чинником поступу 
України. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ТРОПІВ У 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ 

Кожен текст, залежно від стилю, до якого він належить, 
характеризується певним набором лексичних одиниць. Загальновідомо, що 



68 
 

публіцистика оперує такими одиницями мови, які передають інформацію про 
суспільне життя, формують громадську думку. З цією метою автори текстів 
використовують не тільки загальновживану, немарковану лексику, але й 
стилістично марковану. У нашій праці ми звернемо увагу на роль таких засобів 
виразності, як епітети, метафори, метонімії, синекдохи та ін.  

Стилістичні засоби інформації текстів ЗМІ були предметом дослідження 
в наукових розвідках таких вітчизняних і зарубіжних мовознавців, як О.В. 
Дзикович, К.А. Долинін, М.Р. Желтухіна, О.І. Панченко, Ю.Г. Синельников. 
Мета роботи – визначити потребу використання зазначених вище тропів у 
текстах засобів масової інформації (далі – ЗМІ), окреслити їхню 
компресаторну функцію, тобто функцію «стиснення».  

Стилістична палітра журналістських текстів зумовлена своєю 
специфікою . Для нього важливо відтворити подію емоційно, подати матеріал 
так, щоби читачі сформували власне розуміння описуваного. Зважаючи на 
індивідуальний почерк мовостилю автора статті, в останній з’являються нові 
лексичні одиниці, аби привернути увагу реципієнта. Тому мова ЗМІ яскрава, 
експресивна й образна. Ці її особливості забезпечуються вживанням 
стилістично маркованої лексики та своєрідною побудовою висловлювання, що 
полягає в емоційності, відкритості. 

Публіцистичний дискурс будується, як справедливо вважає 
І.Г.Мірошніченко, на вживанні «загальновживаної, суспільно-публіцистичної 
та політичної лексики з великою кількістю мовних кліше та шаблонів і 
порівняно менший відсоток – тропи та стилістичні фігури» [1, с.61]. 

Фактичною базою для нашої розвідки є статті, розміщені на сайті газети 
«День» у другій декаді вересня.  

Найпоширенішим тропом виявився епітет. Епітет у журналістському 
тексті описує осіб, предмети, явища, репрезентуючи різноманітні їхні 
характеристики: візуальні, слухові, тактильні, емоційні, соціальні та безліч 
інших. Це активний визначник реалій, який володіє здатністю створити 
безпосередній конкретний образ означуваного, дати йому оцінку, викликати 
пов’язані з ним та з подібними йому асоціації, емоційний, культурний, 
політичний та інші фони: «Попередили посла, що продовження 
деструктивної лінії Праги щодо Росії і її громадян призведе до подальшої 
деградації двосторонніх відносин з ініціативи чеської сторони і не залишиться 
без реакції з нашого боку», – сказано в коментарі Захарової» (газета «День», 
14 вересня 2021), «До програми увійшли знакові фільми з різних періодів 
історії кіно: від авангардних експериментів піонерки епохи німого кіно Майї 
Дерен до короткого метру призерки цьогорічного Берлінале Катерини 
Горностай» (газета «День», 13 вересня 2021), «Російські моряки відпрацювали 
«знищення умовного противника» в Чорному морі» (газета «День», 13 
вересня 2021), «"Київ Цифровий" впровадить сервіс руху транспорту» 
(газета «День», 13 вересня 2021). 

Наступний троп - дієслівні метафори. Вона створює розгалужене 
асоціативне поле, що поєднує семантичні поля двох у чомусь подібних 
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предметів або понять, крім того, вона може будуватися на основі вражень або 
оцінки, додаючи почуттєво-емоційні нашарування на нове значення. За 
визначенням, метафора – це «перехід інтуїтивного осяяння у сферу 
раціональних понять», вона «прагне, на відміну від символу, зосередитися в 
образній оболонці» [1, с. 444]. Наведемо приклади використання дієслівних 
метафорних сполук, які компресують та увиразнюють зміст повідомлення: «В 
апараті РНБО пройшла нарада щодо створення кібервійськ України» (газета 
«День», 13 вересня 2021), «В ході наради відбувся обмін думками про обсяг 
матеріально-технічного забезпечення та фінансування кібервійськ, які 
необхідні для їх створення та роботи» (газета «День», 13 вересня 2021), «Уже 
завтра стартує онлайн-фестиваль короткометражних фільмів найкращих 
режисерок України та Великобританії «7+7» (газета «День», 13 вересня 2021). 

Принагідно зауважимо, що у журналістських текстах ми виявили і 
генітивні метафори. Їхньою граматичною особливістю є вживання одного з 
іменників у родовому відмінку. Як і дієслівні, генітивні метафори «згортають» 
текст та надають йому емоційно-оцінного звучання, як-от: «РФ направила до 
Чехії ноту протесту через затримання учасника окупації Криму» (газета 
«День», 14 вересня 2021), «У ході наради відбувся обмін думками про обсяг 
матеріально-технічного забезпечення та фінансування кібервійськ, які 
необхідні для їх створення та роботи» (газета «День», 13 вересня 2021). 

Наше дослідження зафіксувало високий відсоток уживання в 
журналістських текстах метонімій – перенесення назв із одного явища чи 
предмета на інший за якісною, кількісною, часовою суміжністю, тобто за 
певною подібністю. Цей вид тропів укладачі текстів використовують із метою 
виразнішого й емоційнішого зображення дійсності, підкреслення певних 
ознак. Примітним є те, що журналісти часто послуговуються метонімією у 
заголовках текстів. Метонімія сприяє ще й скороченню кількісного складу 
тексту, оскільки дає змогу уникнути довгих описових структур і 
невиправданих повторів одного й того ж явища, про яке йдеться і в заголовку, 
і на початку тексту: «Служба безпеки викрила корупційну схему в одній із 
філій "Укрзалізниці» (газета «День», 14 вересня 2021), «Напередодні Офіс 
генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина 
Росії Олександра Франчетті, затриманого 12 вересня в Чехії за запитом 
України через участь в окупації Криму» (газета «День», 14 вересня 2021), 
«Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до 
кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних 
формуваннях «Самооборона Криму» і «Северный ветер» (ст. 260 КК України) 
(газета «День», 14 вересня 2021), «Українська морська авіація провела 
навчання над Чорним морем» (газета «День», 13 вересня 2021), «Екіпажі 
відмінно виконали контрольні польоти та, продемонструвавши 
злагодженість у діях, «знищили» усі задані цілі, - зазначив заступник 
командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков» (газета «День», 13 
вересня 2021). 
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Отже, проаналізовані нами тропи виконують цілу низку важливих 
завдань у стислих текстах українських медіа. Вони стискають обсяг тексту, 
насичуючи його образністю й емоційністю, яка не властива прямим назвам, 
що сприяє семантичній компресії. 
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ХРОНОТОП ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕКСТОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

 
Проблема дослідження часу й простору завжди була актуальною та 

перспективною галуззю філологічної науки, оскільки надавала змогу 
розширити межі сприйняття та аналізу художніх текстів і дозволила глибше 
зануритись у їх структурну та сюжетну канву. Особливу вагу для дослідження 
простору й часу має поняття хронотопу, розроблене М.Бахтіним. Під 
хронотопом дослідник розумів «істотний взаємозв’язок часових і просторових 
взаємин, художньо освоєних у літературі» [1, с. 234]. Актуальним є 
дослідження художньої природи хронотопу, його ознак та способів 
зображення у тексті. 

Категорії простору і часу виступають одними з фундаментальних 
елементів текстової організації. Більша частина їхньої значеннєвості в 
лінгвістиці тексту не викликає сумнівів, оскільки центральним об’єктом усіх 
наукових пошуків виступає текст у його різних варіаціях та формах. Він є 
свідком розвитку науки та мистецтва, змін у соціальній, культурній та інших 
сферах життя суспільства, безпосередньо фіксуючи або побічно відображаючи 
сучасні тенденції. Художні тексти постійно змінюються, відбиваючи події 
сучасного суспільства і часу. У зв’язку з цим актуальність дослідження таких 
основоположних текстових категорій, як час і простір, видається очевидною і 
вимагає поглибленої інтерпретації суті понять простору і часу та численних 
способів їх осмислення. 

М.Бахтіну належить антропоцентрична концепція хронотопу 
художнього твору: 1) світ (модель простору і часу) зображений ззовні як 
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оточення героя і 2) світ (модель простору і часу) зображений зсередини як 
душевно-духовна сфера, що включає наміри, думки, почуття. 

У сучасній науці існує багато теорій стосовно часу, але всі вони 
підтверджують тісний взаємозв’язок часу з простором. Адже час рухається у 
просторі, взаємообумовлений простором і не може існувати поза ним. 

Література протягом всієї своєї історії створює особливий часопростір – 
художній хронотоп, – який тісно пов’язаний із часовими та просторовими 
визначеннями об’єктивної дійсності, однак не тотожний з ними. Художній час 
може мати реальні координати (рік, місяць, число, століття), може бути 
невизначеним (як-то у казці), або опиратися на майбутнє (у фантастичних 
творах). Так само художній простір літературного твору може вказувати на 
реальне або вигадане місце подій, чи взагалі бути невизначеним. Він може 
розширитися до космосу, або звузитися до окремого міста, вулиці, кімнати 
тощо. 

Хронотоп охоплює всі сторони художнього твору: впливає на жанрову 
специфіку тексту, композиційну структуру, висвітлення художнього образу в 
творі. Необхідно зазначити, що художній хронотоп, на відміну від часових і 
просторових визначень об’єктивної дійсності, має більш або менш 
суб’єктивний характер. Адже відчуття часу і простору залежить від вираження 
його автором, сприйняття читачем та від взаємозв’язку реального світу й світу 
художнього. 

Художній простір і час найвагоміше характеризують світовідчуття, 
поведінку людей певної епохи, служать конструктивними принципами 
побудови літературного твору, а також є «мовою» його розуміння. 

Необхідно також розрізняти авторський хронотоп та хронотоп 
оповідача. Автор і оповідач знаходяться в різних площинах художнього 
тексту: автор одночасно знаходиться в об’єктивному часопросторі й 
відображається в хронотопі художнього твору, який від нього залежить; 
оповідач є частиною художнього задуму, тому він повністю 
підпорядковується авторському часопросторові та хронотопу літературного 
тексту. 

Художній час літературного твору функціонує у двох іпостасях: час 
подій і персонажів художнього твору та час дійсності реципієнта цього твору. 
Уявлення про час у світовій літературі та культурі змінювались у процесі 
історичного розвитку суспільства. Це спричинило появу таких різновидів 
художнього часу, як циклічний, міфологічний, казуальний, есхатологічний, 
спіральний, міфопоетичний та ін. Художній простір літературного твору 
реалізується в своєму взаємозв’язку з часом і має такі характеристики, як 
відкритість, замкненість, просторість, доступність / недоступність до огляду, 
місткість, сенсорне сприйняття. У залежності від цих характеристик, простір 
може бути відкритим, закритим, зовнішнім і внутрішнім, “своїм” і “чужим”, 
прямим і кривим, великим і малим, локальним і глобальним, близьким і 
далеким. Часопростір художнього твору має суб’єктивну природу та 
реалізується в свідомості автора, персонажів та читача літературного тексту. 
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За своїми функціями в літературному творі він поділяється на сюжетний, 
фабульний, топографічний, авторський, соціальноісторичний, побутовий, 
фантастичний, міфологічний, психологічний, метафізичний хронотопи. 

Таким чином, художній хронотоп являє собою взаємозв’язок часових та 
просторових координат літературного тексту. Художній хронотоп охоплює всі 
ланки літературного твору: впливає на родово-жанрову специфіку тексту, 
втілення естетичних засад літературного напряму, композиційну структуру, 
висвітлення художнього образу в творі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 
Дистанційне навчання – реалія сучасної освіти, але варто зазначити, що 

воно не може на 100% замінювати традиційну форму навчання. Незважаючи 
на популярність і загальне схвалення цієї форми навчання, переважна 
більшість студентів сходяться на думці, що онлайн-навчання не зможе 
замінити «живого» спілкування між викладачем і студентом, створити 
атмосферу академічного середовища, замінити колектив і дружнє спілкування 
між студентами; його завдання тільки доповнити та розширити можливості 
класичної університетської системи навчання. 

Наразі в усьому світі відбувається стрімкий розвиток онлайн-навчання, 
яке базується на використанні сучасних технологій. 

Із розвитком інформаційних технологій, локальних мереж з’явились 
нові можливості навчання, які дозволяють підтримувати освітній процес на 

http://nimfilmdpu.mozello.com/vseukranska-nternet-konferencja/lteratura-zakordonnih-kran/params/post/1336724/
http://nimfilmdpu.mozello.com/vseukranska-nternet-konferencja/lteratura-zakordonnih-kran/params/post/1336724/
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належному рівні. Це особливо важливо для якісного викладання української 
мови як іноземної. 

Вивчення, удосконалення методів онлайн-навчання є актуальною темою 
сучасних методик і досліджень. Наприклад, Luis Miguel Dos Santos [1] звертає 
увагу на те, що пошук оптимальних та ефективних методик і стратегій 
навчання є невід’ємною частиною викладання мов. Сьогодні все більшу 
популярність набуває онлайн-навчання. Reni Puspitasari Dwi Lestariyana і 
Handoyo PujiWidodo [2] відзначають, що в сучасну цифрову епоху студенти 
мають величезний досвід активного використання цифрових технологій через 
такі ресурси, як Facebook, Instagram, блоги та WhatsApp. Для них онлайн-
середовище є звичним. 

Нові форми навчання мають низку переваг, які, за словами Боуена 
посприяли значному поліпшенню в академічній інфраструктурі та дозволили 
значно заощадити час для отримання нової інформації [3]. 

Сучасна ситуація, що склалася у вищій освіті, довела, що проводити 
заняття із застосуванням нових інформаційних технологій стало життєво 
необхідно. Відзначимо, що впровадження в навчальний процес онлайн-
навчання зовсім повинно не виключати традиційні методи навчання, а тільки 
доповнювати їх. Основна мета онлайн-навчання – це формування стійкої 
мотивації через активну участь студентів і викладача в навчальному процесі. 
Забезпечити якісне покращення результатів навчальної діяльності можна 
тільки при розумному поєднанні накопичених методів, особистого досвіду й 
сучасних технологій. Переваги онлайн-навчання наочні – це можливість 
диференційованого й індивідуального навчання для всіх студентів (у тому 
числі з обмеженими можливостями здоров’я, територіальної доступності 
навчання в рейтингових університетах країни і т. п.); інтерактивність; якість 
тестів; наочність; виправданість застосування аудіо, відео; можливість 
використання цього виду навчання для роботи з обдарованими студентами; 
дистанційна участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. 

Форс-мажорні обставини, що склалися в світі, сприяли прискореній 
модернізації форми онлайн-навчання, розробці інтеграційних комплексів 
методик при навчанні студентів-іноземців і, як наслідок, появи терміну 
«онлайн-навчання» (ОН), під яким слід розуміти вдосконалену форму 
дистанційного навчання: використання презентацій в середовищі Power Point, 
програм тестування та розробки електронних курсів на різних платформах як 
єдину інтеграційну модель. У процесі навчання відбулося розширення 
функцій ОН як інструменту освітнього процесу, що дало можливість 
викладачам брати до уваги при проведенні вебінарів різний рівень знань учнів, 
орієнтуючись на результати, досягнуті студентами на освітніх платформах 
Moodle та Stepik. 

Таким чином, спостерігається зміна пріоритетів при оцінці ролі онлайн-
навчання в освітньому процесі. Онлайн-навчання виконує вже не допоміжну 
функцію, а поступово починає відігравати провідну роль у сучасній системі 
освіти. 
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Для відпрацювання навичок говоріння та аудіювання активно 
використовується інтернет-платформа ZOOM. Ця платформа надає найширші 
можливості в організації відео-уроку: 

- бачити студента (організатор має можливість вмикати відео у слухача); 
-розділити групу на підгрупи для відпрацювання діалогів, 

монологічного висловлювання; 
- використовувати «віртуальну» дошку; 
- демонструвати екран ноутбука викладача; 
- відправляти файли студентам; 
- організовувати чати студентів. 
На вищеназваній платформі проводяться «аудиторні» заняття, що 

включають такі методи роботи, як опитування, монологічне висловлювання, 
бесіда. Під час уроку студенти мають можливість ставити питання викладачеві 
безпосередньо. 

Запропонована методика онлайн-навчання іноземних здобувачів вищої 
освіти в умовах пандемії дозволяє забезпечити не лише підготовку до 
складання іспиту або центрального тестування, а й якісне проведення занять з 
української мови за будь-яких обставин. 
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ТЕРМІНИ «КОНЦЕПТ» І «ПОНЯТТЯ» В СУЧАСНОМУ 
МОВОЗНАВСТВІ 

 
Упродовж багатьох століть питання взаємозв’язку мови й культури 

залишається предметом наукових дискусій як українських, так і зарубіжних 
лінгвістів. Мова є не тільки основним засобом людської комунікації, а й 
складовою та виразником національної культури. Антропоцентричне 
розуміння мови, яка перебуває в тісних стосунках із суспільством, довкіллям, 
культурою, виникло у філософії та філології. Наукове обґрунтування мовно-
культурних відносин ще з ХVІІІ ст. стало предметом досліджень різних 
учених, зокрема таких визначних лінгвістів, як В.фон Гумбольдт, 
О.О.Потебня, Р.О.Якобсон та ін. 

Так, німецький мовознавець і філософ В. фон Гумбольдт зазначає, що 
мова народу – це його дух, а дух народу – це його мова, розуміючи «дух» як 
творчий, духовний, інтелектуальний потенціал нації, який реалізується через 
мову. Мова, за словами науковця, є органом, який створює думку [1, с. 68–
75]. Продовжуючи ідеї В. фон Гумбольдта про зв’язок мови й мовлення, 
О.О.Потебня стверджує, що мова є не мертве виникнення, а діяльність, тобто 
сам процес виникнення, тому її історичне визначення може бути тільки 
генетичним: мова є вічним зусиллям душі зробити членороздільний звук 
вираженням думки» [5, с. 26]. 

Відтворюючи зовнішній світ, мова передає його концептуалізацію – те, 
як людина його розуміє. Сучасне світове й українське мовознавство активно 
послуговується терміном «концепт» як ретранслятором дійсності, 
інформаційним накопичувачем, який зберігає досвід і знання про людину, 
природу, світ. 

Одним із сучасних термінів гуманітарних наук: мовознавства, 
літературознавства, філософії, лінгвістики, психології, культурології – є 
концепт. У науковій літературі існує чимало потрактувань цього поняття, 
оскільки воно є одним із ключових у дослідженні мовної картини світу. Термін 
«концепт» був відомий спершу як філософське поняття, проте тільки в другій 
половині ХХ ст. концепт стає базовою одиницею когнітивної лінгвістики. 
Поняття «концепту» розглядалося багатьма лінгвістами східнослов’янського 
мовознавства, серед яких М.Ф.Алефіренко, А.П.Бабушкін, А.Вежбицька, 
І.О.Голубовська, С.А.Жаботинська, В.В.Жайворонок, В.С.Калашник, 
В.І.Карасик, В.І.Кононенко, Т.А.Космеда, О.С.Кубрякова, Д.С.Лихачов, 
В.А.Маслова, П.В.Мацьків, В.Ю.Попов, О.О.Селіванова, М.С.Скаб, 
Ю.С.Степанов, Н.О.Мех та ін. 

Сучасне мовознавство активно послуговується поняттям «концепт» як 
одиницею інформації, що об’єднує в собі накопичені знань про об’єкт про 
людину, предмет, явище. 

Концепти є одиницями когнітивних структур, що зберігаються в 
складних ментальних схемах. Український мовознавець О. Селіванова 
визначає концепт як інформаційну структуру свідомості, як одиницю пам’яті, 
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що містить сукупність знань про об’єкт пізнання [6, с. 410]; глобальною 
одиницею мисленнєвої діяльності, квантом структурованого знання називає 
концепт український філолог А.Загнітко [2, с. 9]; а російський лінгвіст Ю. 
Степанов під терміном «концепт» розуміє згусток культури у свідомості 
людини [7, с. 42]. Таким чином, концепт – це ретранслятор дійсності, 
накопичувач, який зберігає досвід і знання про людину, природу, світ. 

Протягом довгого часу в мовознавчій науці термін «концепт» вживався 
як абсолютний синонім до терміна «поняття», адже обидва вони подібні за 
внутрішньою формою. Так, за визначенням О. Селіванової, концепт близький 
за значенням до поняття, бо може відбиватися в мовній формі або 
опредмечуватися в невербальній формі чи залишатися у свідомості людини. 
Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур 
і позначене певною номінативною одиницею. Концепт зароджується в процесі 
пізнавальної діяльності, відображає та узагальнює досвід людини й 
інтеріоризовану її свідомістю дійсність, підводячи інформацію під 
певні вироблені суспільством категорії та класи [6, с. 256]. У сучасному 
мовознавстві терміни «концепт» і «поняття» вважають одиницями пам’яті і 
взаємопов’язані з нашими знаннями, досвідом, мисленням. Разом із тим у 
сучасному науковому дискурсі ці терміни різняться тим, що поняття, на думку 
багатьох лінгвістів, відбиває лише узагальнені ознаки предмета чи явища, тоді 
як концепт, на відміну від нього, здатний пояснювати ознаки об’єкта. 

Поняття, на думку деяких лінгвістів, є логічно конструйованим 
концептом, позбавленим образності. Однак у свідомості існують поняття 
емоцій та оцінок, тому відсутність образності за будь-яких умов не є 
диференційною ознакою поняття й концепту. Уважається, що концепт 
ширшийза поняття, тому що друге пропускає перше крізь призму 
національного світобачення й певної мовної системи, через що стає 
ядром концепту. 
Ю. Степанов зазначає, що поняття – це думка, уявлення про предмети і явища, 
що узагальнює їхні спільні і характерологічні ознаки, а концепти – це 
насамперед ідеї, що охоплюють і абстрактні, і конкретно-асоціативні, й 
емоційно-оцінні, й емоційно-узагальнювальні ознаки. Учений переконаний, 
що концепт виникає при зіткненні світу культури та індивіда, що свідчить про 
те, що це визначення є найвужчим з усіх перерахованих, так як автор дає 
лінгвокультурологічне тлумачення концепту [7]. 

За визначенням А. Загнітка, поняття – це один із суттєвих модусів 
концепту [2, с. 18]. В. Маслова стверджує, що поняття – це сукупність пізнаних 
істотних ознак об’єкта, а концепт – це ментальне національно-специфічне 
утворення, планом змісту якого є вся сукупність знань про цей об’єкт [4, с. 27]. 
Таким чином, можна стверджувати, що концепт – полівимірне, багатошарове 
явище, яке вбирає в себе понятійність, однак є ширшим та глибшим елементом 
за нього. 

Зі свого боку В. Колесов потрактовує термін «концепт» у тісному зв’язку 
із терміном «поняття», зазначаючи, що «концепт ‒ не поняття, а сутність 
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поняття ..., виявлена в … образі, в понятті і в символі ... Поняття є наближення 
до концепту, це вияв концепту у вигляді однієї з його змістовних форм. 
Концепт ‒ і ментальний генотип, атом генної памʼяті ... і архетип, і 
першообраз, і багато чого ще» [3, с.19‒20]. 

Спираючись на думки авторитетних мовознавців, можна стверджувати, 
що концепт орієнтується здебільшого на емоційно-експресивну, оцінну 
характеристику та суб’єктивацію, тоді як поняття ґрунтується на об’єктивації 
та істотних ознаках предмета чи явища. Таким чином, ми бачимо, що терміни 
«концепт» і «поняття» є близькими, але все-таки їх не можна ототожнювати. І 
концепт, і поняття – це одиниці мислення, однак вони різні за змістом і 
ступенем охоплення інформації про світ. 

 
 
 

Література: 
 

1. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс, 2000. 400 
с. 

2. Загнітко А. П. Теорія граматики і тексту: монографія. Донецьк : ДонНУ, 
2014. 480 с. 

3. Колесов В. В. Язык и ментальность. СПб. : Петербургское 
востоковедение, 2004. 240 с.  

4. Маслова В. A. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие. 2-е изд. Минск : 
ТетраСистемс, 2005. 256 с. 

5. Потебня А. А. Мысль и язык. К. :Науч.-произв. коммер. фирма «СИНТО», 
1993. 191 с. 

6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. 
Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 c. 

7. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 
исследования. М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с 
 

 
Харечко Світлана Іванівна, 
вчитель Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 10 
Ніжинської міської ради Чернігівської 
області 
 

 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Нова українська школа зумовлює новітні тенденції щодо розвитку 
освіти. З’явилась потреба у діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно 
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збагачених громадянах. Тому основним завданням освітніх закладів є 
розвиток індивідуальних здібностей та креативних компетенцій учнів у 
процесі навчання і виховання. Сьогодні важливо, щоб школа не просто 
допомагала формуванню здатності особистості до вирішення життєвих 
проблем, необхідно зв‘язати дитину з життям, показати їй простір завдань для 
вироблення в учнів навичок самостійності. Тому вчителю української мови та 
літератури важливо створювати належні умови для повноцінного розвитку 
кожного учня, виявити творчі здібності дитини, розвинути їх якомога повніше, 
бо в кожній людині природою закладений певний потенціал, а він є основою 
виховання життєздатної людини. 

У нинішніх умовах навчання домінуючим є особистісно орієнтований 
підхід, перехід від авторитарної до гуманістичної і демократичної освіти. Це 
означає, що учень не є пасивним сприймачем інформації, а співавтором уроку, 
учитель не лише пояснює матеріал, а й виявляє індивідуальні особливості, 
творчі здібності, нахили школярів, створює сприятливі умови для їхнього 
духовного розвитку. Такий підхід передбачає врахування потреб кожного 
учня, де він виступає як суб’єкт освітньої діяльності 

Особистісно орієнтований підхід, представлений у дослідженнях 
Г.О.Балла, І.Д. Беха, Є.В. Бондаревської, А.М.Фасолі, І.С. Якиманської, 
С.Л.Яценка, О.А. Дубасенюка та ін. 

Метою статті є показ практичного впровадження особистісно 
орієнтованого навчання на уроках української літератури, забезпечення 
створення оптимальних умов для розвитку особистісних структур учня, 
формування його життєвих компетентностей. 

Важливими є ті запитання й завдання, які актуалізують суб’єктний 
досвід, виявляють ставлення до вивченого, створення на уроці такої 
атмосфери, яка б сприяла не лише здобуттю нових знань, але й розвитку 
пізнавальної діяльності учнів. 

Сучасна концепція літературної освіти базується на таких основних 
орієнтирах, як пріоритет роботи з художнім текстом, утвердження естетичної 
функції мистецтва слова, а звідси – розв’язання проблем морально – етичного 
плану, в основі яких лежать загально людські цінності. 

Інтерактивні технології стимулюють учнів до пошуку істини, 
розвивають розумову та емоційну сфери, створюють у класі небуденну 
атмосферу, заохочують до самоосвіти. 

Однією із складових частин комунікативної компетенції є вміння і 
навички вести дискусію, аргументувати, доводити. 

Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає працювати 
у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою 
професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих 
можливостей учнів. 

Для реалізації завдань креативної компетенції ми створюємо такі умови, 
за яких учні не будуть пасивними слухачами , а братимуть активну участь у 
процесі набуття знань, у результаті чого й формуватимуться творчі здібності.   
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Формуванню творчої компетентності сприяє використання елементів 
рольової гри під час аналізу літературного твору . 

Мовленнєва компетентність формується на уроках літератури через 
використання проблемних ситуацій, які спонукають до дискусії, створюють 
високий рівень мотивації до навчальної діяльності.  

Позакласна робота з української мови та літератури - важлива складова 
навчально-виховного процесу. Вона тісно пов’язана з класними заняттями і є 
продовженням тієї роботи, яка проводиться на уроці. 

Завданням позакласної роботи є : 
- збагачення й розширення знань учнів із української мови та літератури; 
- створення інтелектуального фону, що сприяє свідомому й глибокому 

засвоєнню програмового матеріалу; 
- поглиблення набутих знань; 
- розвиток умінь і навичок усного та писемного мовлення; 
- виховання ініціативи, самостійності, творчих здібностей учнів, їх 

пізнавальних інтересів. 
Усе більше зростає роль школи у формуванні особистості в сучасних 

умовах. Однією з провідних ідей позакласної роботи з української мови та 
літератури вважається розвиток креативної компетенції учнів на традиціях 
історії та культури, а її метою – виховання поваги до культурно-національних 
цінностей України, глибокого патріотизму, відданості Батьківщині. 

Отже, особистісно орієнтований підхід у навчанні – це сукупність 
можливостей, якими повинен оперувати педагог, спрямовуючи свою 
діяльність на розвиток особистості учня. Це нестандартне вирішення будь-якої 
проблеми, повна свобода вибору форм і методів, розвиток природної 
обдарованості в дітей . 
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Література рідного краю – неоціненна культурна спадщина кожного 

регіону. Творчість Дмитра Іванова, нашого сучасника, представника 
покоління поетів, народжених після Другої світової війни, але близьких нам 
сьогодні тематикою своїх творів та неповторною манерою простоти 
спілкування з читачем, на тлі сучасного жанрового розмаїття та складної 
поетичної форми вирізняється доступністю сприйняття та оригінальною 
поетикою. Він – поет яскраво вираженого епічного складу, у якого кожне 
слово – автобіографічне. Зображені ним історії неодмінно мають контекст 
часу, промовисті соціальні реалії. У своїх творах, таких як «Балада рідної 
крові», «Балада болю», «Балада мужності», «Грозова балада», «Балада 
вечірнього саду» чи «Монолог з тридцять третього», поет змальовує селянську 
Україну, прагне розказати світові про ті масштабні трагедії, які випали на 
долю його роду і народу в жорстокому ХХ столітті, коли було виголошено 
стільки прекрасних  лозунгів про високий гуманізм та благородне милосердя . 

Герої Д.Іванова – прості трудівники, хлібороби, і байдужому поглядові 
не знайти в їхніх долях, словах і вчинках чогось незвичайного, але вчитаймося 
в поезії «Іванове поле», «Вредна баба», «Балада про пастуха» – вони мовби 
випромінюють потужну енергію духовності, зосереджену в людях, про яких 
розповідає поет. І хоч балади Д.Іванова мають чітко означений, із певною 
послідовністю розроблений драматичний сюжет, як і народні твори цього 
жанру, проте переказати їх важко, бо конкретні побутові реалії в них 
переплітаються з метафоричними символами, власне, авторська оповідь має 
не тільки предметний, а й асоціативний зміст. 

Традиційними для балад є образи матері й сина. Але Д.Іванов бачить їх 
по-своєму глибоко й вражаюче. Його вірші про тварин – вірші й про людей. І 
не тільки тому, що є звір у подобі людини і людина в подобі звіра. 

У зворушливій «Баладі про Сірого» йдеться про останнього вола, якого 
везуть до зв’язків між homo sapiens і довкіллям. Утрата вола – це й крок 
людини в напрямку порожнечі. 

Вовчиця, потрапивши в капкан, перегризає лапу і так рятується: 
«…жорстоке щастя вільно жити і вмерти в хащі потягала»[2].    

Є в Д.Іванова гірка й глибока «Балада рідної крові». Мотив її 
несподіваний: діти, якими б вони не були – добрими, злими, молодими, 
середньолітніми – завжди вбивці своїх матерів. Тільки поет міг сказати просто 
і страшно: «І журиться з останніх сил за мною, убита мною найрідніша кров» 
[1]. 

Характер його тропів народний у своїй основі, але свіжий і виразний. «І 
хмари, як піна в дійниці, розкішно цвітуть в небесах». «І Маркіян з вуздечкою 
кульгає в туман, де кінь іржання розсипа». «Цвіт вишневий хапала чорним 
ротом тлуста ніч. Зустрічний вітер мокрою клешнею зірвав хустину…». «А 
день, мов теля на мотузці, за сонцем подибуляв. Ген-ген, як молозиво в кружці, 
парує-туманиться став». «Грім ціпами блискавок хмари молотить». 
Несподівані його епітети. «Червневим шляхом мати зимолиця веде за батьком 
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діточок дрібних»[2]. Димарі смагляві. Стрижі обвуглені. Руки важконаливні. 
Замордовані у сталінських концтаборах — «замулені в роках». 

Помітна ще одна прикметна риса балад Дмитра Іванова. Вони позначені 
пестливо-здрібнілими неологізмами: «хромовочки», «променятко», 
«криленя», «веснуся», «тополята»; «червониться», «міжбережжя», 
«лугоквіття», «скров’янілі», «цинькотить», «заничарені», «гай багряноросий»; 
тільки в нього читаємо про тишу, «що між могил встає», про те, що «шушукає 
метка коса», що «відсерпився давненько серпень», що «дубняк стоїть в 
коричневій сорочці» – ось такі граційні новотвори і по-імпресіоністичному 
соковиті поетичні образи помічаємо в  поезії Іванова буквально на кожному 
кроці.  

Як зазначає М. Слабошпицький, він полюбляє «запахущі діалектизми, 
охоче надає перевагу «простим» словам із розмовної мови й дуже неохочий до 
стилю, який називають літературно вишуканим. Дбайливо плекані рівнопис, 
чистопис, гарнопис і гладкопис – не для нього. Його слова – зчаста чорні й 
солоні – надщерблені болем; його образи – бриласті і важкі; він – як вогню! – 
боїться патетики і, здається, аніде не впадає в неї. Тобто: він – поет не тільки 
зі своїм словником і своїм синтаксисом, а й зі своєю тональністю. Тому просто 
неможливо уявити Іванова субтильно-розхлюпаним, вишукано-
красномовним. Він – природний. Говорячи про страшне, він нагнітає страхів. 
Обурюючись, не розмахує кулаками. А захоплюючись тим, чим не можна не 
захоплюватися, не прагне пишномовності. Він поводиться, як людина, котра 
все побачила, усьому склала ціну, нічого не завищуючи й нічого не 
занижуючи. Він не повчає нас: мовляв, ви того не знаєте, а я, бачте, який 
мудрий, знаю. Він мовби ніяково зізнається: каюся, але забути не можу…» [6, 
с. 24] 

Якщо аналізувати ритміку, строфіку й римування, то в Іванова все 
гранично просто: працює він винятково в класичній силабо-тонічній 
версифікаційній техніці (наприклад, у збірці «Село в терновому вінку» 
наявний тільки один верлібровий текст – «Зимовий пейзаж з мамою, синицею 
та ягодами на рушнику»), використовуючи доволі широкий набір метричних 
ключів і переважно катренову строфіку з римуванням типу abab (рідше – 
двовірші з відповідним римуванням: aa bb cc dd…). Подекуди поет вдається й 
до білого вірша, ритмічно зорганізованого в умовні чотирирядкові строфи 
(«Ранник», «Балада про вдову»). 

У пізніших баладах автора відчувається повернення до традиційних тем і 
мотивів. Ось один із характерних для «нового» Іванова творів – «Осіння 
балада»: 

Жовтокрила осінь 
небесами голими 

Вже несе пташиний 
розставальний плач. 

Постинала баба  
соняшникам голови, 
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Одягає призьбу 
у рядняний плащ, 

Щільники налиті 
стиглою олією, 

На ткання прадавнє, 
стогнучи, склада. 

Жалко, 
що картоплю, літечко леліяну, 

Ще копати рано –  
шкіра молода [2]. 

Майже ідилічна, хрестоматійно пейзажна картина: краса осіннього 
сільського пейзажу, благословенні дари землі – і немолода жінка в пейзажі. 
Здається, можна помилуватися такою гармонією, але тут у баладу болісно 
входить мотив самотності жінки. Десь далеко, мовби на іншій планеті чи в 
іншому житті, є в старенької в місті і діти, й «онучок золотий», і сниться їй про 
них постійно сон: з’їхалися вони сюди, і тут уже «радіють двері, сином 
зремонтовані», й усе дзвенить дитячим сміхом, тішачи жіноче серце. Але автор 
добре знає і ми здогадуємося, що цього ніколи не буде і що самотність 
проковтне це життя.   

Звичайно, є в Іванова, особливо в «пізнього», балади, де цілком домінує 
світла палітра, – де він пише про радощі життя («Балада про свайби», «Балада 
купальської ночі»). Читача вражає дивовижна гамою настроїв «Балада про 
нічних танцівників». 

Хмаровиння летюча крига 
Опівнічну таранить муть. 
Сонне місто очима мрига –  
Місту знов не дають заснуть[2]. 

Що ж це за проява на головній площі міста, де звучить гармошка 
«Чайка» і де «Ніч грязюкою злісно чавка»? 

Літні люди, чиї молодість і все те, що збулось, полишившися в 
безповоротно далеких далечінях, приходять сюди – яке диво! – танцювати. 
Може, комусь – сміх. А комусь – і сум. А поет дивиться на колишню сільську 
красуню, що її «шістдесята весна пройшла». І що це за весна? І що це за життя? 

Шістдесята весна-притуга –  
Без любові, без рідних слів. 
Замела самотиння хуга 
У душі її солов’їв. 
Журавля погубила в небі, 
А синицю стяла в руці. 
Дні плуганяться тупо в невідь, 
Наче брейгелівські сліпці [3]. 

У цій містичній і магічній картині нічних танців, що мовби стали 
глибоко символічним ритуалом. Поет відчитує драматичний соціальний зміст 
– «Люд танцює // свою // селянську // Обікрадену // молодість…» 
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Що ж не губиться на чорних вітрах і протягах незатишної доби? Не 
губиться віра в окремих мужніх душах. Один із творів так і називається – 
«Балада про воскреслу віру». Шевченківським духом, міцною селянською 
впевненістю віє від заключних слів цієї поезії, які є змістовним її центром: 

Колись одужає Дніпро, 
На прах розвіється руїна, 
Колись повернеться  
ДОБРО 
І скаже: 
«Здрастуй, Україно!» [3] 

 Ми говоримо саме про героя (в однині), тому що всі герої Дмитра 
Іванова – це, якоюсь мірою, він сам. Хоча б тому, що в кожного він 
намагається  збагнути мотиви його поведінки: якими ж цінностями керувалася 
ця людина, що насправді було в неї в душі? Цей множинний герой – 
багатолика людина з її сонцем і темрявою. Навіть негативні персонажі його 
сюжетних віршів (які можна назвати баладами чи поетичними новелами) – і ті 
намагаються знайти собі якесь моральне виправдання. Невинна вина героїні у 
вірші «Балада про солдатську вдову» – сюжеті про буряк, куплений ціною 
жіночої честі для голодних дітей…  
 Герой Дмитра Іванова «у своїй епічній високості піднімається часом до 
напруги античних трагедій»[5]. Та попри всю напругу драматизму, інколи 
навіть трагізму, твори Дмитра Іванова завжди залишають якесь оптимістичне 
«вікно», що в народі зветься щастям. За цим життєствердним каноном чується 
сила духу самого автора, який наділяє відповідною часточкою душевної 
міцності і своїх героїв, пронизує радістю, мов капілярною системою, усю 
картину світу. І прошиває металевою ниткою мужності, гаптує золотом 
Правди. Щастя народу досяжне, проте воно безкомпромісне й справедливо 
вимогливе:  

Те щастя нам зигзицею кує: 
«Щоб я змогло вернутись 
в Україну, 
В собі 
корчуйте 
вбожество своє. 
І доти буде лихо вас тіпати, 
Єхидячи лице своє тупе, 
Аж поки перестанете брехати, 
Що любите Вкраїну, 
як себе!» [3] 

Попри нашу історичну приреченість на національне страждання, попри 
всі неперебутні наші муки і втрати, непевності й негаразди, Д.Іванов 
наполегливо вірить, що правда переможе. І не тільки вірить, а й своїм 
талановитим словом ненастанно працює на те, аби та віра якомога швидше 
здійснилася. 
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ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
В умовах упровадження реформи «Нова українська школа» вагоме місце 

відведено формувальному оцінюванню, метою якого є відстеження 
особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду. У 
Методичних рекомендаціях щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 
класів закладів загальної середньої освіти зазначено, що формувальне 
оцінювання розпочинається з перших днів навчання в школі і триває 
постійно[4]. У середніх і старших класах переважає підсумкове, тобто 
завершальне, сумативне оцінювання, виражене в балах. Проте автори нового 
Державного стандарту загальної середньої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 вважають, що 
формувальне оцінювання для учнів середньої ланки варто зберегти.  

У світовій педагогіці вважають, що формувальне оцінювання є 
надзвичайно ефективним способом підвищення досягнень здобувачів освіти. 
Його ще називають оцінюванням, що допомагає вчитися, бо, на відміну від 
підсумкового, має на меті «форматування» навчального процесу з 
урахуванням навчальних потреб кожного учня для більш ефективного 
здобуття необхідних знань, формування умінь та навичок. Крім того, таке 
оцінювання не обмежується виставленням певних балів. Це послідовна 
взаємодія між учителем, учнем і батьками щодо навчальних досягнень 
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здобувача освіти на підставі всім зрозумілих цілей і критеріїв. Щоб 
застосування формального оцінювання було успішним, навчальний процес 
варто організувати так, аби кожен учень відчував себе активним його 
учасником, а не пасивним отримувачем знань і оцінок. Навчальна атмосфера 
має бути комфортною для дітей, щоб вони не соромилися своїх помилок, 
ставили запитання, говорили, чого ще не вміють або не знають. Найважливіше 
завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію 
до пізнання. 

Характерні ознаки формувального оцінювання (ФО): 
⋅ триває впродовж вивчення всієї теми, розділу, проєкту тощо; 
⋅ учні активно залучаються до процесу оцінювання; 
⋅ дає зворотний зв’язок; 
⋅ допомагає учням скоригувати своє навчання; 
⋅ допомагає учням учитися один в одного; 
⋅ передбачає самостійність учнів, сприяє розвитку відповідальності 

та незалежності; 
⋅ допомагає вчителю спланувати свою роботу; 
⋅ має на меті підвищити якість викладання; 
⋅ допомагає побудувати індивідуальну траєкторію розвитку учня. 

Для впровадження формувального оцінювання необхідно визначити 
навчальні потреби учнів, виробити зрозумілі для них цілі на певний період 
навчання, розробити спільно з учнями критерії оцінювання, упроваджувати 
самооцінювання та взаємооцінювання, налагодити ефективний зворотний 
зв’язок, використовувати прийоми рефлексії, коригувати навчальний процес 
відповідно до результатів та навчального поступу учнів. 

Ефективність формувального оцінювання значною мірою залежить від 
вибору техніки, за допомогою якої воно проводиться. Проєктуючи урок, 
учитель має визначитись, що саме необхідно оцінити на даному етапі та яким 
чином будуть використані результати оцінювання. З великої кількості технік 
формувального оцінювання кожен педагог обере ті, які найкраще 
відповідатимуть потребам учнів, з якими він працює, поставленим цілям та 
стилю викладання. 

Різні техніки формувального оцінювання допоможуть досягненню таких 
цілей: мотивувати та надихати учнів, формувати позитивну самооцінку; 
визначити рівень індивідуального та групового поступу в навчанні; 
діагностувати зони росту; ідентифікувати слабкі місця; виміряти емоційну 
атмосферу класу тощо. 

Техніки формувального оцінювання не мають бути складними та 
часовитратними. Варто зауважити, що вони мають бути «вшитими» в урок. Не 
слід змінювати хід уроку, щоб обов’язково включити формувальне 
оцінювання заради формувального оцінювання. Деякі техніки можна 
використовувати спонтанно, а деякі потрібно планувати заздалегідь. Важливо 
лише те, що формувальне оцінювання має бути органічно вбудовано в урок.  
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Сподіваємося, що нижче зазначений список технік дасть вам кілька ідей 
та надихатиме використовувати формувальне оцінювання систематично. 

Світлофор. У кожного учня є картки трьох кольорів світлофора. Учитель 
просить учнів показувати карткою відповідного кольору рівень розуміння 
матеріалу: 
червоний (я зовсім не зрозумів/ла ) 
жовтий (повільніше, я не все зрозумів/ла) 
зелений (мені все зрозуміло!) 

Після сигналу учитель з’ясовує: що зрозуміли діти? Що не зрозуміли? 
Сигнали рукою. Учитель пропонує учням показувати сигнали, що 

позначають рівень  матеріалу (у ході пояснення понять, принципів, процесу 
тощо). Попередньо потрібно домовитися з учнями про використання таких 
сигналів, наприклад:  

я розумію і можу пояснити (великий палець руки спрямовано вгору).  
я все ще не розумію (великий палець руки спрямовано в сторону). 
я не зовсім упевнений у (помахати рукою).  

Після ознайомлення із сигналами учитель опитує учнів кожної групи: Що саме 
Ви не зрозуміли? У чому відчуваєте невпевненість? Що ви зрозуміли й можете 
пояснити? 

За результатами отриманих відповідей учитель приймає рішення про 
повторне вивчення, закріплення теми або продовження вивчення тем за 
програмою. Існують варіації цієї техніки. 

Шкалування. Індивідуальне самооцінювання. На полях зошита учень 
креслить шкалу і відзначає хрестиком, на якому рівні, на його думку, виконана 
робота. Унизу – не впорався, посередині – впорався, але виникли проблеми, 
угорі – усе вийшло. Під час перевірки вчитель обводить хрестик, якщо згоден 
з оцінкою учня, або малює свій, якщо не згоден. 

Шкала вподобань. Учням надається 3-5 тверджень дискусійного 
характеру. Мета полягає в тому, щоб допомогти учням подумати над 
проблемою / текстом / темою та розпочати обговорення з однолітками. Ці 
шкали можуть бути зосереджені на узагальненнях про персонажів, темах, 
конфліктах або символіці. Вони допомагають учням аналізувати, синтезувати 
та оцінювати інформацію. Питання на шкалі вподобань може виглядати так: 
1. Персонаж ____________ (ім'я) не повинен був чинити так ______________ 
(дія): 
__________________________________________________________________
___________ 
Зовсім не згоден              Не згоден                                Згоден                           Цілком 
згоден 
 

Вікторина. Ефективний спосіб оцінити розуміння матеріалу учнями – 
запропонувати їм самостійно скласти запитання до теми/уроку. Відповівши на 
власні запитання (у парах, трійках або групах з чотирьох осіб), вони будуть 
готові до підсумкового уроку. 
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Карта розуму (Інтелект карта). Складанню карти розуму слід навчати, 
тому плануйте застосування цієї техніки заздалегідь. Це чудовий інструмент 
самооцінки, який дозволяє учням відображати зв’язки  між поняттями через 
зображені на схемі ключові слова, що представляють ці поняття. 

Таблиця ЗХД (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався (-лася)). На початку 
вивчення теми учні заповнюють перші два стовпці таблиці, після завершення 
– третій. Потім порівнюють зміст стовпців таблиці 

Що ви вже знаєте? Що ви хочете 
дізнатись? 

Що ви дізналися? 

   
3-2-1 зворотній відлік. Учні мають зазначити письмово або усно три 

речі, які вони не знали до цього; дві речі, які їх здивували під час роботи над 
темою; один приклад, як вони готові застосувати отриманні знання на 
практиці. Існують й інші варіанти цієї техніки. 

Однохвилинне есе. Техніка, яка використовується з метою 
представлення учнями зворотного зв’язку про вивчене з теми. Для написання 
есе вчитель може поставити такі запитання: Що найголовніше ви дізналися 
сьогодні? Які питання залишилися для вас незрозумілими? 

Одне речення. Учням пропонується підсумувати тему або дати відповідь 
на проблемне запитання уроку одним реченням. Різновидом цієї техніки є 
сенкан.  

Це далеко не всі техніки формувального оцінювання. Окремо можна 
зазначити універсальні, ефективні та легкі у застосуванні електронні техніки 
формувального оцінювання, а саме Plickers, Kahoot, Poll everywhere тощо, які 
можна використовувати для мотивації учнів та формування позитивної 
самооцінки. 

Таким чином, формувальне оцінювання – це цілеспрямований 
безперервний процес спостереження за навчанням учнів, під час якого 
розвиваються навички критичного й творчого мислення учнів, їх уміння 
планувати, регулювати, аналізувати власну навчальну діяльність, визначати 
причини труднощів та можливі шляхи їхнього подолання. Формувальне 
оцінювання дає змогу учням відчути впевненість у тому, що кожен із них 
здатен покращити свої результати. 
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ВИВЧЕННЯ ФЕМІНІТИВІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 
ЗЗСО: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Упродовж останнього десятиліття в українському суспільстві помітна 

тенденція до відновлення гендерної рівності в усіх сферах життя громадян, 
зокрема в їхній професійній діяльності. Зрозуміло, що мовці (нефахівці та 
фахівці-лінгвісти), відповідаючи на цей соціальний запит, витворюють за 
допомогою різних словотвірних засобів, які є в арсеналі нашої мови, 
фемінітиви (фемінативи) – іменники жіночого роду, утворені від форм 
чоловічого роду, які позначають назви професій, звань і посад. Нікого з нас не 
здивують форми жіночого роду вчителька, бандуристка, доповідачка. 
аспірантка, магістрантка, поетеса тощо. Ці слова традиційно фіксують 
словники як нормативні, кодифіковані форми. Проте низку іменників – назв 
професій і посад, репрезентованих переважно особами чоловічої статі, – 
традиційно вживали тільки у формі чоловічого роду, хоча вони позначали 
людей незалежно від їхньої статі, порівняймо: академік виступив (виступила) 
на конференції, президент наголосив (наголосила) на перевагах, декан 
призначив (призначила) зустріч, педагог розробив (розробила) нову методику, 
інженер спроєктував (спроєктувала) пристрій тощо. Мета нашої статті – 
розглянути словотвірні й стилістичні особливості фемінітивів, поділитися 
досвідом їх вивчення на уроках української мови в ЗЗСО. 

Зауважмо, що Програмою з української мови не передбачено вивчення 
окремої теми «Фемінітиви», проте вчитель-словесник, усвідомлюючи, що 
іменники жіночого роду на позначення професій, посад і звань є мовною 
реальністю сьогодення, залучає їх як ілюстративний матеріал на уроках 

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-metodichni-rekomendaciyi-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-metodichni-rekomendaciyi-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv
https://nus.org.ua/view_auth/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/
https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/
https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/
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української мови в 5–11 класах. Можемо виділити кілька етапів вивчення 
фемінітивів: 

1. Початковий (ознайомлювальний) – 5 клас ЗЗСО.  
2. Теоретико-практичний – 6–9 класи. 
3. Творчий – 10–11 класи.  
Скажімо, уже в п’ятому класі, розглядаючи групи слів за значенням, 

залучаємо для аналізу лексеми секретар – секретарка, друкар – друкарка. 
Слово секретар означає людину за її офіційною посадою (найчастіше 
виборною), як-от: секретар вченої ради, секретар правління. Його не можна  
замінити іменником секретарка, хоч на цій посаді працює й жінка. Іменник 
секретарка означає дівчину або жінку, що працює технічним секретарем. 
Таку саму лексичну невідповідність спостерігаємо в іменниках друкар – 
друкарка. Перше слово називає особу (і чоловіка, і жінку), що працює в 
друкарні, а словом друкарка називаємо жінку, яка друкує на друкарській 
машинці. Наш досвід показує, що на цьому етапі вже можна вводити в 
лексикон здобувачів освіти термін «фемінітив». 

Важливим, на нашу думку, є другий (теоретико-практичний) етап 
вивчення фемінітивів. Так, у шостому класі під час вивчення теми «Групи слів 
за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні 
слова» на етапі засвоєння нових знань пропонуємо провести мовне 
спостереження й визначити стилістично марковані лексичні одиниці серед 
назв осіб жіночого роду: бандуристка, піаністка, директорша, головиха, 
математичка, доповідачка, пілотеса тощо. Учні зауважують, що частина цих 
слів є загальновживаними, а форми із суфіксами –их(а), -ш(а) та –ес(а), як 
правило, уживають у розмовному мовленні. Логічним продовженням стане 
вивчення в 6 класі ЗЗСО розділу «Словотвір. Орфографія». Ознайомлюючи 
учнів із способами словотворення, учитель наголошує на тому, що 
найпродуктивнішими серед афіксів є суфікси. У нашій мові відомо тринадцять 
суфіксів, за допомогою яких утворюємо фемінітиви, проте найуживанішими 
серед них є чотири. Нова редакція «Українського правопису» 2019 р. в розділі 
«Правопис суфіксів» у параграфі «Іменникові суфікси» відбиває суспільну 
тенденцію активного використання фемінітивів: «За допомогою суфіксів -к-, -
иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від іменників чоловічого роду утворюємо іменники 
на означення осіб жіночої статі. Найуживанішим є суфікс -к-, бо він 
поєднуваний з різними типами основ: а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, 
реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка та ін. Суфікс -иц-(я) приєднуємо 
насамперед до основ на -ник: верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця та -ень: 
учени́ця. Суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, 
продавчи́ня, на приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня. 
Суфікс -ес- рідковживаний: дияконе́са, патроне́са, поете́са [2, с. 39 – 40]. Після 
засвоєння теоретичного матеріалу переходимо до практичного застосування 
здобутих знань. Крім традиційних вправ (словникової роботи, роботи зі 
словником, коментованих і пояснювальних диктантів тощо), пропонуємо 
шестикласникам завдання «Словотвірний бар’єр». Його мета – виробити в 
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здобувачів освіти практичні навички творення слів суфіксальним способом, 
збагатити й активізувати їхній лексичний лексичний запас. Виконання цього 
завдання в гугл-форматі підвищує в учнів інтерес до вивчення мовних явищ. 
Поглиблення знань про фемінітиви, особливості їх творення відбувається в  
7 класі під час вивчення теми «Іменник». На цьому етапі разом із учнями 
складаємо алгоритм «Як утворюємо фемінітиви»: якщо можемо утворити 
слово за допомогою суфікса -к-,то надаємо перевагу саме йому; якщо форму 
жіночого роду не можна утворити за допомогою цього суфікса (наприклад, 
фахівець, ворог, службовець), тоді використовуємо інші суфікси, як-от: -ин-
(фахівчиня, майстриня), -иц- (службовиця) тощо. На цьому етапі варто 
ознайомити здобувачів освіти зі словотвірними варіантами деяких 
фемінітивів з однаковим лексичним значенням, скажімо: акторка й актриса, 
водійка і водійчиня, мовознавиця і мовознавчиня, проте наголошуємо, що деякі 
слова стилістично обмежені розмовною сферою. 

Творче застосування знань про фемінітиви, комунікативний аспект їх 
вивчення продовжуємо в старших класах ЗЗСО. Учитель наголошує, що 
українське суспільство загалом позитивно сприйняло й активно підтримало 
вживання форм іменників жіночого роду на позначення професій, посад і 
звань, багато пересічних громадян почали активно їх утворювати та вживати 
у своєму мовленні. Варто зауважити, що нова редакція «Українського 
правопису» 2019 року лише подає перелік афіксів, за допомогою яких 
рекомендовано утворювати фемінітиви, та визначає правила їх вибору 
мовцями. Проте сьогодення пропонує такі новотвори: фахівчиня, пілотеса, 
членкиня, юристка, спікерка, міністерка, академічка, директорка, 
професорка тощо. Мовознавці зазначають, що, вживаючи такі форми, слід 
враховувати ситуацію спілкування, контекст, адресата мовлення тощо. 
Більшість таких новотворів доречні в розмовному мовленні, а в науковому та 
офіційно-діловому стилі слід надавати перевагу формам чоловічого роду, 
скажімо: декан Литовченко Марія Павлівна, директор школи Семенець 
Лариса Гнатівна, професор Бублик Марія Григорівна й т. ін. Так, професор 
Городенська К.Г. під час онлайнової лекції на тему «Український правопис»: 
рік потому» наголосила на вибірковому та виваженому вживання фемінітивів 
на позначення наукових та військових звань жіночого роду. Вона зауважила, 
що «в науковому й офіційно-діловому вжитку фемінативи (фемінітиви) 
набувають відтінку фамільярності», порівняймо в реченнях: «В інституті 
працюють одна академічка, дві член-корки та три професорки; у гарнізоні 
служать одна генералка, дві капітанки». Дослідниця вважає, що «це не 
прийнятно для вжитку, адже в українській мові є інші засоби, скажімо: жінка-
генерал, жінка-капітан, жінка-академік, жінка-член-кореспондент і т. д.» [1]. 
Зауважмо, що старшокласники із задоволенням уживають у своєму усному й 
писемному мовленні фемінітиви. Пропонуємо фрагмент висловлення учениці 
11 класу Владислави Г. на тему «Як стереотипи впливають на життя 
людини?»: «Багато хто вважає, що стереотипи значно полегшують життя: 
коли мислиш шаблонами, не витрачаєш сили на формування власної думки. Як 



91 
 

на мене, така позиція призводить до чорно-білого світобачення, що заважає 
приймати раціональні рішення і унеможливлює адекватне ставлення до 
людей. 

Наведу такий переконливий аргумент. Тисячоліттями люди вважали, 
що жінки не здатні до логічного мислення, наукової та медичної діяльності; 
що вони слабші та гірші за чоловіків. Сьогодні ми все частіше можемо 
спостерігати "демонтаж" цього стереотипу із суспільної свідомості, бо 
прогрес не стоїть на місці. Щороку світові відкриваються нові імена 
талановитих дослідниць, інженерок, письменниць, космонавток, лікарок 
тощо, проте навіть цього буває замало для людей із закостенілим розумом. 

Яскравим прикладом, що підтвердить наведений аргумент, може 
стати життєпис відомої американської акторки Хеді Ламарр. Її постать 
поєднала в собі неймовірну красу та гострий розум. Мало того, що їй вдалося 
досягти неабияких висот у світі кіно: Хеді стала першою, хто зіграла Диво-
жінку, Ламарр також залишила свій слід у науці: саме їй присуджують 
авторство важливих радіотехнологій, що стали основою для розробки 
сучасних Wi-Fi-роутерів. Але так було не завжди: довгий час існувало 
припущення, що справжнім винахідником був її чоловік, адже мало кому 
вірилося, що вона на таке здатна». 

Систематичне вивчення фемінітивів на уроках української мови в ЗЗСО 
сприятиме формуванню в здобувачів освіти, крім предметних, ще й ключових 
компетентностей, стане кроком до їхньої соціалізації в сучасному світі, який 
будується на засадах гендерної рівності. 
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КАЗКОВА СКЛАДОВА ПОВІСТІ ОЛЬГИ МАК 

«КАМІННЯ ПІД КОСОЮ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ 
ТВОРУ В ШКОЛІ 

 
Генетично література тісно пов’язана з усною народною творчістю 

(фольклором). Але на відміну від письмово зафіксованого авторського 
літературного тексту, фольклорний твір «існує в пам’яті носіїв 
народнопоетичної традиції в багатьох варіантах і відтворюється усно» [3, с.8]. 
Між цими (індивідуальною і колективною) формами словесного мистецтва 
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існують і типологічні зв’язки: «мотиви і манери писаної літератури ширяться 
в тих кругах, де розвивається словесність неписана. І навпаки: література 
писана абсорбує в собі в більшій або меншій мірі здобутки передписьменної, 
словесної творчості і пізніше не перестає в більшій або меншій мірі черпати з 
усної творчості» [1, с. 59]. 

Звернення до народнопоетичного джерела засвідчила і письменниця 
української діаспори Ольга Мак (Петрова, 1913-1998). Зокрема фольклорні 
елементи вона використовувала в повісті з промовистою символічною назвою 
«Каміння під косою» (Торонто, 1973). В образі коси втілено радянську владу, 
яка вже в перший період свого функціонування (20-30-ті роки ХХ століття) 
обрала курс на фізичне і моральне знищення нашого народу, в образі каміння 
– непокірних, незламних українців, представників різних соціальних груп. 

Повчальний для кожного співвітчизника, цей твір розрахований на 
читачів-підлітків. Повість демонструє зразки шляхетної поведінки: у 
нелюдських умовах існування в катастрофічній для українського народу 
історичній добі герої О.Мак поводяться досить гідно. 

Хронологічно в повісті відтворюються реалії зими періоду голодомору 
в Україні 1932-1933 років, просторово події зосереджені в локусі Харкова – 
тодішньої української столиці. У творі з мінімальною кількістю персонажів 
розгортається одна сюжетна лінія (Андрія), дві інші (Лідії Сергіївни та 
Гречанючки) означені пунктирно. 

Саме на розкритті основних елементів основної сюжетної лінії, яка 
відображає життєвизначальні етапи біографії головного персонажа – 16-
літнього сироти Андрія, варто зосередити увагу школярів (патріотично 
спрямований, естетично досконалий твір можна вивчати не лише на уроках 
рідного краю, а й позакласного читання, проводячи їх у формі бесіди). 

Подібно до казкового героя протагоніст повісті залишає локус свого 
буття (утікає з дитячого будинку), сподіваючись не просто вижити, а й 
зберегти людську гідність, загрожену в ситуаціях беззаконня й хаосу, що 
панували в дитячому закладі. 

Столичний простір виявився не місцем обіцяним, до якого так прагнув 
герой, а збільшеною копією локусу дитбудинку, оскільки спільними були 
установки, запроваджені новою владою: щоб вижити фізично, індивід мав 
зламатися морально. Згідно з новою моделлю людини у багатьох осіб 
відбулися зміни у свідомості, у баченні світу. Тільки перед поодинокими 
обранцями розкривалася можливість збереження особистісного начала. 
Учителю варто наголосити на тому, що обранцями ставали ті, хто успішно 
пройшов дорогою випробувань, а їхній шлях визначався зробленим ними 
вибором. 

Столиця, де герой твору планував гідно жити й працювати, виявилися 
пеклом на землі. На запитання учителя про те, в яких епізодах твору виразно 
зображені пекельні картини, може бути така відповідь: столиця «тхнула 
трупом» від голодувальників, які «тинялися по вулицях або сиділи попід 
мурами і парканами тихенько, несміливо простягали руки по милостиню і 
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мовчки вмирали тисячами. […]. Адже не мали не те що хат, а й навіть нір, як 
їх мають дикі звірі. Здавалося б, що лишень одна морозна ніч з гадючими 
посвистами північного вітру могла покласти край тим терпінням, що їх голод 
розтягнув на тижні» […]; «…а тут щоночі напевне по кілька соток задубілих 
по вулицях визбирують» [2]. 

Також учням можна запропонувати завдання: «Зачитайте фрагменти 
тексту, у яких розкриваються риси характеру головного персонажа, 
що допомогли йому вижити в цьому пеклі?»: 

«… був надто розсудливий на свій вік» [2]; 
«Він – син статечного господаря,  вихований у родині, в якій не то 

просити, а навіть позичити щось у сусіда вважалося соромом» [2]; 
«Я чесних батьків син і ще соломини чужої не торкнув, ані руки по 

милостиню не простягнув!» [2]; 
«Їсти?! – затрусився Андрій і відступив крок назад. Не хочу! Я не 

старець! Мій дід з козацького роду Півполів походив […]» [2]; 
«Андрій не бажав зачисляти себе до тих, хто простягали руки по 

милостиню, що блукали сновидами, висихали, мов кістяки, а врешті пухли і 
засипали вічним сном, скулені під замкненими фіртками. Він хотів узяти 
життя за роги і вийти переможцем!» [2]. 

Герой твору О. Мак у Харкові проходить низку випробувань: 
Він, щоб не замерзнути, вже першої ночі свого перебування в міст в 

обмін на ночівлю в приміщенні запропонував іншому допомогу (носити 
вугілля). За щиру працю хлопець отримав від незнайомого добродія не лише 
притулок на ніч, але й вечерю. 

Він вийшов переможцем у словесному двобою з представником нової 
влади, засвідчивши сміливість у відстоюванні ідеалів, цінностей, переконань: 
«Не хочеш приймати на роботу – не приймай, а ображати не смій» [2]. Підліток 
відмовився від запропонованих боягузом-опонентом трьох карбованців – 
символу примирення. Фіналом цієї сцени стала схвальна оцінка гідної 
поведінки хлопця: «Знаєш, пацанок, я тобі з власної кишені дві троячки дав 
би, коли б лише мав» [2]. 

Він – одним із мільйонів шукачів роботи, виявив наполегливість, і хоча 
«мав очі й бачив, мав голову і думав, але вперто шукав неможливого» [2]. 

Він, допомігши сім’ї односельчан, потрапив на вокзал, де від 
доброзичливого діда дізнався про існування комітетів Самооборони, до яких і 
вирішив пристати, оскільки вони чинять супротив діям чужинців: «поїзди з 
хлібом вивертають і мішки зерна ховають, вони й летючки розкидають, 
закликаючи до спільного повстання» [2]. Пізніше підліток почує від своєї 
вчительки життя про можливість іншої моделі протидії – оголошення 
загальнонародного голодування. 

Він чинить супротив діям міліціонерів, свідомих «своєї сили й 
безкарності» [2]. 

Він своєю поведінкою – знесилений читав напам’ять суголосні його добі 
твори Т.Шевченка – привернув до себе увагу третього (сакральне число) 
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добродія, вірніше – добродійки, Лідії Сергіївни Чернявської. У повісті ця літня 
жінка, удова лікаря європейської слави, виконує роль чарівного помічника 
казкового героя. Вона обрала його в надії «що ти жити хочеш і що з тебе ще 
може толк бути. […]. Пройшла б я і повз тебе, як проходжу щодня повз сотні 
милосердя благаючих, коли б ти милостині просив. Але ти не просив, а лаявся 
і проклинав, ти погрожував і бунтувався. Тим і здивував мене. Подумала собі, 
що таких людей нам саме бракує і що таких у першу чергу треба рятувати. 
Тому й забрала тебе» [2]. 

Помічниця повідомяє героєві ту інформацію, за оволодіння якою 
підліток чотири доби крокував до Харкова, а дві – знаходився в нелюдських 
обставинах. Чернявська одночасно виступила в ролі вчителя життя, передала 
Андрієві моральні установки, своєю поведінкою подала зразок для 
наслідування: манеру говорити, триматися. Так від покоління до покоління 
передаються певні людські якості. 

Помічниця вимагає від свого обранця певний стиль поведінки – терпіти: 
«Терпеливість, сину, часто буває пробою, сильнішою від вогню. Влада 
навмисне так робить, щоб людей у звірину перетворити, у Юд Іскаріотских, у 
Гвоздиків [керівник бандитської шайки в Харкові – В.Ш.], особливо таких, 
що… Шевченка напам’ять знають. Виорює голодом, винищує, вистрілює, 
виселяє – і все для того, щоб решту в мовчазних рабів обернути. […]. 

Жити треба хоч би й для того, щоб у слушний час уміти вмерти 
розумною і корисною смертю. […]. Життя – найбільший Божий дар і ніхто не 
має права його протринькати ні на що. Бог тобі дав безсмертну душу – Бог має 
право вимагати її віддати Йому назад, коли треба буде. Віддати добровільно, 
як позичене. Коли ж ти сам такого часу й не дочекаєшся – навчиш дітей і 
онуків своїх, як і за що треба вмирати. Для цього мусиш жити і терпіти, 
заціпивши зуби. І не забувати отого, що тепер діється в селах, у містах і на 
дорогах. Не забувати!» [2]. Ці слова є кульмінацією твору, його квінтесенцією. 
Саме на цьому вчителеві варто зосередити увагу підлітків. 

Деякі казки мають, за словами дослідника творів цього жанру В. Проппа, 
другий хід, коли події у творі розгортаються з другого витка. Новий етап у 
біографії Андрія – життя в будинку пані Лідії Сергіївни, яка своєю поведінкою 
посилює в хлопця почуття гідності, самоповаги, патріотизму, сформовані ще 
його селянською козацькою родиною. 

Лідія Сергіївна, як казковий помічник, допомогла Андрієві здобути 
новий статус, про що свідчить придбаний для нього новий одяг, нові 
документи, новий рід занять, їжа, яку він зміг купувати на свою стипендію. 
При цьому помічниця наголошує на важливості для хлопця здобути освіту. 

Завершився період випробувань Андрія прийняттям його в родину 
Чернявських: чесного й розумного хлопця називають четвертим спадкоємцем 
сімейного скарбу й сприймають за сина. 

Отже, повість О. Мак «Коріння під косою» має навчальну й пізнавальну 
функції. Твір зображує життєвий шлях підлітка-сироти, який гідно пройшов 
випробування, укріпивши в спілкуванні з непересічною особистістю (виступає 
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в ролі казкового помічника) сформовані ще у власній родині такі риси 
характеру, як гідність, волелюбність, самостійність. Уведені в структуру 
повісті елементи казки (на сюжетному й образному рівнях) увиразнюють 
змістове наповнення тексту, сприяють легшому його засвоєнню читачами-
підлітками. Твір, який подає зразки гідної поведінки, може бути розглянутий 
на уроках позакласного читання. 
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МОВА – ІЗ ВІКІВ. 
ЧИМ ГЛИБШЕ КОРІННЯ, ТИМ МІЦНІШЕ СТОЇТЬ ДЕРЕВО  

 
Я постійно натикався на слова грецького, латинського, німецького, 

французького, англійського чи будь-якого іншого походження, вживати які я 
не мав аж ніякого права – ні професійного, ні історичного, оскільки їх іще і в 
природі не існувало, як і тих народів, кращі представники яких значно пізніше 
зробили велеречиві зізнання. Наприклад, греки: «Наші Боги родом із Дніпра». 
Чи англійці: «Наша мова – з берегів Дніпра». Чи індійський космонавт, який, 
пролітаючи над Києвом, передав у Делі, свою столицю: «Знаходжуся над 
нашою прабатьківщиною».  

Україна вивершується на такій товщі чорнозему, який можна створити 
лише за багато-багато віків надтяжкої (укрої) праці і безперервної 
наполегливості. Невідворотності! 

У с. Мезин на Десні випускник Київського університету Федір Вовк іще 
на зорі минулого століття відкрив стоянку наших далеких пращурів.  

Двадцять тисяч років углиб – це феноменально! Голова запаморочується 
не лише на височині, а й на такій глибині своєї історії – тим більше! 

Дивують не лише тогочасні житла й знаряддя праці, а насамперед музичні 
інструменти, яких аж шість видів знайдено, причому струнних – два! 
Уявляєте? Коли світ зачаровують єгипетські піраміди, яким п’ять тисяч років, 

https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2186/file.pdf
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то наші предки перед тим утричі давніше вже грали на різних музичних 
інструментах! І ноти записували по-своєму дохідливо, адже ж чернігівський 
військовий оркестр зумів їх відтворити і з неабияким захопленням виконує 
тепер перед зачарованими земляками.  

 До нас, українців, напевне, ще й досі не дійшло, що двадцятитисячолітня 
музика предків – це не просто мелодія, а не перебивний козир нашої духовної 
величі: сталості й давності на своїй землі.  

Музика до дикунів не навідується. Бо нікуди. А отже, у нас уже було куди 
заходити впорядкованим звукам. Ми вже вміли продуктивно працювати, 
думати і дбати про завтрашній день, бо ми вже починали цінувати і чарівні 
миттєвості дозвілля, всіляко прагнучи збагатити його й урізноманітнити. 

Усе-таки недарма серед українців здавна побутує: хто слів не має, той на 
сопілці не грає. Давні музичні інструменти – це один аргумент, а споконвічні 
слова, які ознаменовують давність нашої мови, а значить, і нас разом із нею, – 
аргумент тисячоразовий! Бо древні слова – як магічні ліхтарики, які 
дозволяють нам крізь довжелезні тунелі загублених тисячоліть повернутися 
назад – до своїх першоджерел! 

 Допомагають священні «Веди» – найдавніші книги, які дійшли до наших 
днів. Виявляється, що санскрит – ця древня мертва мова – не така вже й чужа 
нам. Бо не така вже вона й мертва, як утовкмачували імперські знавці, а досить 
пристойно жива, оскільки в сучасній українській мові, за твердженням 
видатного санскритолога, американця українського походження, Лева 
Силенка, і зараз активно діє близько тисячі слів, які або ж повністю збереглися 
в первісній своїй формі, або ж лише трішечки змінилися, обтерлися віками, 
проте легко впізнавані й досі активно вживані в усіх сферах життя. Наприклад: 
аді (один), асистент (так-так, як не дивно; а його ж уперто приписують латинам 
– і ми безвільно погоджуємося; мовляв, беріть, у нас іще є); бандура, барада 
(борода), барана (борона), барін (барин), біда, бог, бодай, борис, брама, бграта 
(брат), буза, булава, бути; вар (узвар), варити, вартіта (вертіти), василь, вдова, 
видіта (видіти, бачити), відати (знати), вії, війна, віра, віта (вітання, вітати), 
вішати, віяти, воля; галава (голова), гар, гейя (пісня, спів), гетьман, гіма (зима), 
гласата (голосити), год, гомін, гопак, града (град), грамата (громада), граса 
(гроза), гріха (стріха); дар, дарава (дерево), дарма, даса (десять), дати, два, 
двара (двері), дві (два), двічі, диво, дивовижа, диржява (держава), дівер, діді 
(дід), догана, доля, дочка, дума, дуріта (дурити), дурна, дяка; задума, золото, 
зупа (суп), зна, зять; іван, ід (їжа); казати, каліка, каліна (калина), калюша 
(калюжа), кара, каравай (коровай), карга, кат, кашмара (кошмар), кий, кіл, кіш, 
клан, клатва (клятва), ключ, коза, козак, коса, кохаті (кохати), коша (кошіль), 
край, кров, куля, кут, куток, кутя, куш, кхата (хата); ласий, лаяті (лаяти), лель 
(леління, ніжність), лід, лікі (ліки), ломота, луна, любіті (любити); мана, матар 
(матір), мати, матка, мара, мед, мерщій, мід, міра, мла, молитва, молока 
(молоко), мудра, мука; на, нана (неня), напад, нар (чоловік), нара (народ), 
нарада, небо, небеса, нива, ніс, ніч; отаман; пал, пан (друг), пані, панна, плавіта 
(плавати), поганда (погано, потворно), пошана, прапор, причастя, прията 
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(приятель), просити; рай, раса (роса), рик (пісня, гук), ріка, ріпа, річ, родіті 
(родити), руда (кров), рус (сяяти), руса (світла), русь, рута, рух; санітар (теж 
поспішно приписано походженню з латинської мови), свастя (щастя), свастрі 
(сестра), свата (сватання), святість, сік, сікча (січ), смі (сміх), сміятися, стана 
(стан), стояти, суд, сун (син), сучі; та, таїна, тарас, тата (тато), тесть, трі (три); 
ураз, уста; хід; цар; чари, чатура (чотири), честь, чета, четовий; шабля, шваґер, 
шістка, шуба; юрм’я (юрма); я, яр… 

Запаморочливо! Адже до захоплення в 1762 році Індії англійськими 
загарбниками ніхто з учених світу не мав найменшого уявлення про якийсь 
там санскрит – спільну мову для всіх європейських і світових мов. Таку роль 
безапеляційно визнавали за латинською та грецькою мовами, хоча вони, як 
виявилося, лише похідні – від праукраїнської (через фракійську, гетитську-
фінікійську й етруську), що значною мірою доводить французький учений, 
історик і лінгвіст Жан-Франсуа Шампольйон, який у 1822 році знайшов ключ 
до розшифрування єгипетських ієрогліфів – тільки завдяки праукраїнській 
мові, яку тоді називали давньоскіфською, сколотською чи давньорусинською. 

Давність праукраїнської мови засвідчують також археологічні знахідки. 
В 1959 році професор Олександр Черниш, відомий український археолог і 
вчений-історик, виявив у селі Молодове Чернівецької області скам’янілу 
сопілку на одну гаму (нині таку називаємо гуцульською). Їй учені світу 
нарахували 150 тисяч років! Крім того, виявлено музичні інструменти типу 
флейти з рогу північного оленя. І їхній вік вражає не менше, тим більше, що 
нарахований він теж зарубіжними вченими: близько 44,6 тисячі років. Справді, 
варте уваги і вагомих розмислів на користь наших предків: хто слів не має, той 
на сопілці не грає. Бо це вже, коли слова переповнюються почуттями, виникає 
музика!.. 

 І російські науковці, настільки вражені силою знахідок, геть забували 
про великодержавні настанови своїх правителів!.. І не втримувалися від 
правди. Той же Олександр Чертков у своїй праці «О языке пелазгов» наводить 
чисто українські слова як мінімум чотиритисячолітньої давності!.. Читало, 
скриня, господиня, земля, святиня, хата… Також називає міста етрусків: 
Оріяна, Кордон, Курінь, Коса, Оратанія, Русалія, Галич та низку поселень 
довкола Верони (столиці венедів): Луг, Поляна, Перун, Київ… Не завадило б 
нам дослідити походження фараона Кияна в Нижньому Єгипті, а також місто 
Киян у Месопотамії. Недорозгадуваних загадок довкола нашої древності 
надзвичайно багато. 

Додають вагомих аргументів відомі дослідники Герхард Бозинський, 
Анрі Люмплей та Карел Волох, які вивчали стоянку в селі Королеве на 
Закарпатті. Завдяки результатам численних аналізів, маємо висновки: вік 
нашарувань, у яких виявлено найдавніші знаряддя праці, складає щонайменше 
мільйон років. Тобто освоєння терену України почалося ще мільйон років 
тому! 

То яка Африка попереду?! Чиї піраміди? 
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Молодий мовознавець, поліглот від Бога, історик та етнограф доктор 
філологічних наук, професор Києво-Могилянської академії Юрій Мосенкіс (за 
свідченням знаного письменника Сергія Плачинди) здійснив творчий подвиг, 
велике відкриття. Він відшукав у індоєвропейських мовах (які походять із 
наддніпрянського мовного середовища) українські слова багатотисячолітньої 
давності й уклав унікальний «Трипільський словник української мови» (К., 
2001). Близько сотні слів подано з коментарем: батько, віл, велет, жито, 
кобила, купала… 

Отож, аргументує Юрій Мосенкіс:  
– У сучасній українській мові залишилося близько 100 кореневих 

трипільських слів, але від кожного з них є багато похідних: ліс – слово мало 
сакральне значення, там росли священні дерева, яким трипільці 
поклонялися… Баран – господарська, культова тварина, кобила – назва коня.  

Трипільці дуже тісно контактували з Кавказом, цим потужним 
металургійним центром. Меч – слово, яке раніше мало ширше значення, 
означало різні вироби з металу і навіть вила.  

Назви низки рослин – горох, ячмінь, горіх. Останній був культовою 
рослиною, пов’язаною з родючістю. В українських піснях про одруження 
часто згадуються… 

Ще такі слова: вирій, голуб, жито, іскра, кермо, кібець, колиба, малина, 
печать, равлик, свинець, срібло, співати, тиква, хліб, залізо…  

Крім того, він виявив чимало трипільських слів, які збереглися в 
санскриті: паш (пасти), паша, трьна (трава – у нас трин-трава і трина-січка), 
гна (гнати); молока (напій, водопій, молоко), крав’я, кравас (кров).  

Багато слів із санскриту, які співзвучні з українською мовою, наводить і 
львівський професор Василь Кобилюх.  

З індоєвропейського лексичного фонду такі здавна широковживані слова, 
як серце, череп, брова, язик, лікоть, око, ніс, зуб, береза, жолудь, льон, мак, 
гуска, вовк, теля, тур, видра, оса, вода, земля, вогонь, день, сонце, дім, колесо, 
жорна, віз, м’ясо, сіль, жити, везти, іти, молоти, їсти, сидіти, пити, білий, 
довгий, темний, жовтий, малий, глухий, кривий… Це – в додаток до тих, які 
вже називалися. 

А ще – слова, які з деякими фонетичними змінами вживаються в усіх 
слов’янських мовах: мачуха, вітчим, побратим, прадід, внук, жінка, чоловік, 
тіло, хребет, палець, ніготь, цвіт, зілля, пшениця, овочі, верба, сосна, скотина, 
птиця, кінь, лисиця, місяць, вітер, дощ, буря, гроза, посуд, сковорода, чашка, 
ложка, корито, масло, сало, пиво, тісто, місто, село, двір, стовп, камінь, долото, 
вапно, лопата, конопля, полотно, веретено, нитка, дрімати, плакати, розуміти, 
думати, любити, великий, тонкий, солодкий, круглий, теплий, веселий…  

Дихають давниною слова, спільні для української, російської та 
білоруської мов: дядько, племінник, урожай, гречка, смородина, собака, галка, 
снігур, відважний, хороший, дешевий, сьогодні, спасибі, сорок, дев’яносто… 

До власне українських належать слова, які виникли в українській мові в 
період її формування та розвитку і виражають її національну специфіку: 
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бублик, галявина, година, щодня, повітря, віхола, вареники, галушки, 
паляниця, сніданок, чоботи, свита, хустина, коханий, чарівний, яскравий, 
бентежити, линути, гартувати, вщерть, навпростець…  

Видатний польський лінгвіст кінця ХІХ століття Міхал Красуський 
зазначив: «Займаючись довгий час порівнянням арійських мов, я дійшов 
висновку, що українська мова не тільки старша від усіх слов’янських, не 
виключаючи так званої старослов’янської, але й санскриту, грецької, латини 
та інших арійських мов». 

Ніяк не можемо повірити, що безмежно старі українські слова колись 
узяли та й помандрували світом, аби, трохи змінившись, збагатити і латинську, 
і грецьку, та й інші мови. Це: душа, сокира, требуля (знаряддя обмолоту – від 
теребити), спина, стрига (смуга скошеного хліба – від стригти), мола (млинове 
колесо), облуда (висівки), мента (м’ята), скриня (джерело достатку), криня 
(криниця), шкреба (від шкребти), луг, лука, нерв (жила), уділ, удільний, птах, 
птаха, кола (віз), кути, кутя, кутар чи кутьї (хутір), небо, гайда (різновид 
сопілки і заклик швидше рушати), Халеп (річка біля Трипілля), засії (свято 
посіву), паляниця, хам, схамитись, схаменутися, ірій (вирій), вірити (віра, Іра), 
орій (Юрій, Орися, Оринка, Оранта), ореол (німб, золоте сяйво), Оріон 
(красень-велетень), ора (урожай), Остап (кіл, стовп), болото, колиска, тризуб, 
расени (діти сонця), гілля, дід, бовван, затьма (затемнення), зорі, бірун 
(хабарник), хлебальниця (миска), ярич (їжак), бранець (полонений), корзно 
(червоний плащ), кабиця (схоже на грубку)…  

А нам твердили, що греки й латиняни ішли перед нами… 
Наш край, споконвіку заспіваний (так-так, саме заспіваний, у першу 

чергу, а не лише оспіваний) солов’ями і такою ж мірою закумканий 
(задурманений-затуманений) хороводами жаб, із давніх-давен був 
позбавлений карколомності. Заспіваний – отже, заколисаний, як мале дитя, 
дещо приспаний… Це й послужило кінець кінцем вихованню в нас такого 
поступливого і доброзичливого характеру. Небезпеки якщо й були, то не 
настільки сконденсовані, щоб розхитати в нас бажання вирощувати, 
вигадувати, шукати, вдосконалювати, щебетати разом із солов’ями і трепетати 
з радості, що все таке гарне довкола. Настільки гарне-прекрасне, що гріх не 
назвати його, не уславити. 

То в Африці бігали зопалу!.. Бо якщо загаєшся, засипле піском навіки. Чи 
крокодил проковтне. Чи лев роздере на шмаття. Чи змія почастує смертельною 
отрутою.  

Україна – не Африка, звідки, приписують, пішло життя планетою. 
Україна – рай Божий, у якому лише милуватися – не шкодити. Ті, хто 

хлинув у нього, сподіваючись нагріти руки, не знали… От і розплачуються 
одні за одним. Обри, хозари, печеніги, половці… А хто знає, той дурня валяє… 
Гадає, що він не такий… А ж ні, такий самісінький, та навіть іще гірший… 
Тож і його постигне кара. Щоб не ліз нахабно у Божий куточок. Тут працювати 
треба, душу вкладаючи щедру, а не гребти безбожно, не нищити те, що не 
робив. Тобто у Божому – по-божому, а не по-сатанинськи! 
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Кажуть, що характер народу – від мови, а мова – від того середовища, в 
якому живе народ.  

Повертаючись до слів, які зафіксував і, як свічку на шалених вітрах, 
проніс до нас крізь тисячоліття санскрит, неважко помітити, які саме з них 
залишилися цілими чи принаймні найменше враженими епохами перемін. 
Найперше, це слова, які позначали родинні зв’язки. Як не крути, а ієрархія 
поколінь зберігалася незалежно ні від чого і ні від кого. Ворог ти чи 
пройдисвіт, та й тобі це не чуже. Тому й не сміли посягати. Чи не зуміли. 

Збереглося незмінно в назвах і все те, що постійно оточувало нас, ішло 
поряд крізь віки і вірно служило на дорогах історичних звершень і втрат. Як і 
основні дії, які нам доводилося виконувати, вважайте, незмінно, впродовж 
життя багатьох поколінь. Обростали лише синонімами та антонімами, 
повсякчас збагачуючи нашу мову й урізноманітнюючи. 

А хто приходив у наш край, той не ішов порожній. Прихоплював із собою, 
що знадобилося, і всіляко поширював – уже у своїх нащадках.  

 
 

 
 
Шкурко Микола Пантелійович, 
генеральний директор ТОВ 
«Сяйво», директор 
НМРБО «Благодійний фонд 
«Ніжен», голова МО ГО ВУТ 
«Просвіта»                                      

                         

Споконвічною національною ідеєю українського народу було здобуття 
власної державності задля життя в мирі та достатку за своїми звичаями. 
Українська національна ідея в цілому нічим не відрізняється від національних 
ідей інших народів, які є державоформуючими або титульними націями в своїх 
країнах. Адже Україна є типовою моноетнічною країною. За опитуваннями 
громадян 93% з них вважають себе за національністю українцями, 6% – 
росіянами, 1% – інших національностей. Здавалося б, така очевидна ситуація 
в національному складі  населення та історична тяглість українців до побудови 
власної держави мали б зумовити відповідний національний пріоритет, із 
одного боку, та одночасне забезпеченням інтересів громадян національних 
меншин, з іншого. Проте, через вікові утиски української мови політична еліта 
виявилася на момент проголошення незалежності ні 
юридично,ні   філологічно* не готовою ухвалити законодавство, яке б 
відповідало запитам української нації. Через це в Конституції України 
віднаходимо слова і словосполучення: «Український народ», «народ 
України», «українська нація», «українці», які не дозволяють визначити 
українців як державоформуючу, титульну націю. Тому протягом 30 літ 
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державності не припиняються дискусії навколо державного статусу 
української мови, не зникають наміри запровадження другої державної мови – 
російської чи навіть англійської, виринають пропозиції замінити кирилицю 
латиницею…  

     При цьому не заперечуємо застосування латиниці, коли треба. Так, 
відомо про  використання деяких латинських літер ще в давній українській 
мові. Нині латиницею послуговуються в дублюванні українських назв. Варто 
вдосконалювати цю практику. Зокрема, подавати деякі українські назви 
латиницею з використанням літери ї, наприклад у словах Ukraїna, Kyїv. Також, 
можна б послуговуватися латиницею в навчанні іноземців української мови. 

       Головне, аби не губилася ціль створення держави Україна – досягнення 
блага української нації. Бо й сама нація тепер зникає: і демографічно, і 
розпорошується по світах у пошуках кращої долі, чому сприяє безвіз, офшори 
та інші «блага» глобалізації.  

      Доречно вказати на зв’язок держави з українською діаспорою. Нині 
число українців за кордоном суттєво зросло. Земляки поїхали туди на 
заробітки, але  в них є національні потреби, елементарне вивчення чи 
вдосконалення рідної мови. Проте, як сьогодні під час конференції повідомив 
Григорій Пармут зі США, там бракує навчальних ресурсів для вивчення 
української мови, а от російської – вдосталь. 

       «Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя!», – слова 
Тараса Шевченка точно характеризують ситуацію, в якій опинилася сучасна 
українська інтелектуальна верства. Здавалося б, функціонує Інститут 
української мови НАН України, діє закон про державний статус української 
мови, ухвалений ще 1989 року за часів УРСР, проте правнича наука разом із 
філологічною так і не спромоглися виробити потрібну термінологію та 
визначення ціннісних орієнтирів замість безоглядного виконання настанов, 
пов’язаних із орієнтацією на так звані загальноєвропейські цінності. 

    Національним ослабленням українців не міг не скористатися віковічний 
сусід-експансіоніст – російська нація. Розв’язана гібридна війна Росії проти 
України стала частиною глобальної конкуренції націй, а не чимось 
винятковим, як ми думаємо, сподіваючись на гуманні почуття й підтримку 
інших народів. Світом правлять інтереси, тому обмін без втрат можливий 
тільки на паритетних засадах. Давно треба заявити на міжнародних трибунах 
про національні права українців у РФ, бо там вони є найчисельнішою 
діаспорою.  

    Наскільки вивчаємо мови чужі, настільки мають вивчати мову нашу. 
Мова пов’язана зі свідомістю, тому якщо хочемо, щоб нас розуміли і 
підтримували, треба щоб нас вивчали. Такий мовно-гуманітарний обмін 
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найкраще налагодити зі своїми західними слов’янськими сусідами. Досконале 
опанування української мови можливе шляхом пізнання та запозичення 
мовного досвіду в поляків, чехів, словаків, хорватів. Ці народи не загрожують 
нам ні військово, ні економічно, ні політично, тому через свою географічну 
наближеність можуть стати спорідненими нам і мовно. 

  

*) йдеться про мовно-правничу незабезпеченість українського 
державотворення 

 
 

 
 
 
Щербина Ірина Петрівна,  
вчитель української мови та зарубіжної 
літератури Ніжинської загальноосвітньої 
школи I-III ст. № 15 Ніжинської міської 
ради Чернігівської області 
Лінник Любов Михайлівна, 
вчитель української мови та зарубіжної 
літератури Ніжинської загальноосвітньої 
школи I-III ст. № 15 Ніжинської міської 
ради Чернігівської області 
 

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ 
БІНАРНИЙ УРОК НА ТЕМУ: 

“СКЛАДАННЯ ОПИСУ ТВАРИНИ ДЛЯ ВІКІПЕДІЇ ТА ОПИСУ 
ТВАРИНИ ЯК ГЕРОЯ ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ТВОРУ ЕРНЕСТА 

СЕТОНА-ТОМПСОНА “ЛОБО”. 
 

Для сучасного етапу реформування освіти в Україні характерним є 
вдосконалення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації й 
зменшення часу, відведеного для її засвоєння. Сьогодні більш якісні знання 
можуть бути отримані на основі інтеграції гуманітарних, фундаментальних, 
спеціальних дисциплін та дисциплін комп’ютерного циклу. Ідея інтегрованого 
навчання завжди актуальна, адже сприяє формуванню цілісної системи знань 
і вмінь учнів, розвитку їхніх креативних здібностей та потенційних 
можливостей. 

Бінарні уроки в системі освіти – скоріше виняток, ніж правило. Їх 
проводять нечасто, перш за все, як показові уроки. І це пояснюється тим, що  
важко узгодити з навчальною програмою двох, а тим паче, більшої кількості 
навчальних предметів. Звичайно, бінарні уроки проводяться на основі 
творчого застосування матеріалу, і на таких заняттях вирішуються цікаві, 
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практично значущі й доступні учням проблеми міжособистісної взаємодії. 
Результати такої роботи мають практичну цінність. 

Висока ефективність в інтегрованому навчанні досягається за 
допомогою певних методів. 
Коло очікувань :”Я тут,тому що...” 
Інсерт (маркування, вставка): етап знайомства з новою інформацією “Я це 
знав”, “Це для мене нове”, “Це заперечує,те що я знав”. 
Рафт: зобразити себе в ролі когось. 
Робота в групах: ти мені-я тобі. 
Кейс-метод:обговорення ситуацій, побудованих на реальних подіях,що 
вимагає прийняття рішень. 
Гронування: зв’язки між поняттями. 
Кластери: накопичення від головного до другорядного. 
Кола Вена: визначення спільного та відмінного. 
Методика взаємних запитань: бути в ролі вчителя. 
Квітка групи: самостійне оцінювання або презентація групи. 
Кроссенс: асоціативна головоломка. 
Шість капелюшків мислення: капелюшки різного кольору з візуальними 
підказками.Білий капелюшок-аналіз,червоний-емоції,зелений-ідеї,чорний-
критика,жовтий-переваги,синій-життєвий урок. 
Розумне перо: опис персонажа в порівнянні з кимось. 
Перехресна дискусія: обговорення проблематики. 
Дерево рішень: тема-це стовбур,листочки-це прогноз,гілочки-це аргументи. 
Карусель: підсумок зробленого(запитання на різних аркушах,кожна група дає 
свою відповідь, а потім зачитують й порівнюють). 
Кутки:займи позицію (так чи ні), навівши аргументи. 
Ментальна карта: тема,проблема, основна ідея зображується за допомогою 
малюнка. 
Аукціон: виставляються лоти(теми) з балами для самостійної підготовки. 
Читання зі стопом: прочитання тексту фронтально із зупинками для запитань. 

 
Тема : Складання опису тварини для Вікіпедіїї та опису тварини як героя 

оповідання на основі твору Ернеста Сетона-Томпсона “Лобо”. 
Мета: 
навчати складати зв’язні висловлювання з елементами опису тварини в 

науковому та художньому стилях; виразно читати оповідання «Лобо»; 
знаходити у творі описи тварин, розкрити роль авторських спостережень у 
відтворенні світу природи, їх емоційне забарвлення, роль у тексті; визначити 
ставлення автора до тваринного світу, коментувати відповідні цитати; 
поглибити знання учнів про опис як тип мовлення;  розвивати наочно-образне 
мислення, увагу; сприяти підвищенню культури мовлення; виховувати любов 
та бережливе ставлення до природи. 

Обладнання: підручники, ілюстрації, презентація, роздатковий 
матеріал. 
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Тип уроку: бінарний (систематизація та узагальнення знань). 
 

Хід уроку 
Люди й звірі, ми — діти однієї матері — природи. 

Чорний Вовк 
 
Учитель світової літератури 
І. Організаційний момент. 

Доброго дня, діти, посмішками привітайте один одного й гостей, які до 
нас завітали. 
Розпочати нашу з вами  роботу я пропоную музичною хвилинкою, і  зараз ви 
почуєте звуки «Оркестру природи» у  виконанні відомого українського співака 
Назарія Яремчука, а після перегляду відео кожен із вас зможе поділитися 
своїми враженнями від побаченого й почутого. Звучить музика ( Н. Яремчук 
« Оркестр природи») . 
Пориньте в музику природи 
І таємничу, і жадану. 
ЇЇ акорди чарівні- 
То звуки дивного органу. 
Мотивація навчальної діяльності. 

Чарівний світ природи не залишає  байдужим нікого: ні художників, ні 
письменників, ні нас із вами. 

• Які відчуття й враження виникли у вас? ( Складання 
асоціативного куща) 

Гронування    
Природа- це… (птахи, тварини, звуки, гармонія, натхнення, позитивні 
емоції, радість) 

Усе сказане вами доводить, що природа- це саме життя. Недарма 
філософ Сенека при цьому стверджував, «що жити щасливо і жити в злагоді з 
природою- одне й те ж саме». 

З природою буде пов’язана й тема нашого сьогоднішнього уроку, а 
сформулювати її нам допоможе кроссенс. Знайшовши асоціативні зв’язки між 
ілюстраціями по периметру, ви зможете  дізнатися: хто чи що буде в центрі 
нашого дослідження сьогодні. 

Оголошення теми, мети уроку. 
Кроссенс « ВОВК» 

• Прокоментуйте 1 світлину. З чим у вас асоціюється ліс? ( птахи, 
звірі- це частина живої природи). 

• Що поєднує тварин на 2 фрагменті? (усі вони хижі звірі, ссавці, 
вони живуть у лісі). 

• Як би ви пов’язали 2 і 3 фото? ( вівці є кормом для хижих тварин). 
• Поєднайте 3 і 4 світлини (отара овець, зграя птахів – їх багато; 

живуть разом). 
• Хто зазвичай живе в норі? (лисиці, зайці, вовки ). 
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• Яким чином може бути пов’язаний мисливець з норою? 
(мисливець на них полює). 

• Чому в лісі розташовані прапорці? (мисливці за допомогою 
прапорців заганяють звіра в необхідному напрямку). 

• Як собака поєднаний з відгадкою? (собака допомагає на 
полюванні, собака- найближчий родич вовка, у центрі- вовк). 

Отже, мова йтиме про вовка. Тема нашого уроку : “ Складання опису 
тварин для Вікіпедії та опису тварин як героя оповідання на основі твору 
Ернеста Сетона- Томпсона «Лобо». 

Епіграфом до нього будуть слова: «Люди й звірі! Ми – діти однієї 
матері природи»,- сказані Чорним Вовком. 

• Чи знаєте ви, хто такий Чорний Вовк? (саме так індіанці називали 
письменника Ернеста Сетона –Томпсона). 

Творчість саме цього канадського письменника, художника й натураліста 
ми продовжимо вивчати на уроці. 

Коло очікувань. 
Які завдання ви могли б поставити перед собою сьогодні? (навчитися 

складати опис тварини,  більше дізнатись про ознаки наукового й художнього 
стилів, дати характеристику головного героя оповідання ). Ваші відповіді 
співзвучні з метою нашого уроку. Оголошення мети. 
Учитель української мови 
2. Перевірка домашнього завдання. 
Літературна скарбничка 
Заглянемо до нашої скарбнички нових слів. Значення якого слова ви хотіли б 
сьогодні дізнатися?( подивіться на тему).  Можливо, хтось знає його 
тлумачення ( веб-сайт)? 
Вікі- швидко, педія- енциклопедія (сукупність наукових знань). 

• Яким способом утворене це слово? (складання) 
• Ви хотіли б дізнатися деякі цікавинки про Вікіпедію? 

Робота в групах. 
Інсерт (Я це знав, Це для мене нове) 

Перша група учнів дізнавалася, що таке Вікепедія, поділиться з нами 
своїми дослідженнями ( 5 учнів готувало повідомлення про Вікіпедію). 
Вікіпе́дія (англ.—загальнодоступна вільна, багатомовна онлайн-
енциклопедія). Засновниками Вікіпедії є Ларрі Сенгерта Джиммі Вейлз. 
Офіційне відкриття відбулося 15 січня 2001 року. Вікіпедія — шостий за 
популярністю сайт у світі. 

Однією з переваг Вікіпедії є можливість подання інформації рідною 
мовою— сайт складається з 289 мовних розділів. Найбільш популярною є 
англійська, яка містить понад 5 млн статей. 

Будь-хто, у кого є доступ до читання Вікіпедії, також може редагувати 
практично всі її статті. Окрім волонтерів-дописувачів і редакторів, на сайті 
енциклопедії працюють ще й патрульні та адміністратори. Аби стати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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патрульним, треба здійснити понад 100 редагувань. Не так давно в Україні 
студенти почали писати вікі-статі, замість рефератів. 

Якщо роздрукувати Українську Вікіпедію, то вона буде займати 
приблизно 359 томів,таким чином вона стала найбільшою енциклопедією, що 
коли-небудь існувала Британські вчені встановили зв‘язок між погодою й 
статтями у Вікіпедії: чим гірша погода, тим більше з‘являється статей у Вікі. 
87 % авторів статей- чоловіки. Якщо ти вирішив прочитати Вікіпедію 
повністю, то тобі знадобиться 16 років і 9 місяців. 
Доповнення: це безкоштовний сайт. 
Найголовніше — це те, кожен може стати її співавтором. 

Отже, сьогодні ви спробуєте себе в ролі дописувачів статті у Вікіпедію. 
До речі, у якому стилі вони написані? ( у науковому). 
Друга група з‘ясовувала ознаки наукового стилю в статті про вовка з Вікіпедії. 
(учні зачитують опис вовка й називають ознаки наукового стилю). 
Презентація дослідження.( 3- 4 учні). 
Вовк — хижий ссавець з роду пес, що добуває їжу самостійно 
переслідуванням жертв. Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та 
пристосування до тривалого бігу. Зазвичай вовк розвиває швидкість до 55—
60 км/год. Дорослий вовк зазвичай більший за вівчарку: довжина тіла з 
головою, але без хвоста досягає 135—160 см, хвоста —40—52 см. Висота в 
плечах 80—95 см. Маса зазвичай 45—60 кг. Він живе в найрізноманітніших 
ландшафтах, віддаючи перевагу відкритому степу. Для вовків звичайним є 
родинний спосіб життя. Звір відомий своєю ненажерливістю. Дійсно, якщо він 
голодний, то здатний з‘їсти до 10 кілограм м‘яса за раз. 
Для опису в науковому стилі характерні: (учні) терміни, точність, 
лаконічність, докладні висновки, розміри. 
 
• Таким чином, ми визначили ознаки опису в  науковому стилі й це допоможе 

вам у подальшій роботі. 
Учитель світової літератури. 
3. Опрацювання нового матеріалу. 

Велику насолоду, радість та палку любов до природи викликає, 
звичайно, спілкування з нею. Вона завжди хвилює, допомагає й надихає 
людину. І тут постає питання: «Як не порушити гармонію в природі?» 

Над цим питанням дуже часто замислювався й Е.Сетон –Томпсон, книги 
якого стали улюбленими в багатьох поколінь читачів, які щиро люблять 
природу. 

Серед оповідань особливе місце посідають твори, присвячені вовкам. І 
це не випадково: у знаннях життя й поведінки вовків Сетон-Томпсон був  
попереду багатьох натуралістів. 
• Які асоціації у вас викликає саме слово “вовк” і якими рисами 

характеру  наділений цей хижак? (загроза, небезпека, злість, страх, сила; 
злий, жорстокий, страшний, кровожерливий). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF


107 
 

Зараз я пропоную вам переглянути відео, можливо, воно дещо спростує 
вашу думку про цього звіра ( відео «Самотній вовк»). 
Перехресна дикусія. 

Які емоції викликало у вас побачене? (сум, жалість, смуток, біль) 
• Чи побачили ви відповідність на екрані й героєм оповідання Е. 

Сетона- Томпсона «Лобо»? (бачим тугу вовка як і у Лобо до своєї 
Бланки із оповідання) 

• Що не співпадає? (вовк із відео помирає від самотності , а Лобо 
йшов на смерть свідомо, хоч і знав про небезпеку, він був готовий 
пожертвувати собою заради Бланки) 

• Що найбільше вас вразило в оповіданні Е. Сетона-Томпсона? ( 
вбивство Бланки, почуття любові Лобо до своєї вовчиці, 
жорстокість людини) 

• А якою постає в цьому творі людина? (сильною, царем природи) 
• Чи був оповідач гідним суперником Лобо? (в арсеналі людини 

були і капкани, і отрута) 
• Чи можна назвати двобій людини й вовка чесним? (ні, людина 

готова вбивати тварину будь- яким чином) 
Твір Е. Сетона –Томпсона належить до жанру оповідання. Згадаймо, що 
називається оповіданням ? 

Оповіда́ння — невеликий за обсягом прозовий твір, у якому 
зображується подія з життя одного персонажа. 
Зміст оповідання «Лобо» ми з вами опрацьовували на минулому уроці, тому 
сьогодні звернемо увагу на опис тварин у цьому творі. Згадаймо його 
визначення. 

Опис - це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета 
чи явища. 

Таким чином, ми будемо працювати над описом тварини в оповіданні « 
Лобо» й самі спробуємо описати звіра. 
Сьогодні нашим завданням буде з’ясувати, який же Лобо- володар Курумпо? 
Кожна група отримає завдання й разом з письменником пройде «цитатною 
доріжкою» його знаменитого твору, а потім буде презентує головного героя . 
Робота в групах. Цитатна доріжка. 
1 група- опис зовнішності вовка. 

«Справжній велетень, могутня шия, очі ясні й чисті, могутні ікла, був 
надзвичайно дужим і хитрим звіром». “Лобо був сірим, великим. Очі злі, гострі 
зуби. Умів найголосніше вити. Гострий нюх ватажка завжди визначав 
людський запах і давав їм можливість уникнути неминучої загибелі.” 
Отже, перед нами міцний і сильний хижий звір. 
2 група - лідерство в зграї. 
• «Володар Лобо, як його називали мексиканці, був ватажком зграї сірих 

вовків». 
«Зграя Лобо була невеликою. Може, він сам не хотів збільшувати ватаги, а 
може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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«Звичка Лобо дозволяти вовкам жерти лише ту здобич, яку самі 
вполювали…» 
«Побіжний огляд слідів переконав, Лобо справді не дозволив наблизитись 
до м’яса…» 
«Старий ватажок не брав участі в розправі. Він повалив жертву і всім своїм 
виглядом, здавалося, говорив: « Чому ніхто з вас не зробив так само, а лише 
марно гаяв час?». 
«Лобо був могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася на весь 
край». 

Таким чином, Лобо був владним лідером. 
3 група- риси вдачі Лобо. 
• «Він ніколи не схибив: завжди непомильно розпізнавав приманку». «Лобо... 

неухильно обминав небезпеку, розв‘язуючи всі мої головоломки... «Ватажка 
не так легко було обдурити...» - незвичайний розум. 

• «Якийсь добрий звіриний янгол літав на дюйм над ним і охороняв від 
небезпеки, що чигала на нього» - дивовижна обережність. 

• «Він уже не кликав зграю в скрутну мить, і ніхто не прибіг на допомогу. 
Більше він кликати не схотів». - гордість. 

• «Старий ватажок блукав мов неприкаяний, сподіваючись знайти Бланку. 
Він-бо не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити біді, порятувати». 

• «Виття разюче змінилося. Войовничий клич воїна- звитяжця, хижу лють і 
нескореність заступили відчай, горе і глибокий сум». 

• « Безталанний герой! Він не на мить не припитяв пошуків своєї подруги, 
сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку» - вовча вірність. 
Отже, перед нами не просто розумний і обережний хижак, а гордий, 

вірний, готовий до самопожертви. 
Якій би рисі характеру Лобо ви могли б поаплодувати, при цьому 

згадайте переглянуте відео ( вірності). Тож давайте зробимо це. 
Учитель української мови. 
4. Закріплення вивченого матеріалу 
Кола Вена 
- Ви порівняли описи вовка у Вікіпедії та опис Лобо як героя оповідання. 
Розрізнимо ознаки описів у науковому та художньому стилях за допомогою 
кіл Вена (скористайтеся словником - довідником: розподіліть ознаки). 
Науковий стиль 
Художній стиль 
Терміни 
емоційність 
абстрактність 
образність 
точність 
художні засоби 
лаконічність 
суб‘єктивне зображення 
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об‘єктивне зображення 
асоціативність 
ясність 
спільне 
зовнішній вигляд 
місце проживання 
чим живиться 
звички тварини 
Молодці, ви уважно слухали й гарно попрацювали, а зараз настав час 
відпочити. 
Фізхвилинка. 
5. Творча робота. 
Розумне перо 

Ось і настала хвилина творчості. Пропоную поринути у світ мудрих 
думок, взяти розумне перо й почати творити. Згадаємо кроссенс: яка тварина 
була найближчою до вовка? (собака). 
Робота в групах. 
- Кожна група отримає завдання.( опис собаки у Вікіпедію чи як героя 
оповідання). 
План опису 
1. Назва тварини. 
2. Порода. 
3. Опис зовнішніх ознак. 
4. Місце проживання. 
5. Чим харчується. 
6. Звички. 
6. Презентація творів. 
Конкурс на кращий твір. 
Інші групи не пасивно слухають, а доповнюють і ставлять питання . 
7. Виставлення оцінок. 
Квітка групи (на пелюстках з балами діти вписують своє прізвище, оцінюючи 
власну роботу на уроці). 
Учитель світової літератури. 
8.Підсумки уроку. 
Повернемось до епіграфу нашого уроку: “Люди і звірі! Ми – діти однієї матері 
природи”. 

Чи погоджуєтесь ви зі словами Чорного Вовка? Що є спільного у звірів 
і людей? Чому природу називають матір’ю? (люди і звірі- це частини природи, 
які дуже схожі між собою; людина не повинна без причини вбивати тварин; 
треба берегти природу). 

Повернемось до завдань, які ви ставили перед собою на початку уроку. 
Чи справдились ваші очікування стосовно нього? 

• Кейс-метод 
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• «Сьогодні на уроці я навчився….» ( розрізняти стилі мовлення, писати 
статтю в художньому й науковому стилях, розгадувати кроссенс). 

• На уроці мене зацікавила інформація про те, хто пише статті до Вікіпедії. 
• Я дізнався нове про характер вовків. 
• На уроці я зрозумів, що ми повинні поважати природу, цінувати її, 

усвідомлювати свою відповідальність за долю кожного представника 
тваринного світу, люди як і звірі- це частина природи, яку ми повинні берегти). 

Ті, хто був близько знайомий із Сетоном-Томпсоном стверджують, що 
після Лобо він більше ніколи не вбив жодного вовка. А навпаки, зробив усе, 
щоб змінити ставлення людей до цих благородних хижаків. Про це є 
документальний фільм, який називається «Вовк, що змінив Америку». Урок 
хочу завершити словами із твору Е.Сетона-Томпсона, монологом людини 
зверненим до тварини: «Ми дивимось в очі один одному, ми діти однієї матері-
природи. Ніколи рука моя не підніметься, щоб вбити тебе. Ми брати, 
прекрасне створіння, тільки я старіший і сильніший за тебе. І якби моя сила 
могла завжди оберігати тебе, ти б ніколи не знав небезпеки». 

9.Домашнє завдання. 
При виконанні домашнього завдання рекомендую вам на основі твору Е. 

Сетона- Томпсона виконати творче завдання: 
• «Дизайнерський проект обкладинки до твору «Лобо» (розмістивши матеріал 

на сайті школи у розділі « Проби пера»); 
• підготувати рекламу для читачів «Цей твір варто прочитати!» . 
• Рафт (зобразити когось із героїв). 
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