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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ НАВИЧОК 
ТА ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

У статті порушуються актуальні питання духовно-естетичного вихо-
вання і формування художньої культури, творчих навичок сучасного школя-
ра, використання мистецтва в процесі навчання, яке створює можливості 
для гармонізації емоційних та логічних компонентів естетичного виховання.

Ключові слова: духовно-естетичне виховання, традиції, навчання, твор-
чість.

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS 
AND SPIRITUAL-AESTHETIC EDUCATION 

OF SCHOOLCHILDREN 
IN THE CONTEMPORARY EDUCATIONAL SPACE

The article raises current issues of spiritual and aesthetic education and the 
formation of artistic culture, the creative skills of a modern student, the using of 
art in the learning process, which creates the opportunities for harmonizing the 
emotional and logical components of aesthetic education.

Keywords: spiritual and aesthetic, upbringing, traditions, teaching, creativity.

Суть проблеми полягає в тому, що духовно-естетичне виховання 
сучасних школярів джерелами кращих українських традицій покли-
кане формувати самосвідомість в дусі приязні та поваги, товарись-
кості, передбачаючи взаємодію різних культур на історичних теренах 
Придністров’я. 

Мета дослідження – спираючись на власний досвід та досягнен-
ня педагогіки, довести, теоретично обґрунтувати необхідність прак-
тичного застосування кращих народних здобутків як важливих чин-
ників духовно-естетичного виховання сучасних школярів. 

Духовно-естетичне виховання найтісніше пов’язане з культурним 
життям кожного народу. Воно є відображенням культурного прогре-
су нації, її традицій, розвиває культуру народу. 
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Серед найважливіших якостей, що визначають рівень сформова-
ності творчих здібностей учня в сучасному освітньому просторі виді-
ляємо: потребу в систематичному художньому вихованні, самоосвіті, 
широкий естетичний та художній кругозір, уміння аналізувати есте-
тичний об’єкт, високий рівень розвитку художньо-творчих здібностей. 

Під духовно-естетичним вихованням на національно-культурних 
традиціях розуміємо процес відтворення у наступних поколіннях тих 
кращих якостей і рис, що були вироблені й перевірені українським на-
родом упродовж всього періоду свого існування. Виховні національні 
традиції вивчаються в загальнокультурних зв’язках, їх неможливо 
здійснити без педагогіки, мови, історії, фольклору, національного сві-
тобачення. Таким чином, традиції забезпечують передачу народних 
надбань в освіті та вихованні як національної пам’яті, своєрідного 
педагогічного коду народу.

Отже, виховання учнів на духовно-естетичних традиціях народу 
передбачає формування навичок свідомої поведінки, віковічних на-
родних понять про добро і зло, засвоювання і розвиток гуманних 
норм, правила співжиття та інші надбання народу. 

Найкращі українські традиції і звичаї у творчій палітрі діяль-
ності школярів. «Приворотне зілля» І. Нечуя-Левицького як важ-
ливий чинник формування творчих навичок учнів

Кожний, кому доводилося читати твори І. Нечуя-Левицького, 
не міг не звернути увагу на майстерне використання письменником 
яскравого українського колориту, який є важливою ознакою само-
бутньої поетики митця. Тож хочеться зупинитися на деяких аспектах 
цього питання як важливих чинниках формування творчих навичок 
учнів на уроках в ході вивчення та аналізу популярної повісті І. Не-
чуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Варто спинитися на сценах залицяння Карпа до Мотрі. Як і влас-
тиво українцям, ці сцени сповнені дотепів та гумору (ми пропонує-
мо переглянути фрагменти кінофільму на уроках, під час яких учні 
мають можливість насолоджуватись майстерним виконанням ролей 
українськими акторами; після перегляду обов’язкове творче завдан-
ня для учнів – інсценізація уривку, який найбільше сподобався у тво-
рі або виразне читання за особами).

Дізнавшись, що старі Довбиші поїхали на ярмарок, Карпо заходить 
у двір і заважає дівчині, яка саме заходилася підмазувати глиною хату. 
Мотря ще не знає, чи жартує парубок, чи серйозно ставиться до неї. 
Тому дражнить його рудим, нечорнобровим, відповідає на його пи-
тання зухвало й задеркувато. Справді, Мотря конозиста, має «серце 
з перцем», а до того ж трохи «куслива, як мухи у спасівку». Одначе, 
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тут спостерігаємо цікавий штрих. Жартуючи і тікаючи від Мотрі, 
яка замахується на нього мокрою щіткою, Карпо ненароком переки-
дає горщика із білою глиною. «Глиняник, –зазначає автор, – покотив-
ся на середину двору, а за ним простяглася біла стежка, неначе хто 
простелив од порога білий рушник». Це місце можна порівняти хіба що 
з епізодом, описаним в українській народній пісні «За туманом нічого 
не видно». Там розповідається, як дівчина, беручи воду в криниці, що 
стояла під дубом, упустила золоте відерце. Та й говорить:

А хто ж моє відерце дістане,
Той зо мною на рушничок стане…»
Обізвався козак молоденький:
«А я твоє відерце дістану,
І з тобою на рушничок стану.

Закріпленням шлюбу вважалося «стати на рушник». Серед фоль-
клорних зразків можна знайти пісні, в яких ідеться про гаптування 
дівчиною рушників, перев’язування ними сватів, обдаровування 
родини молодого, прикрашання гільця. Рушник – це обрядовий еле-
мент, що відіграє роль символу. У нашій повісті розлита біла глина, 
що прослалась рушником, пророкує одруження молодих.

Опрацювання та закріплення вищезгаданого матеріалу теж базу-
ється на виконанні завдань, що вимагають творчого підходу:

1) доповідь на тему «Весільні обряди» із демонстрацією слайдів;
2) підготувати на урок музичну паузу; 
3) підготувати виставку вишитих рушників тощо.
Також народного забарвлення дістають деталі опису побачень 

Лавріна та Мелашки. Вони переважно мають фольклорне походжен-
ня. Так, коли парубок і дівчина зустрілися в лісі під дубом, над їхні-
ми головами затріпотіла крилами якась птиця й злякала їх обох. Без-
іменна птиця – символ щастя і кохання. На другий день, коли Лаврін 
пригорнув Мелашку, вона схилила на його плече заквітчану голову: 
«На Лаврінове лице похилились свіжі квітки маку та пахуча м’ята й 
прохолоджували його гарячу щоку, неначе холодна роса». Отже, всі сце-
ни зустрічі Лавріна з Мелашкою пройняті поетикою народного ко-
хання. Тут знаходимо народно-поетичні символи гнучкої тополі, чер-
воної калини, блискучої зірки, ясного сонця, зозулі в гаю та ін… (Учні 
отримують завдання знайти або пригадати твори, у яких змальова-
но вищезгадані народні символи,наприклад, «Тополя» Т. Шевченка 
тощо. Можна вивчити напам’ять або приготувати інсценізацію).

Прекрасне емоційне почуття викликають чудові пейзажі (учні 
знаходять їх у тексті і, виразно прочитавши, створюють в уяві свої 
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картини – пейзажні замальовки, а творча група художників отримує 
завдання намалювати вдома ці картини. Наступного уроку влашто-
вуємо виставку малюнків).

Не лишаємо поза увагою і портретні характеристики героїв, які є 
носіями кращих українських чеснот. Взяти для прикладу Мотрю. Ця 
дівчина уособлює такі найкращі риси українців, як енергійність, ста-
ранність, наполегливість, гордовитість, працьовитість та ін. За що б 
не бралася у господарстві молодиця (а вона завжди відзначалася ста-
ранністю та доладністю), майже кожний вид праці виказував її наполе-
гливість, непоступливість та гордовитість вдачі. Усе в її руках наче про-
рочо передрікало: Кайдашисі не вдасться верхи їздити на невістці та 
потурати нею. І всі ці ознаки міцного, як лісовий горіх, характеру Мо-
трі вияскравлюються в алегоричних образах, котрі мають порівняль-
не забарвлення. Так, коли вона опоряджала ще в себе вдома коноплі, 
«терниця гавкала під її руками дрібно та голосно, аж скрипіла, аж вила. 
Жменя конопель маяла в її руці, наче лисячий хвіст». А як стала неві-
сткою у Кайдашів, то одного разу почала так запопадливо шкребти за-
салений, з накипом горщик, що він «…завищав під ножем, наче цуценя».

Опрацьовуючи матеріал для характеристики образів, звертаємо 
особливу увагу на багатство народних прислів’їв, приказок та афо-
ризмів, побутових картин, національних страв, вбрання українців та 
ін. Творча редакційна група учнів може виконати наступне завдан-
ня: видати невеличку збірку під назвою «Кайдашева сім’я» – енци-
клопедія народознавства». Як демонстраційний матеріал можна під-
готувати фото, слайди, інтернет-матеріал,ілюстрації, книги по темі 
«Національне вбрання українців».

Творчий підхід використовуємо і під час завершення роботи 
над змістом повісті. Юним письменникам пропонується домисли-
ти кінцівку твору. Їх бачення та нова редакція твору обговорюється 
на уроці. Такий багатий етнографічний матеріал і є основою духовно-
естетичного виховання сучасних школярів.

Висновки
У здійсненому дослідженні було визначено стан проблеми в педа-

гогічній теорії та шкільній практиці, творчий потенціал на основі на-
ціональних традицій українського народу, було визначено шляхи ви-
користання українських традицій у творчій діяльності учнів.

Результати дали можливість визначити наступні методичні реко-
мендації:

– комплексно використовувати українські народні традиції;
– брати до уваги регіональні особливості національних традицій;
– в процесі роботи використовувати традиційні і нетрадиційні ме-

тоди.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

У статті розглядається питання інноваційних підходів до викладання 
української літератури в школі. Матеріал статті базується на вивченні 
творчості Т. Г. Шевченка. 

Ключові слова: інновація, інноваційні технології, навчання, комп’ютерна 
технологія.

THE INNOVATIVE APPROACHES TO THE TEACHING 
OF THE UKRAINIAN LITERATURE AT SCHOOL

The article considers the issue of innovative approaches to the teaching of the 
Ukrainian literature at school. The article is based on the study of T. Shevchenko’s 
creativity.

Keywords: innovation, innovative technologies, innovative training, computer 
technology.

У сучасну епоху змін, інновацій, інтелекту, глобалізації диктуються 
нові умови життя, пропонуються інші цінності, висуваються нові ви-
моги до людини. Для того, щоб іти в ногу з часом і постійно задоволь-
няти запити високоерудованих і допитливих учнів, сучасний учитель 
не може залишатися на старих позиціях і зупинятися на досягнутому. 
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Життям доведено, що складні обставини, які стрімко змінюються, до-
лає лише людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування 
і використання нового. 

Тому перед сучасним учителем постають постійні питання на-
вчання:

– Як сформувати дитину як особистість?
– Як виявити творчий потенціал кожного учня?
– Як зацікавити учнів на уроці?
– Як перетворити співпрацю вчителя й учня на творчу?
– Як створити ситуацію успіху?
На ці питання на уроках української літератури допоможуть від-

повісти інноваційні підходи.
Метою статті є спроба висвітлити теоретичні та практичні аспек-

ти інноваційних підходів до викладання української літератури.
Інноваційні форми роботи сприяють індивідуалізації навчання 

учнів, стимулюють до пошуку авторської інтерпретації істини, спри-
яють виробленню інтересу до вивчення літератури. Такі форми на-
вчання зводяться до того, що вчитель працює з усім класом, не роз-
діляючи дітей за здібностями і одночасно дає змогу кожній дитині 
проявити себе.

Теоретичні аспекти інноваційних підходів до викладання літера-
тури досліджували багато вчених, зокрема: Г. Токмань, А. Ситченко, 
О. Пометун, Л. Пироженко А. Фасоля та інші. Більшість із них вважа-
ють, що інноваційні технології – це така організація навчального 
процесу, за якої неможливо не брати участь школяреві у колективно-
му взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасни-
ків процесі навчального пізнання.

Мета кожного вчителя на уроці літератури створити оптималь-
ні умови для розвитку здібностей дитини, атмосфери співробітни-
цтва, взаємодії вчителя та учня [2; 7]. Єдиним та найефективнішим 
засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання.

Кевін Келлі сказав: «Якщо знання – це новий капітал, то інновації 
нова валюта» [1]. 

Iнноваційне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та 
учня. Навчальний процес організовується як живий контакт партне-
рів, зацікавлений один у одному та в справі, якою вони займаються 
разом. Iнноваційне навчання має характерну рису: навчальний про-
цес зливається з життям, із рішенням реальних життєвих задач [3].

Основою інноваційних підходів є технологія інтерактивного на-
вчання, колективного взаємонавчання, проблемного навчання, 
комп’ютерного (інформаційного) навчання, проектна технологія.
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Iнноваційні технології сприяють:
– розвитку творчих здібностей;
– формуванню здатності до самостійної праці, колективної діяль-

ності;
– створенню умов для розвитку й самореалізації;
– стимулюванню почуття гідності й самоповаги;
– підвищенню якості навчання;
– збудженню інтересу до поглибленого вивчення предмета;
– закладанню навичок роботи з різними інформаційними джере-

лами.
Щоб досягти успіху на уроці, вчителі приходять до висновку, що 

навчання необхідно зробити не просто ефективним, а й оновленим 
щодо форми його проведення. Для цього варто частіше застосовува-
ти нестандартні уроки, інтерактивні форми, комп’ютерні технології, 
метод проектів.

Ефективними вважаються такі технології, як: «Мікрофон», «Моз-
говий штурм», робота в парах, робота в малих групах, «Навчаючи-
вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Сенкан».

Наприклад, технологію «Мікрофон» використовуємо на етапі мо-
тивації навчальної діяльності. Учні мають висловити власну думку 
про те, чого вони очікують від уроку. У такий же спосіб проводиться 
й етап підсумку уроку.

Iнтерактивну технологію «Метод ПРЕС» використовуємо з метою 
доведення і обґрунтування своєї точки зору. Учні мають відповідати 
за схемою:

– я вважаю, що…;
– тому що…;
– отже … .
Наприклад, доведіть або спростуйте тезу: «Є в Шевченка наро-

дження дата, дати смерті в Шевченка нема», «Для генія не існує дати 
смерті…» [3].

Отже, діти на основі прочитаного твору намагаються свідомо до-
вести чи спростувати твердження, зробити певні висновки.

На уроках літератури навчаємо учнів складати сенкани. Напри-
клад, скласти сенкани до слів Шевченко, збірка «Кобзар».

1. «Кобзар»
вічна, безсмертна
навчає, надихає, кличе
«Кобзар» – символ українців.
2. Шевченко
обдарований, відомий,
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складав, малював, творив
Слава українців.
Для підвищення творчої діяльності учнів застосовуємо ігрові за-

вдання. Це, насамперед, цілий спектр літературних ігор: кросвор-
ди, вікторини, аукціони, літературні загадки, конкурси: «Сходинки», 
«Перехрестя», «Найкмітливіший», «Хто швидше» тощо.

Наприклад, для гри «Аукціон» учням класу пропонуються наступ-
ні «лоти»:

Шевченко – основоположник української літературної мови.
Шевченко – мислитель.
Шевченко – політик.
Шевченко – художник.
Шевченко – гравер.
Шевченко – у граніті.
Найвищий бал можуть отримати учні, які підготували найповніші 

та найцікавіші повідомлення і «викупили» декілька лотів. 
У грі «Упізнай мене» учням пропонується виступити від імені лі-

тературного героя, при цьому вони не називають його, але опису-
ють вчинки, думки, міркування.

Використовуємо також на уроках метод «Незакінчене речення». 
Наприклад, продовжте речення: «Після цього уроку я розумію…», 
«Творчість Т. Г. Шевченка змусила мене задуматися над тим…» тощо.

Використання комп’ютерних технологій, уміння знаходити по-
трібну інформацію, а найголовніше – відбирати й застосувати її стало 
нагальною потребою нашого часу й суспільства.

Предметні уроки з використанням комп’ютера сприяють підви-
щенню пізнавального інтересу, ефективності формування навчальних 
умінь і навичок. Ці технології сприяють кращому запам’ятовуванню 
навчального матеріалу, економному використанню часу. Саме завдя-
ки комп’ютеру забезпечується простий і швидкий доступ до навчаль-
ної інформації, яка сприймається значно краще, ніж традиційні тех-
нології, що викладені на папері.

С. Сисоєва зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати 
тенденції розвитку швидкозмінного світу, формувати свої навички 
та вміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та 
творчі якості особистості [5; 61].

На уроки учні приносять кольорові олівці та виконують такі за-
вдання: визначіть колір настрою уривка поезії «Садок вишневий 
коло хати…», намалюйте предмет, який би символізував літератур-
ного героя.
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Застосування комп’ютерних технологій сприяє розвитку осно-
вних компетенцій учнів: комунікативних, навчально-пізнавальних, 
інформаційних, формує здібності до самонавчання, самоорганізації, 
саморозвитку.

Але інколи виникає ряд проблем і труднощів. По-перше, не кожна 
дитина має вдома підключення до мережі Iнтернет. По-друге, про-
тягом уроку не завжди можна встигнути переглянути, обговорити й 
оцінити всі учнівські роботи. Тому надаємо перевагу використанню 
Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегрую-
чи його в навчальний процес.

За інноваційним потенціалом використання різних технологій 
має комбінаторний характер, бо передбачає конструктивні поєд-
нання сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих 
на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому твор-
чо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного 
процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології [4; 21].

Таким чином, інноваційні підходи до викладання української лі-
тератури підвищують зацікавленість учнів до предмету, сприяють 
мотивації до діяльності та активності не лише на уроці, а й повсяк-
денному житті.
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У статті порушено актуальну проблему розвитку творчої особистості 
на уроках української літератури. Подано ряд завдань і вправ, які допомага-
ють створити найсприятливішу атмосферу для активізації творчого мис-
лення та розвитку здібностей учнів.

Ключові слова: творчість, особистість, українська література, урок, су-
часність, креативність, завдання.

THE FORMATION OF CREATIVE PERSONALITY AT THE 
LESSONS OF THE UKRAINIAN LITERATURE

The article addresses the actual problem of the development of the creative 
personality at the lessons of the Ukrainian literature. The number of tasks and 
exercises are presented here that help to create a favorable atmosphere for activating 
the creative thinking and developing of students’ abilities.

Keywords: creativity, personality, the Ukrainian literature, lesson, modernity, 
creativity, task.

Про свої здібності людина може дізнатися, 
тільки спробувавши прикласти їх.

Луцій Анней (син) Сенека

Творчість – це незримі ниточки, 
що об’єднують серця.

В. Сухомлинський

Однією з найважливіших проблем сучасності є проблема твор-
чості. Давно було зламано стереотипи, за якими вважали, що твор-
чість – це об’єкт дослідження тільки деяких сфер знань. У зв’язку з 
тим, що в сучасних умовах надається велике значення новим підхо-
дам у навчанні й вихованні людей, актуальність проблеми творчості 
значно зросла. 

Проблемами творчості з давніх-давен цікавилися Платон, Аристо-
тель, Августин, Гегель, Й.-Г. Песталоцці та ін. [4]. Різноманітні аспекти ви-
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ховної розвиваючої системи творчості, їх педагогічна спрямованість зна-
йшли глибоке осмислення у творчості таких українських письменників 
і педагогів як Г.  Сковорода, І. Франко, Н. Забіла, В. Сухомлинський та ін. 
Докопатися до сутності творчості намагалися філософи, науковці, мис-
лителі, психологи, письменники. Простим людям, не обдарованим ве-
ликими здібностями, також, хоч раз у житті приходила думка про те, 
через що саме виникає натхнення, яке є двигуном будь-якої творчості.

Безперечно, наше суспільство потребує фахівців вищого творчого 
потенціалу. Креативне мислення, нестандартні підходи до вирішен-
ня завдань, швидкість, гострота, критичність зору, динамічність й ак-
тивність, вміння в будь-якій ситуації знайти вихід – ці та інші якості 
так необхідні працівникам різних галузей. Тому сучасна система осві-
ти зацікавлена в підтримці обдарованих дітей і молоді та спрямова-
на на формування індивідуальності, самовдосконаленні й розвитку 
творчих здібностей у молоді та дітей країни.

Виходячи з усього вище сказаного, можна виділити об’єкт дослі-
дження даної статті: формування творчої особистості на уроках укра-
їнської літератури.

Предметом дослідження є ефективні прийоми формування твор-
чої особистості на уроках української літератури.

Мета роботи: підвищити мотивацію навчання під час уроків укра-
їнської літератури через розвиток творчих здібностей учнів, за до-
помогою певних методів та прийомів формувати творчу особистість, 
розкриття й усвідомлення загальнолюдської значущості творчості, 
його суспільної необхідності.

1. Поняття творчості.
Здатність дитини до саморозвитку та її творча активність – го-

ловна запорука подальшого щасливого життя, наповненого успіхом 
та вірою у свої сили та можливості.

То що ж можна назвати творчістю? Результат особливого обдару-
вання та виключності людини? Натхнення чи Божа іскра? Незвичай-
не сприйняття багатої уяви чи логічного мислення? Навіть в наш час 
ніхто не може вповні пояснити цей феномен. 

Для мене творчість – це процес створення чогось нового, цікавого, 
креативного та незвичного. Важливо пам’ятати, що цей процес має 
приносити не тільки задоволення, але й користь творцю і оточуючим. 
Яку роль відіграє творчість в моєму житті? Це мій спосіб життя та сві-
тогляд, з якого росте внутрішня свобода та бажання ризикувати.

Творчість формується тільки завдяки творчості. Одна маленька 
жаринка розводить яскраве й велике багаття. Микола Гоголь зазна-
чав, що насолода творити – найвища з усіх насолод.
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Я. А. Пономарьов розробив універсальне визначення творчості – 
«взаємодія, що призводить до розвитку». Творчість в якнайширшо-
му сенсі – як взаємодія людей. Унікальна творча діяльність, на думку 
автора, є специфічною формою взаємодії, а в ролі критерію творчос-
ті виступає механізм розвитку. Виходячи з цього визначення, меха-
нізмом розвитку творчих здібностей дітей є організація специфічних 
форм взаємодії дитини з дорослим у процесі різних видів діяльності 
[4; 7].

Отже, головне завдання вчителя надихнути учня, запалити в ньо-
му вогник бажання, створити необхідні умови для розвитку творчос-
ті. Це і ситуація успіху на уроці, коли учень відчуває незриму похва-
лу вчителя, підбадьорювання, це і особистісний підхід до школярів, 
диференціація навчання й виховання, допомога особистості із са-
мовизначенням та самореалізацією. Велике значення грає в проце-
сі творчості надання учневі свободи вибору під час виконання того 
чи іншого завдання. Бажання творити не може виникнути, якщо за-
тискати школярів у рамки. Учні повинні відчути вільний подих. Але 
це зовсім не означає, що вони мусять залишитися із своїми ідеями 
та планами наодинці. Вчитель повинен постійно підтримувати та до-
помагати, схвалювати, виводячи на інші шляхи, які ведуть до більш 
цікавого та незвичного вирішення завдання.

2. Завдання та вправи.
Ми використовуємо на уроці широку палітру завдань: від літе-

ратурно-імітаційних до театрально-ситуативних та зображуваль-
но-імітаційних. При цьому широко застосовуємо технічні засоби, 
ігрові форми та інтерактивні завдання. Наводимо зразки вправ, які 
можна використати на уроках української літератури в різних кла-
сах. Ці завдання залежно від рівня складності та рівня знань учнів 
можна використовувати і під час засвоєння теоретичного матеріалу, 
і в процесі практичної роботи з теми, будуть вони доречними під час 
систематизації й узагальнення вивченого та закріплення матеріалу. 

1) «Влучний початок».
На початку уроку подаємо фразеологізм, прислів’я чи приказку, 

афоризм або влучний вислів, який найкраще ілюструє основну дум-
ку твору, який маємо вивчати на уроці. Просимо пояснити значення. 
Починається обговорення чи навіть невеличка дискусія, в якій учні 
самостійно формулюють тему та мету уроку.

2) «Вгадай тему».
Виводимо на екран ілюстрації (або вивішуємо на дошку), пов’язані 

з твором, який ми будемо проходити. Просимо учнів поміркувати, як 
зображуване може бути пов’язане з темою нашого уроку.
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3) « Я – поет».
Під час вивчення творчості українських поетів, пропонуємо учням 

спробувати себе в ролі митців, написати невеличкі віршики, схо-
жі за своєю тематикою із творчістю письменника, якого вивчаємо. 
При цьому даємо ключові слова, допомагаємо з римою. 

4) « Спостереження».
Пропонуємо учням подивитися у вікно, поспостерігати за хма-

ринками, деревами, шкільним подвір’ям; пригадати природу восе-
ни, влітку та скласти речення/текст, висловити свою думку з приводу 
побаченого, почутого. Учні вчаться висловлювати свої думки та по-
чуття, формують світогляд.

5) «Пошук».
Під час роботи з текстом твору даємо завдання знайти якомога 

більше фразеологізмів, прислів’їв, синонімів, антонімів, при цьому 
пояснити їх значення, поміркувати над тим, тему яких літературних 
творів вони ще могли б відобразити.

6) «Золоте перо».
Пропонуємо учням після прочитаного твору, вивченого вірша, 

написати невеличке есе. Щоб зацікавити учнів, оголошуємо номіна-
ції, готуємо заздалегідь дипломи та невеличкі призи. Ускладнюючи 
завдання, пропонуємо ввести у свій твір певне прислів’я, афоризм чи 
цитату. Можна дати ключові слова, які повинні бути включені в на-
писане.

Ще можливий такий варіант: дати готовий початок чи кінцівку. 
Написані твори читаємо в класі, обговорюємо, обираємо найкращий, 
нагороджуємо переможців.

7) «Режисер-постановник».
Спочатку обираємо твір: казочку чи п’єсу (залежно від віку учнів), 

потім школярі отримують завдання: уявити себе режисерами-по-
становниками. Вони повинні обрати акторів, описати вигляд сцени, 
скласти висловлювання персонажів, дібрати костюми.

8) «Кінострічка».
Даю тему, яка перегукується з темою чи метою уроку, пропоную 

створити невелику кінострічку. Наприклад, створити родину-прото-
тип у творі «Кайдашева сім’я». 

9) «Театр».
Одне з найцікавіших завдань, яке допомагає учневі проявити 

себе з різних сторін. Обираємо твір, обговорюємо ролі, проводимо 
репетиції, виступаємо на сцені, розкриваючи характери героїв, роби-
мо відео зйомку.
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10) «Ілюстрації».
Пропонуємо учням намалювати ілюстрації до прочитаного тво-

ру, вивченого вірша, портрет письменника. Або відобразити на папе-
рі можливу кінцівку твору.

11) «Презентації».
Учні із великим бажанням готують презентації до уроків (біогра-

фії письменників, аналіз твору чи цікаві завдання для класу) та захи-
щають їх на уроці. Особливо, до вподоби їм створення буктрейлерів 
до вивчених творів. Буктрейлер – це своєрідна сучасна реклама кни-
ги. Після перегляду такого відео учні більш зацікавлені у вивченні 
того чи іншого твору.

12) «Кросворди».
Завдання, яке не є новим, але від того воно не стає менш цікавим. 

Учні придумують кросворди за біографією письменників, після ви-
вчення твору; розробляють завдання для підсумкових уроків.

13) « Портфоліо поета».
Учні під час вивчення творчості того чи іншого письменника готу-

ють доповіді, шукають цікавинки, розробляють завдання, малюють 
ілюстрації, а потім з цих матеріалів формуємо так зване портфоліо 
поета, куди вміщуємо всю інформацію.

14) «Мікрофон».
На кожному уроці виділяємо декілька хвилин для питань, філо-

софських, глобальних й тих, які випливають з теми уроку. Таким чи-
ном, йде постійна робота над розвитком мовлення.

15) «Музикальний фрагмент».
Вважаємо, що правильно підібрана музика на уроці розвиває уяву, 

допомагає переключитися з одного завдання на інше. Вірші, покла-
дені на музику, запам’ятовуються набагато краще. Пропоную учням 
самим заспівати. Школярі люблять уроки, коли ми з гітарою співаємо 
усі разом українські пісні.

16) «Сенкан».
Цікаве завдання, яке допомагає влучно, яскраво описати героя 

твору чи зробити характеристику якогось предмету. Розвиває уяву, 
творче мислення.

Висновки
Проблеми творчості є актуальними і в наш час через свою бага-

тоаспектність. Під час прискорення процесу отримання нових знань, 
створення високоефективної техніки на базі винаходів, необхідно 
мати засоби для активізації творчого мислення.

Найсприятливіша атмосфера для формування та розвитку твор-
чих здібностей особистості буває якраз на уроці літератури. Хочеть-
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ся відмітити, що уроки літератури – це уроки пошуку істини, люди-
нознавства, гуманізму, своєрідна репетиція дорослого життя. Під 
час уроків намагаємося сприяти активізації розвивального потенці-
алу навчання, робимо акцент на самоцінність пошукової діяльності, 
прагнемо забезпечувати високий пізнавальний рівень. Собі відводи-
мо роль партнера з навчального дослідженню, якому б довіряли гім-
назисти. Намагаємося формулювати запитання, які не передбачають 
прямої відповіді, вислуховуємо думку кожного [2].

На уроках літератури у вигляді творчих завдань вирішуються такі: 
формувати вміння підбирати інформацію, складати план, пантоміми, 
ляльковий театр, театральні вистави, творчий переказ, словесне ма-
лювання, створення презентацій, змалювання психологічного пор-
трету та ін.

На уроках літератури широко використовуємо методи та прийоми 
творчої активності за С. О. Сисоєвою: створення ситуацій емоційного 
переживання, використання розвивальних ігор, стимулювання ін-
тересу й зацікавленості учнів, використання цікавих аналогій, ство-
рення ситуацій із можливим вибором тощо [3; 7].

Обов’язковим вважаємо також на уроці використання таких мето-
дів та способів стимулювання творчої активності: створення на уро-
ці сприятливої та комфортної атмосфери спілкування, спонукання 
до генерування оригінальних ідей, повага, довіра, визнання й подяка 
за досягнуті результати, збагачення новими враженнями й суджен-
нями, залучення учнів у процес планування мети уроку, використан-
ня рольових ігор, розв’язання проблем [1; 7].

Отже, вважаю, що кожен учитель повинен поставити перед собою 
завдання сприяти розвитку творчої уяви та здібностей школярів, 
підвищенню працездатності, швидкості і точності опрацювання ін-
формації. Творчі завдання, на думку провідних психологів, сприяють 
стану внутрішньої рівноваги, зберігають душевну гармонію дитини, 
підтримують енергетичний потенціал організму, алгоритм життєді-
яльності школярів постійною перспективою радості від власноруч 
створеного [ 2].

Як говорив відомий російський філософ М. Бердяєв, людина не має 
права поховати свої таланти в землю, вона повинна боротися за здій-
снення свого творчого потенціалу проти всього, що тягне її донизу.
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ПРИЙОМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Стаття розкриває значущість технології розвивального навчання 
для формування метапредметних компетенцій учнів на уроках української 
мови з метою реалізації державних освітніх стандартів. У статті наво-
дяться приклади прийомів розвивального навчання, які можна використову-
вати на уроках української мови. 

Ключові слова: розвивальне навчання, прийоми, пізнавальні здібності, 
компетентність. 

THE METHODS OF THE DEVELOPING TRAINING 
AT THE LESSONS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

The article reveals the importance of the technology of developmental instruction 
for the formation of the purposeful competencies of students at the Ukrainian 
language lessons with the goal of implementing of the state educational standards. 
The article gives the examples of the methods of developing learning that can be used 
at the lessons of the Ukrainian language.

Keywords: developing training, methods, cognitive abilities, competence.

Перехід освіти на навчання за Державними освітніми стандарта-
ми початкової та основної загальної освіти Придністровської Мол-
давської Республіки вимагає від педагогів абсолютно нового підходу 
до організації навчання. Особливістю нового стандарту є його діяль-
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нісний характер, що ставить розвиток особистості учня головною 
метою. 

Завдання сучасного вчителя полягає в тому, щоб спрямувати свої 
зусилля на формування всебічно освіченої та ініціативної особистос-
ті, довести до її свідомості систему поглядів, культурних, ідейно-мо-
ральних і етичних принципів, норм поведінки в сучасному суспіль-
стві, готовності до активної діяльності та безперервної освіти.

Для вирішення цих завдань вчителю вже не можна працювати по-
старому, необхідні нові педагогічні технології, ефективні форми ор-
ганізації освітнього процесу, активні методи навчання. Зупинимося 
на одній із технологій навчання, яка сприяє реалізації ДОС, – техно-
логії розвивального навчання.

Мета статті полягає у розкритті ролі розвивального навчання 
у формуванні метапредметних компетентностей учнів: пізнаваль-
них, регулятивних та комунікативних.

Розвивальне навчання – це не новий, але ефективний активно-ді-
яльнісний спосіб навчання, який враховує і використовує закономір-
ності розвитку, пристосовується до рівня і особливостей індивідуума, 
у якому педагогічний вплив випереджає, стимулює і прискорює роз-
виток спадкових даних особистості, дитина є повноцінним суб’єктом 
діяльності. Розвивальне навчання спрямоване на розвиток усієї ці-
лісної сукупності якостей особистості і відбувається в зоні найближ-
чого розвитку дитини [3; 158].

Методична мета розвивального навчання може бути реалізована 
наступними шляхами:

– учитель створює проблемні ситуації;
– використовує різноманітні форми і методи організації навчаль-

ної діяльності;
– створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу;
– залучає учнів до різних активних видів діяльності – дискусії, на-

вчальних ігор, роботи в парах, групах тощо;
– стимулює учнів до висловлювання, використовує різні спосо-

би виконання завдань;
– оцінює не тільки кінцевий результат, але й процес діяльності 

учня;
– заохочує учня знаходити свої способи вирішення завдань. 
Метапредметними результатами вивчення курсу «Українська 

(рідна) мова» є формування універсальних навчальних дій (УНД): ре-
гулятивних, пізнавальних, комунікативних:

– регулятивні – управління своєю діяльністю; контроль і корекція, 
ініціативність і самостійність;
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– комунікативні – мовленнєва діяльність, навички співробітниц-
тва; 

– пізнавальні – робота з інформацією, робота з навчальними моде-
лями, використання знаково-символічних засобів, загальних схем рі-
шення, виконання логічних операцій порівняння, аналізу, узагальнен-
ня, класифікації, встановлення аналогій, підведення під поняття [1].

Розвивальне навчання передбачає включення кожного учня у різ-
ні типи діяльності, створюючи умови для його особистісного зрос-
тання і, таким чином, формує метапредметний результат. Залеж-
но від специфіки типів діяльності учня на уроці будь-яке навчальне 
заняття має певні функції і відповідні етапи.

Перша функція – введення учнів в навчальну діяльність, під якою 
розуміється сформоване вміння, навички або здатність.

Введення в навчальну діяльність передбачає: 
а) створення в учнів навчальної мотивації; 
б) усвідомлення і прийняття учнями навчальної мети. 
Доведено педагогічною практикою, що результативність навчан-

ня пов’язана з мотивацією навчання. А мотивація безпосередньо за-
лежить від розуміння значимості знань. Вчитель при проектуванні 
уроку повинен віддавати перевагу таким видам діяльності учнів 
на уроці, які моделювали б життєві ситуації. 

Таким чином, на початку навчального заняття необхідно заціка-
вити учнів і зробити так, щоб вони зрозуміли, що і з якою метою бу-
дуть вивчати.

Так, наприклад, при повторенні теми «Іменник як частина мови» 
можна використати прийом «асоціативний ланцюжок». За допомо-
гою даного прийому учні згадують, аналізують морфологічні ознаки 
іменника, з’ясовують його синтаксичну роль у реченні і т.д.

Часто мотивацією стає проблемне питання: уявіть собі кілька бу-
диночків. Чи можна, не змінюючи форми, об’єднати їх у загальний бу-
динок? Йдеться про структуру простих речень, що входять до склад-
ного.

Під час вивчення теми «Творення і правопис форм ступенів порів-
няння прикметників» можна запропонувати учням утворити ступені 
порівняння від поданих слів, якщо це неможливо, спробувати пояс-
нити, чому (веселий, український, мамин, сміливий, височенний).

Друга функція – створення навчальної ситуації, тобто такого дій-
ства, в якому будуть досягатися навчальні цілі.

Найважливішу роль у формуванні метапредметных УНД відігра-
ють різноманітні прийоми розвивального навчання, які націлені 
на отримання результату.
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Прийом складання плану параграфа підручника дає змогу глибо-
ко осмислити і зрозуміти текст. Для побудови плану доцільно під час 
читання послідовно ставити питання «Про що тут йдеться?», визна-
чати відоме і нове у тексті. 

Прийом складання граф-схеми полягає в моделюванні логічної 
структури тексту. Виділяють два види граф-схеми – лінійна і розгалу-
жена. Засобами графічного зображення є абстрактні геометричні фі-
гури (прямокутники, квадрати, овали, кола і т. д.), символічні зобра-
ження і малюнки та їх сполуки (лінії, стрілки тощо). Граф-схема від 
плану відрізняється тим, що в ній наочно відображені зв’язки між 
елементами.

Прийом «Кластер» – особлива графічна організація матеріалу, що 
дозволяє систематизувати і структурувати наявні знання. У центрі 
записується ключове слово і від нього розходяться стрілки-промені, 
які вказують на смислові поля того чи іншого поняття. Даний прийом 
розвиває вміння передбачати і прогнозувати, доповнювати та аналі-
зувати, виділяючи основне. 

Третя функція – забезпечення навчальної рефлексії. 
Рефлексію можна проводити на будь-якому етапі уроку, а також 

під час закріплення вивченої теми, розділу. Розрізняють наступ-
ні види рефлексії:

1. За змістом: символічна, усна і письмова. Символічна – коли 
учень виставляє собі оцінку за допомогою символів (карточок, же-
тонів, жестів та ін.). Усна передбачає вміння учня висловлювати свої 
думки і описувати свої емоції, почуття. Письмова – найскладніша, за-
ймає багато часу. Її можна використовувати на завершальному ета-
пі вивчення теми чи розділу.

2. За формою діяльності: колективна, групова, фронтальна, інди-
відуальна. Саме в такому порядку необхідно починати застосовувати 
даний вид роботи. Спочатку – всім класом, потім – у групах. Це підго-
тує учнів до самостійної роботи над собою.

3. За метою: емоційна (оцінює настрій, емоційне сприйняття на-
вчального матеріалу), рефлексія діяльності (допомагає узагальни-
ти види і способи роботи, проаналізувати свою активність і з’ясувати 
проблеми), рефлексія змісту навчального матеріалу (дає можливість 
усвідомити зміст пройденого, оцінити ефективність роботи на уро-
ці).

Четверта функція – функція забезпечення контролю за діяльніс-
тю учнів. У навчальній діяльності учитель повинен контролювати 
зміни, що сталися в учня. Саме ці зміни є дійсним продуктом навчаль-
ної діяльності. Для самого учня контроль за правильністю виконан-
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ня завдання означає спрямованість свідомості на власну діяльність. 
Контроль має цінність тільки в тому випадку, коли він поступово пе-
реходить у самоконтроль.

Сформованість метапредметних УНД забезпечує оволодіння шко-
лярами ключовими компетенціями, що складають основу уміння вчи-
тися. Своєчасно сформовані метапредметні УНД є умовою успішного 
оволодіння навчальним матеріалом з різних предметів, а, отже, засо-
бом підвищення якості та ефективності навчання школяра в цілому. 

Отже, прийоми розвивального навчання стимулюють учнів до спо-
стереження, сприяють виробленню вмінь застасовувати здобуті зна-
ння на практиці. Навчання в цій системі тісно пов’язане з виховним 
процесом і сприяє формуванню метапредметних компетентностей.
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МОДАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА НЕОДОБРЕНИЯ
И ЕЕ СВЯЗЬ С СЕМАНТИКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

В статье мы рассмотрели место модальной семантики неодобрения 
и ее связь с семантикой качественной оценки, представили объём поня-
тий «модальности», проанализировали оценочные высказывания со сло-
вами категории качественной оценки, образующими периферию сферы 
модальности, определили сложную структуру семантики неодобрения, 
которая обусловлена оценочным стимулом, лежащим в основе любых 
неодобрительных высказываний. 
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THE MODAL SEMANTICS 
OF DISAPPROVAL AND ITS RELATION 

WITH THE SEMANTICS OF QUALITATIVE EVALUATION

The article shows the place of the modal semantics of disapproval and its relation 
to the semantics of qualitative assessment. We’ve presented the scope of the notions 
of «modality», analyzed appraisal statements with the words of the qualitative 
assessment category forming the periphery of the modality sphere. Also it has been 
determined the complex structure of disapproval semantics, which is caused by the 
estimated stimulus in basis of any disapproval statements.

Keywords: category of modality; modal semantics, the modal value of 
disapproval; evaluation; qualitative assessment.

В современном обществе гораздо чаще осуждают или порицают, 
чем одобряют, несмотря на нарушение одного из важнейших по-
стулатов речевого общения – «принципа вежливости». Щадящая, 
деликатная номинация неодобрительного отношения свойственна 
публицистическому и научно-популярному стилю, гораздо реже – 
разговорному и стилю художественной литературы. 

В современной лингвистике объём понятия «модальность» суще-
ственно расширился, охватывая все возможное окружение пропози-
ции, любой коммуникативный модус: модус говорения, знания, мне-
ния, оценки.
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Модальное значение неодобрения – это реализуемое языковыми 
средствами негативное, осуждающее, критическое отношение авто-
ра речи – говорящего (субъекта речи) к действительности в много-
образных ее проявлениях (лицо, явление, событие, факт, артефакт).

Семантика и функции средств выражения модальности неодобре-
ния в предложении-высказывании представляют большой интерес 
как с позиции речевой деятельности, так и с позиции создания тек-
ста. На разных этапах развития лингвистики понятие модальности 
то сужалось до понятия наклонения, то расширялось, сливаясь с ка-
тегорией качественной оценки.

В обогащении основного модального значения предложения-вы-
сказывания или текста с модальной семантикой неодобрения лежит  
тесная связь с семантикой качественной оценки. Оценка, с ее  
основными элементами хорошо-нормально-плохо, имплицитно со-
относящая высказывание с умственным актом оценки, несомнен-
но, влияет на одну из составляющих модального значения – отно-
шение говорящего, его «точку зрения». Личностный характер этого 
отношения базируется на системе ценностей говорящего, то есть 
«скрывается» в социолингвистическом и психолингвистическом 
аспектах высказывания [2; 68].

Связь модальной семантики неодобрения с семантикой каче-
ственной оценки П. А. Лекант справедливо отмечает: «Семанти-
ка оценки, осознаваемая в оппозиции «одобрение – неодобрение» 
(«плюс – минус»), является сопутствующей, недифференцированной, 
отвлеченной. Неодобрение, напротив, выражается конкретно, раз-
нообразно, экспрессивно, а зачастую и эмоционально. Это значение 
наиболее соответствует терминам модальная оценка и модальная 
квалификация» [1; 125].

Взаимосвязь модального значения и значения качественной 
оценки демонстрируют, прежде всего, языковые средства, кото-
рые выражают характерную для семантики оценки вариативность, 
разноуровневость языковых средств, которая реализуется в речевой 
деятельности.

Среди многообразия синтаксических конструкций с модальным 
значением неодобрения выделяют номинативные структуры, объ-
единенные в своеобразную семантико-функциональную парадигму 
с переменными элементами структуры – модальными частицами 
и междометиями:

Тоже мне начальник! – А еще тоже начальник! – Какой же он на-
чальник! – Ну и начальник! – Ну, начальник! – Ну уж и начальник! (с 
неодобрительной интонацией) – Ох (ой, эх) уж этот мне началь-
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ник! – Что это за начальник! – Уж этот мне начальник! – И это на-
чальник… – Начальник-то никакой [3].

Формирование парадигматической оси этой парадигмы зависит 
от фактора говорящего, прагматической ситуации, объекта оценки 
и предиката.

В речевом режиме говорящий выполняет ряд функций одновре-
менно, являясь субъектом референции (сейчас, там, этот, все, вот); 
субъектом сознания, интонирующим высказывание вопроситель-
но, восклицательно, императивно, эмоционально; субъектом созна-
ния для предикатов в безличном употреблении (грустно, больно, 
досадно, плевать, нечего сказать); подразумеваемым субъектом 
оценки, обобщения (к несчастью, как на беду, не дай бог и т.д.) [4; 320].

Речевые средства модальности неодобрения со всей очевидно-
стью свидетельствуют о взаимодействии этих функций в анализиру-
емом материале: − Насмотрелся я на ваши работы. Хороши и нечего 
сказать, − ворчит строгий критик. – Спасибо, но я не ожидал. А еще 
тоже мне специалисты. Аж смотреть стыдно [3]. Высшая степень 
злой иронии заключается в энантиосемическом значении хороши 
и семантике странности, нелепости вводного нечего сказать, неодо-
брение – упрек инфинитивно-подлежащной конструкции сопрово-
ждается специфическим сочетанием модальной группы, а еще тоже 
с номинативом, выражающим объект оценки.

Отрицательные речевые реакции, которые выражают негативные 
эмоциональные состояния, такие как обида, недоумение, обескура-
женность, негодование, удивление, беспокойство, злость, разочарова-
ние являются яркими маркерами конфликтности коммуникативного 
акта. Таким образом, в них обнаруживаются сложные субъективно-
объективные значения, которые соединяют в себе характеристику 
сообщаемого по его собственным признакам (объективной оценке) 
оказывается неотделимой от субъективного к ним отношения.

Семантическая структура предикатов в их отношении к видам 
качественной оценки, взаимосвязанной с модальностью неодобре-
ния, не имеет четких, резких границ. В силу этого они способны со-
вмещать в себе разные значения. Вариативность семантики прояв-
ляется в высказываниях, актуализирующих разные компоненты их 
семантической структуры. Проиллюстрируем сказанное примерами:

− Как не хорошо с его стороны думать только о себе − морально-
этическое неодобрение;

− Ждать плохо, а догонять еще хуже – модально-прагматическое 
неодобрение;
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− Мне не хорошо здесь стоять – неодобрение физического состо-
яния;

− Нехорошо быть смешным… − неодобрительная интеллектуаль-
ная оценка [3].

Подводя итоги рассуждения о соотношении качественной оцен-
ки – с модальной семантикой неодобрения, можно сказать, что оцен-
ка задает определенный угол зрения субъекта, провоцирует поло-
жительную или отрицательную модальность; оценка говорящего 
активизирует его аксиологическую деятельность, провоцируя ка-
тегоричность оценочного содержания, гиперболизацию достоинств 
и недостатков оцениваемого предмета или лица.
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AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF STUDENTS 

IN THE SECONDARY AND HIGH SCHOOL AT THE LESSONS 
OF THE UKRAINIAN LITERATURE

The article presents the materials from the experience of using the methods of 
critical thinking in the secondary school at the lessons of the Ukrainian literature.
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«Формування нової системи освіти, орієнтованої на входжен-
ня в світовий освітній простір, супроводжується істотними зміна-
ми в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу» 
[5; 9].

У кожної технології є позитивні та негативні сторони [1; 14]. 
Якщо та чи інша система буде зручною для вивчення точних предме-
тів, вона може бути неефективною для засвоєння гуманітарних пред-
метів. На нашу думку, право на існування має кожна система. Необ-
хідно лише навчитися брати все позитивне і, спираючись на народну 
педагогіку, створювати свою методику. Фахівці її називають «сплав 
ідей». Але яку б нову технологію вчитель не вибрав, він повинен пра-
цювати творчо.

Технології викладання української літератури, які існують у су-
часній педагогічній науці й перевірені на практиці, необхідно опану-
вати кожному вчителеві, на якому б рівні інтелектуально-методичної 
майстерності він не перебував. «Поруч із пояснювально-ілюстратив-
ними прийомами учитель повинен застосовувати нові, особистісно 
зорієнтовані, у яких посилений системно-діяльнісний підхід» [4; 8]. 
Лише в цьому разі під умілим керівництвом педагога учні здобува-
ють справді необхідні знання, уміння й навички.

Відомий педагог Жак Делор у своїй доповіді говорить про 4 стов-
пи освіти: 

1. Навчитися пізнавати. 
2. Навчитися робити.
3. Навчитися жити разом. 
4. Навчитися бути.
Навчитися пізнавати передбачає, що учні щодня конструюють 

свої власні знання, комбінуючи внутрішні й зовнішні елементи. 
Вчитися жити разом – вміння відмовитися від будь-якої дискри-

мінації, коли всі мають рівні можливості розвиватися. 
Вчитися робити – фокусується на практичному застосуванні 

знань. 
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Вчитися бути – акцентує увагу на вміння, необхідні дитині 
для того, щоб розвивати свій потенціал.

Отже, Жак Делор визначив найважливіші компетентності, необ-
хідні людині, щоб вижити в сучасному світі.

Головне завдання кожного учителя на уроці – змусити дітей ро-
зуміти, що їм треба і як вони можуть домогтися поставленої ними 
мети.

Визнання учнів активними діячами, а не пасивними об’єктами 
педагогічного процесу спонукає вчителя більше дбати не про тради-
ційне пояснення нового матеріалу, а про його осмислення й засвоєн-
ня учнями. Процес навчання має бути не автоматичним вкладанням 
навчального матеріалу в голову учня [6; 3]. Він потребує напруженої 
розумової роботи дитини та її активної участі в цьому процесі. На-
вчання для дитини має бути приємним, активним і максимально ін-
дивідуалізованим. Пояснення й демонстрація самі по собі не дадуть 
стійких знань. Нині уроки мають стати тією навчальною ситуацією, 
«сценічним майданчиком», де не тільки викладають знання, а й роз-
криваються, формуються, реалізуються особистісні якості учнів. Цьо-
го можна досягти, використовуючи технологію формування та роз-
витку критичного мислення учнів, перетворюючи традиційний урок 
на сучасний.

В умовах переходу на нові освітні стандарти, відбувається зміна 
освітньої парадигми, яка зачіпає всі компоненти системи освіти. Тор-
кнулася вона і уроку. Чим відрізняється традиційний урок від сучас-
ного? Процес проведення уроку змінюється на 90%. А отже, зміню-
ється роль вчителя. Учитель – організатор діяльності дітей.

Поняття системно діяльнісного підходу було введено в 1985 році [2; 
6]. Вже тоді вчені намагалися зняти протиріччя між системним (Ана-
ньєв, Ломов) підходом і діяльнісним (Виговський, Занков, Ільконін, Да-
видов). Системно-діяльнісний підхід є об’єднанням цих підходів.

Кожного разу, коли складаємо сценарій уроку ми задаємо собі 
питання: «Як сформулювати мету уроку?», «Як забезпечити її досяг-
нення?», «Які методи і засоби навчання вибрати при організації ро-
боти учнів?». Багато що залежить від таланту і майстерності вчителя. 
А ще від чого залежить ефективність уроку? Ефективний урок: мате-
ріальне технічне забезпечення, методи навчання, емоційний настрій, 
навчальні програми, форми організації.

І що цікаво, ефективність уроку залежить не лише від цього. Від 
учнів теж багато чого залежить. Сучасний учень: свідоме ставлення, 
бажання вчитися, активність, самоосвіта, потреба в нових знаннях. 
Але все в руках у вчителя. Яким має він бути за сучасними вимо-
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гами? Сучасний учитель: знання методів, диференційований підхід, 
ситуація успіху, креативність.

Кожна людина має творчий потенціал, але не кожна може його 
реалізувати [3; 8]. Тому необхідно зібратися кожному, продумати 
та знайти зусилля реалізувати свій творчий потенціал на практиці 
таким чином, щоб кожного разу, на кожному уроці ви отримували б 
задоволення від процесу навчання школярів. Тоді ваш урок можна з 
упевненістю назвати сучасним.

Побудова уроку значно відрізняється від класичного уроку. Виді-
ляють 4 типи уроку в залежності від їх мети: уроки відкриття нових 
знань, уроки рефлексії, уроки побудови системи знань, уроки розви-
ваючого контролю.

Але який би не був урок, ми маємо пам’ятати вимоги до сучасного 
діяльнісного уроку, які б збуджували творчість учнів, створювали ат-
мосферу розкутості, емоційного піднесення, захоплення дітей до на-
вчального процесу. 

Організаційний етап кожного уроку покликаний створювати 
атмосферу довіри та доброзичливості, забезпечити нормальну зо-
внішню обстановку для роботи та психологічний настрій учнів 
на нормальну роботу. Іншими словами: створюємо ситуацію успіху з 
початком уроку і завершуємо на тій же ноті.

І якщо під час організаційного, рефлексивного етапу діяльнісного 
підходу занадто мало, то протягом всього уроку, який би він не був 
і в якій би формі ми його не проводили, системно-діяльнісний метод 
є основним.
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У статті розкрито питання проведення уроків літератури з викорис-
танням інноваційних технологій. Охарактеризовано оптимальне поєднання 
методів і прийомів для проведення уроків. 
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MODERN APPROACHES OF TEACHING 
OF THE UKRAINIAN LITERATURE BY USING 

THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES UNDER 
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The article raises the problems of the lessons of the Ukrainian literature with 
using of innovative technologies. The optimal combination of methods and techniques 
for the lessons is characterized.

Keywords: innovative technologies, new educational standards, methods and 
techniques.

У зв’язку з введенням нових освітніх технологій школа повинна 
формувати цілісну систему універсальних способів діяльності учнів, 
тому об’єктивною необхідністю стає освоєння і застосування вчите-
лем на своїх уроках інноваційних технологій при навчанні дітей, щоб 
зробити урок цікавим, яскравим, захопити учнів своїм предметом, 
створити на уроці ситуацію успіху для кожного учня.

Актуальність і перспективність досвіду обумовлена суттєвими змі-
нами, що відбуваються останнім часом в соціальному і економічному 
просторі системи освіти, сучасними вимогами до шкільного навчання.

Своєрідність і новизна пропонованого досвіду полягає в тому, що 
застосування сучасних освітніх технологій дозволяє підвищити мо-
тивацію учнів до навчальної діяльності, передбачає різні форми за-
своєння програмного матеріалу, містить в собі великий освітній, роз-
вивальний і виховний потенціал.
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Формуючи свої вчительські завдання і вирішуючи їх в ході діяль-
ності, ми сподіваємося отримати людину, що не тільки володіє нави-
чками усного та писемного мовлення, а також володіє високим сма-
ком до слова.

Перед кожним учителем постає питання: яким чином піднести на-
вчальний матеріал з предмету так, щоб він залишився в пам’яті учня 
на довгі роки? Як навчити дітей вчитися?

Доводиться чимало попрацювати над тим, щоб зацікавити учнів. 
У пошуках нових ідей ми звертаємося до нестандартних форм на-
вчання, до сучасних технологій, які забезпечують активну участь 
на уроці кожного учня. Такі уроки створюють атмосферу співробіт-
ництва, активізують творчі сили учнів, ставлять перед ситуацією ви-
бору прийняття самостійного рішення.

На своїх уроках, поряд з традиційними технологіями, ми викорис-
товуємо сучасні освітні технології: групові технології (робота в па-
рах, в групах); технологія зустрічних зусиль (критичного мислення); 
проблемно-пошукове навчання; технологія використання ігрових ме-
тодів; інформаційно-комунікаційні технології; здоров’язберігаючих 
технологій; майстерні; диференційоване навчання; технологія особис-
тісно-орієнтованого навчання, врахування принципу індивідуального 
підходу, творча робота, самостійна робота; проектна методика.

В усній роботі ми використовуюємо такий вид завдань як взаємо-
перевірка. Після вивчення творчості письменника учень готує питан-
ня за його біографією і творчістю та задає своєму партнеру. Корис-
туючись комп’ютером, він шукає додаткову інформацію, і якщо той 
не може дати відповідь, він дає відповідь сам. Потім учні міняються 
ролями, оцінюють один одного. Також використовуємо таку форму 
усної роботи як навчальний діалог. Це сприяє зацікавленості учнів, 
робить урок цікавим.

Невід’ємним компонентом на уроці є інформаційні технології, ми 
часто використовуємо мережу Інтернет, а саме електронні книги, 
енциклопедії. Комп’ютерні технології стають базою сучасної освіти, 
яка гарантує необхідний рівень якості, варіативності, диференціації 
та індивідуалізації навчання.

Хотілося б поговорити про прийоми роботи з комп’ютером на уро-
ках української літератури. Ми переглядаємо фільми, відео про пись-
менників, створюємо презентації.

Як можна використовувати комп’ютер на уроках:
• при поясненні нового матеріалу для максимального його засво-

єння;
• для оптимального закріплення вивченого матеріалу;
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• для поліпшення контролю знань учнів;
• для організації цікавої і плідної позакласної роботи з предмета, 

зокрема і пошуково-дослідницької.
Наприклад, при поясненні нового матеріалу ми використовуємо 

презентації з ілюстративним матеріалом – малюнки, картини, фото-
графії, відеоряд, а також опорні схеми і алгоритми; в інших ситуаці-
ях – демонстраційні програми, які дозволяють в доступній наочній 
формі довести до учнів теоретичні відомості.

Уроки, повністю побудовані на одній презентації, відрізняються 
тим, що містять в собі підтримку практично всіх етапів уроку і пови-
нні бути продумані так, щоб учитель міг керувати діяльністю учнів 
на уроці за допомогою цієї презентації.

Інший напрямок – це використання опорних схем та ейдос-кон-
спектів з літератури. Сам по собі ейдос-конспект можна представ-
ляти як опорну схему, але більш досконалу, оскільки він обов’язково 
повинен задіяти обидві півкулі мозку, включити і логічне, і образне 
мислення, забезпечуючи тим самим якісний результат.

Можна виділити три види ейдос-конспектів: кольорові (в осно-
ві – символіка кольору); графічні (опорні схеми-графіки); художні 
(в основі – малюнок, фотографія або колаж). При цьому передбача-
ється, що один і той же ейдос-конспект або опорна схема викорис-
товуються на ряді уроків з різними цілями: наприклад, спочатку по-
яснення нового матеріалу, потім його закріплення, потім перевірка 
знань, нарешті, систематизація та узагальнення матеріалу. Особливо 
перспективним видається метод проектів, який дозволяє ефективно 
розвивати критичне мислення, дослідницькі здібності аудиторії, ак-
тивізувати її творчу діяльність. Він передбачає розвиток пізнаваль-
них навичок учнів, критичного і творчого мислення, вміння само-
стійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі. 

Творчі проекти, як правило, не мають детально відпрацьованої 
структури спільної діяльності учасників. Література як навчальний 
предмет – чудовий, родючий грунт для проектної діяльності. Ціка-
ва робота в групі дасть можливість відчути предмет, отримати нові 
знання з історії, світової художньої культури – дисциплін, суміжних 
з літературою, які можуть і повинні допомагати в роботі над літера-
турним проектом. 

У найзагальнішому вигляді при здійсненні проекту можна виділи-
ти наступні етапи: 

1. Занурення в проект. 
2. Організація діяльності. 
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3. Здійснення діяльності. 
4. Презентація результатів.
Проектні завдання з літератури в 5–7 класах викликають жва-

вий інтерес учнів, створюють умови для інтеграції знань з різних 
областей мистецтва. Для вирішення проблеми учні повинні не тіль-
ки прочитати текст, а й побачити його, зрозуміти, визначити ціка-
вий епізод і намалювати. Потім принести олівці, фарби, заготови-
ти папір, порадитися з однокласниками, батьками, вчителем і тим 
самим прийти до висновку про те, що слід зробити для здійснення 
проекту. Подібна робота, по-перше, зближує учнів, виховує взаємо-
повагу, по-друге, пробуджує в учнів інтерес до читання літератури, 
що в кінцевому підсумку кілька знімає напруженість при підготов-
ці домашніх завдань і мотивує учнів до навчання. Крім цього, в ході 
підготовки проекту закладаються вміння збору та систематизації 
інформації, що сприяє формуванню і розвитку інформаційної та 
комунікативної компетенцій. Інформаційні проекти спрямовані 
на збір інформації про якийсь об’єкт, ознайомлення учасників про-
екту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, призна-
чених для широкої аудиторії. Такі проекти вимагають добре про-
думаної структури, можливості систематичної корекції по ходу 
роботи над проектом. 

Структура інформаційного проекту: мета проекту, предмет інфор-
маційного пошуку, джерела інформації (ЗМІ, інтерв’ю, анкетування, 
«мозкова атака»), способи обробки інформації (аналіз, узагальнення, 

Алгоритм підготовки 
до запуску навчального (творчого) проекту по літературі 

можна представити у вигляді схеми: 
Навчальний проект

Проблема 
проекту

«Чому?» Актуальність проблеми – 
мотивація

Ціль проекту «Навіщо?» 
(ми робимо проект)

Цілепокадання

Задачі 
проекту

«Що?» 
(для цього ми робимо)

Постановка задач

Методи і 
способи

«Як?» 
(ми це можемо зробити)

Вибір способів і методів, 
планування

Результат «Що вийшло?» 
(яке вирішення проблеми?)

Очікуваний результат 
результат
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зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки), резуль-
тати інформаційного пошуку (стаття, анотація, реферат, доповідь, ві-
део та ін.), можуть бути літературні персонажі або вигадані герої.  
Результати таких проектів можуть намічатися на початку проекту, 
а можуть вимальовуватися лише в його кінці. Це ігрова технологія. 
Використання даних технологій на уроках має великі переваги. Па-
ралельно з процесом навчання іде розвиток комунікатівніх якостей 
и формування лідерськіх якостей особистості.

При використанні інноваційних технологій в навчанні української 
мови і літературі ми успішно застосовуємо на своїх уроках такі при-
йоми: асоціативний ряд, опорний конспект, мозкова атака, групова 
дискусія, сінквейн, есе, ключові терміни, переплутані логічні лан-
цюжки, дидактична гри, лінгвістичні карти, лінгвістичні завдання, 
дослідження тексту, робота з тестами, завдання пошукового характе-
ру, нетрадиційні форми домашнього завдання. 

При всьому різноманітті нетрадиційних уроків використовувати 
їх часто не можна за цілою низкою причин. Та щоб зробити урок ці-
кавим можна використовувати елементи окремого нетрадиційного 
уроку. Це можуть бути і біографічний диктант або диктант-кросворд, 
і складання загадок на уроці. Велике значення для розкриття твор-
чого потенціалу учня мають і нетрадиційні форми домашнього за-
вдання, які покликані, з одного боку, закріплювати знання, вміння і 
навички, отримані на уроці, а з іншого боку, дозволяють дитині про-
явити самостійність, самому знайти рішення нестандартного питан-
ня, завдання.

Типи домашнього завдання: 
– творча робота; 
– підготовка ілюстрацій до літературних творів, створення відео-

кліпів по літературним творам; 
– малювання обкладинок, діафільмів до літературних творів; 
– художнє читання; 
– інсценування художнього твору; 
– історичний коментар до творів (слайд-шоу); 
– створення самостійних літературних творів різних жанрів; 
– продовження незакінчених творів; 
– складання запитальника до заліку по темі; 
– складання конспекту, опорних таблиць; 
– презентації (огляд героїв твору, біографія письменника). 
Такі домашні завдання допомагають уникати одноманітності, ру-

тини в навчанні, активізують мислення, змушують дитину узагаль-
нювати, систематизувати матеріал за темою. 
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Як учитель ми прагнемо до створення системи оптимального по-
єднання елементів сучасних освітніх технологій та індивідуалізації 
освіти з точки зору здоров’язбереження дітей. Провідною педагогіч-
ною ідеєю є застосування сучасних освітніх інформаційних техноло-
гій з метою розвитку інтересу до української мови та літератури.

Ми переконалися, що використання сучасних освітніх технологій 
на уроках української мови та літератури дає високі результати:

– розвиває творчі, дослідницькі здібності учнів, підвищує їх актив-
ність;

– сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу, більш 
осмисленого вивчення матеріалу, набуття навичок самоорганізації, 
перетворенню систематичних знань в системні;

– допомагає розвитку пізнавальної діяльності учнів і інтересу 
до предмета;

– розвиває в учнів логічне мислення, значно підвищує рівень реф-
лексивних дій з досліджуваним матеріалом.

Застосування сучасних освітніх технологій дозволяє нам:
– наповнити уроки новим змістом;
– розвивати творчий підхід до навколишнього світу, допитливість 

учнів;
– формувати елементи інформаційної культури;
– прищеплювати навички раціональної роботи з комп’ютерними 

програмами;
– підтримувати самостійність в освоєнні комп’ютерних технологій;
– йти в ногу з часом.
Сучасний педагог повинен вміти працювати з новими засоба-

ми навчання, для того щоб забезпечити одне з найголовніших прав 
учня – право на якісну освіту, і вирішити поставлені перед освітньою 
установою завдання виховання всебічно розвиненої, творчо вільної 
особистості.
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УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ 
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються нові підходи до методики викладання україн-
ської мови з позиції системно-діяльнісного підходу. Порушується питання 
мовних компетенцій учнів. Автор зупиняється на дидактичних принципах 
даного підходу та більш детально на проектній та дослідницькій діяльнос-
ті в навчальному процесі.

Ключові слова: системно-діяльнісний підхід, компетенція, дидактичний 
принцип, проектна діяльність, дослідницька діяльність.

IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN 
THE LESSONS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

The article deals with the new approaches to the methodology of teaching the 
Ukrainian language from the position of the system-activity approach. The issue 
of language competencies of students is raised. The author dwells on the didactic 
principles of this approach and the design and research activities in the teaching 
process in details.

 Keywords: system-activity approach, competence, didactic principle, project 
activity, research activity.

Уміння вчитися все життя цінувалося завжди, але в наш час на-
було особливої актуальності. І завдання сучасних педагогів навчи-
ти учнів і вчитися, і вміти використовувати свої знання – мати з 
них користь. Це головне завдання забезпечується цілеспрямованим 
формуванням в учня універсальних навчальних дій. Необхідність 
цілеспрямованого формування їх нормативно закріплена у нових 
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освітніх стандартах. В основу НОС покладено системно- діяльнісний 
підхід до навчання. Він забезпечує активну навчально-пізнавальну 
діяльність учнів, формує готовність до самореалізації та безперерв-
ної освіти, організовує навчальне співробітництво з однолітками і 
дорослими в пізнавальній діяльності.

Отже, сучасний урок – це організація пошуку істини, спроб і по-
милок учнів. Це урок, при якому особистість вчителя відходить 
у тінь, хоча саме він є головним режисером дій учнів на уроці. Голов-
ною метою є не прагнення дати учням якомога більше інформації, 
а турбота про глибину та якість набутих ними знань, уміння само-
стійно здобувати знання і застосовувати їх у житті. Створення діло-
вої, творчої атмосфери на уроках, формування уміння вести діалог, 
дискусію є необхідними елементами діяльнісного підходу до на-
вчання. Принцип варіативності навчання дає можливість обирати 
таку систему роботи, таку стратегію навчання, яка б забезпечувала 
максимальну віддачу, допомагала реалізовувати головну мету на-
вчального процесу на уроці: єдність навчання, виховання і розвитку 
учнів. 

В основу побудови змісту й організації процесу навчання україн-
ської мови покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого 
кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні ком-
петентності учня: успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях 
і нести відповідальність за свої дії. Компетентність є особистісним 
утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду, ді-
яльності, ціннісних орієнтацій, які виникли з досвіду, ставлень, оці-
нок. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів 
до різних видів діяльності, які є педагогічно доцільними та активно 
навчально-пізнавальними, а також практична його спрямованість. 
Слід забезпечити взаємозв’язок навчального матеріалу із застосу-
ванням та ілюструванням його на практиці. Формування зазначених 
компетентностей підпорядковується реалізації загальних завдань 
мовної освіти загального стандарту, що здійснюється на всіх ступе-
нях організації освіти. 

Саме на уроках мови відбувається формування таких базових 
компетенції, як загальнокультурної, інформаційної, комунікативної. 
Звідси випливає актуальність реалізації системно-діяльнісного під-
ходу у викладанні мови. 

Давно з’ясовано, що термін «системно-діяльнісний підхід» вперше 
зустріли в роботах Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, Л. В. Занкова, 
а також В. В. Давидова.
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Які ж дидактичні принципи методу? По-перше, принцип діяль-
ності. Ми вже неодноразово говорили про нього: учні не отриму-
ють конкретну інформацію з теми, а тільки напрямок, потрібне 
для того, щоб її знайти. По-друге, безперервність процесу. А саме: 
результат першого етапу є поштовхом у наступному. Наступне – це 
принцип цілісності. У дитини за час її навчання має сформуватися 
цілісне уявлення про світ, в якому вона живе: знання і практика бу-
дуть сплетені воєдино, сприяючи утворенню гармонійно розвине-
ної особистості. Найцікавіший принцип – мінімакс. Це означає, що 
кожен навчальний заклад зобов’язаний надавати кожному учню 
інформацію в такому максимальному обсязі, який він в принципі 
може засвоїти. Всі учні після закінчення навчального закладу пови-
нні оперувати знаннями, відповідними до освітніх стандартів дер-
жави. І важливим моментом є те, що навчальний процес має бути 
так організувано, щоб учні отримали максимальний психологічний 
комфорт. Це, в свою чергу, забезпечить результат. Усі учасники на-
вчального процесу повинні бути налаштовані справді доброзичли-
во один до одного (педагог-учень). Важливу роль грає принцип ва-
ріативності. Якщо ж конкретно, то в учнів не повинен розвиватися 
«квадратно-гніздовий» спосіб мислення: нормальна, творчо зба-
лансована особистість може просканувати проблему відразу, що 
значно полегшує пошук варіантів її вирішення. І також слід зазна-
чити за творчість: для чого взагалі потрібен системно-діяльнісний 
підхід? Основа вже є, але проблема в тому, що учням, які навчалися 
за стандартними методами, часто не розвивали їх творчій потенці-
ал. Тільки під час самостійного пошуку відповідей на цікаві завдан-
ня може проявитися ця рідкісна якість.

Однією із форм діяльнісного підходу є проектна діяльність учнів. 
Метод проектів передбачає вирішення якоїсь проблеми і завжди орі-
єнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, гру-
пову, яку учні виконують протягом певного відрізку часу.

Будь-яка діяльність починається з постановки мети, особистіс-
но значущої для учнів, коли ця мета «привласнена» учнем, він може 
зрозуміти і сформулювати завдання. Щоб в учнів виник пізнаваль-
ний інтерес, треба їх зіштовхнути з «подоланням труднощів», тобто, 
створити проблемну ситуацію, щоб розв’язати цю проблему. І коли 
учнем виконуються навчальні дії, треба створити ситуацію успіху. 

Системно-діяльнісний підхід передбачає самостійну діяльність 
учня. Моделюючи урок, учитель стає «режисером» навчального про-
цесу, а учні спільно з ним ставлять і вирішують предметну навчальну 
проблему (завдання).
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Дидактична скарбничка компетентнісних завдань, які використо-
вуються на уроках української мови, включає

– лінгвістичні завдання проблемного характеру, що формують 
способи застосування теоретичних відомостей про мову на етапі уза-
гальнення, систематизації і поглиблення знань;

– лінгвістичний конструктор, який формує способи діяльності з 
різним мовним матеріалом певних конструкцій, таблиць і схем;

– творчі завдання, які формують уміння створювати висловлю-
вання, текст певного стилю, типу і жанру;

– лінгвістичні дослідження, які формують уміння застосовувати 
отримані знання в нестандартній ситуації;

– проектні завдання, що розвивають індивідуальність, творчу іні-
ціативу, пізнавальні навички, критичне мислення, навички самостій-
ного руху в інформаційному полі і т. д.

Завдання вчителя – прищепити інтерес до високохудожніх творів. 
Практика показує, що учні з особливим інтересом сприймають на-
вчальний матеріал, в якому присутні образи людей, адже виховують 
людей не повчальні висновки з твору, а художній образ, що живить 
активну уяву.

Проектна та дослідницька діяльність – необхідна умова компе-
тентнісного підходу і дієвий засіб формування універсальних на-
вчальних дій. У процесі цих видів діяльності в учнів формується весь 
спектр УНД: комунікативні (розвиток навичок роботи в групі, ви-
ховання толерантності, формування культури публічних виступів), 
регулятивні (оволодіння навичками самоорганізації, вміння ставити 
перед собою цілі, планувати і коригувати діяльність, приймати рішен-
ня; нести особисту відповідальність за результат), пізнавальні (піз-
нання об’єктів навколишньої дійсності; вивчення способів вирішення 
проблем, оволодіння практичними навичками роботи з джерелами 
інформації, інструментами і технологіями), особистісні (учень визна-
чає для себе значущість роботи, яку виконує, вчиться орієнтувати-
ся в соціальних ролях і міжособистісних відносинах). Дослідження 
учнів забезпечують високу інформативну ємність і системність в за-
своєнні навчального матеріалу, широко охоплюють предметні і між-
дисциплінарні зв’язки.

Одним з можливих способів підвищення ефективності і вибору 
проблеми дослідження є опорний конспект, який за своєю суттю 
представляє вторинний текст, так як в ньому в стислій формі пере-
даються основні відомості. При цьому можуть використовуватися 
скорочення, різні знаки, символи, графічні виділення. Часто опорний 
конспект являє собою малюнок або схему, іноді таблицю. Психоло-
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ги відзначають, що перетворення учнем інформації, переведення 
її в іншу, більш наочну форму, сприяє кращому розумінню і засвоєн-
ню знань. Тому важливо, щоб у дітей виробилося вміння складати 
опорні конспекти в різних формах. Опорний конспект складається 
учителем для учнів або дітьми або спільними зусиллями вчителя і ді-
тей в діалозі. Таким чином, уміння складати опорний конспект – одне 
з важливих загальнонавчальних умінь, яке готує учнів до презентації 
своїх знань. Вже давно практикується на уроках ведення зошита-до-
відника, в який заносяться різні схеми і таблиці. Часто пропонується 
учням самим придумати короткий запис правила або скласти алго-
ритм застосування правила.

Новий підхід до освіти відповідає сучасному уявленню про урок. 
Саме такий урок називається сучасним, де вчитель разом з учнями 
нарівно веде роботу з пошуку і відбору наукового змісту знання, що 
підлягає засвоєнню; тільки тоді знання стає особистісно значущим, 
а учень сприймається вчителем як творець свого знання. Особли-
ву роль відіграє підсумок уроку, так званий етап рефлексії. Сьогод-
ні вчителі знають різні прийоми рефлексії: п’ятихвилинне есе; метод 
незакінченої пропозиції; висловлювання у форумі, вільне висловлю-
вання, смайлики.

Принцип діяльності полягає в тому, що учень, отримуючи зна-
ння не в готовому вигляді, а добуваючи їх сам, усвідомлює при цьому 
зміст і форми своєї навчальної діяльності, розуміє і приймає систему 
її норм, активно бере участь в їх вдосконаленні, що сприяє активному 
успішному формуванню його загальнокультурних і діяльнісних зді-
бностей, загальнонавчальних умінь.

Учитель, його ставлення до навчального процесу, його творчість 
і професіоналізм, його бажання розкрити здібності кожної дитини – 
ось це і є головний ресурс, без якого нові вимоги НОС до організації 
навчально-виховного процесу в навчальному закладі не можуть існу-
вати. Багато залежить від бажання і характеру вчителя, від рівня його 
професійної підготовки. Якщо людина сама по собі відкрита для но-
вого і не боїться змін, почати робити перші впевнені кроки в нових 
умовах вона зможе в більш стислі терміни.

Отже, реалізація НОС в більшості залежить від вчителя, який пере-
стане бути єдиним носієм знань, а буде виконувати роль провідни-
ка в світі інформації. Завдання вчителя не просто формувати і розви-
вати необхідні якості, а й взаємодіяти з середовищем, в якому росте 
дитина. Сучасним вчителям не слід давати готове, навпаки: слід дати 
учням можливість робити вибір, аргументувати свою точку зору, не-
сти відповідальність за цей вибір.
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TYPOLOGY OF INTERTEXTUAL ELEMENTS
IN FICTION LITERATURE

The article describes the typology of intertextual elements used by the author in 
works of art. The main links of the semantico-compositional structure of the text are 
revealed, filling and revealing the contents of the text.

Key words: intertextuality, text, allusion, stylistic figure, subtext.

Интертекстуальность изучается уже несколько десятилетий, 
тем не менее, классификация интертекстуальных элементов и свя-
зывающих их межтекстовых связей по-прежнему остаётся пробле-
мой в современной текстологии. Интертекстуальные связи про-
низывают многие произведения художественной литературы, 
и указывают на прецедентные тексты, использованные автором в ка-
честве текстового материала. 

Согласно классификации Н. А. Фатеевой, интертекстуальные эле-
менты подразделяются на собственно интертекстуальные, образую-
щие конструкцию «текст в тексте»; паратекстуальные; метатексту-
альные; гипертекстуальные; архитекстуальные.

Собственно интертекстуальные элементы, образующие кон-
струкции «текст в тексте», включают в себя цитаты и аллюзии. По-
нятие «цитата» подходит для обозначения воспроизведения в тексте 
одного и более компонентов прецедентного текста. Цитата активно 
нацелена на узнавание, поэтому цитаты можно типологизировать 
по степени их отношения к исходному тексту, а именно по тому, ока-
зывается интертекстуальная связь выявленным фактором авторско-
го построения и читательского восприятия текста или нет. Наиболее 
чистой формой такой цитации можно считать цитаты с точной атри-
буцией и тождественным воспроизведением образца.

Второй тип интертекстуальности представлен цитатами с точной 
атрибуцией, но нетождественным воспроизведением образца. Так, 
строки А. А. Ахматовой: «Стала б я богаче всех в Египте, / Как гова-
ривал Кузмин покойный», – точно воспроизводят источник заим-
ствования – поэзия М. Кузьмина, но в самом тексте А. А. Ахматовой 
происходит сокращение исходного текста, изменение порядка слов 
и категории рода действующего лица.

Следующим типом цитат является атрибутированные перево-
дные цитаты. Цитата в переводе никогда не может быть буквальным 
повтором оригинального текста. Переводные цитаты могут раскры-
ваться ссылкой автора в тексте примечаний или комментария, таким 
образом, из собственно текста они переводятся в ранг метатекста.



43

Интертекстуальность нейтрализует границу между формаль-
ным выражением текстов по оси «стих-проза», и любой художе-
ственный текст обнаруживает стремление стать «текстом в тексте» 
или «текстом о тексте», то есть рождается на основе творческого син-
теза элементов предшествующих текстов, как «своих», так и «чужих».

Цитатам с точной атрибуцией противостоят цитаты с расширен-
ной атрибуцией. Расширению часто сопутствует неопределённость 
атрибуции: так, у Е. Баратынского знаменитая фраза французского 
философа Декарта «Мыслю, следовательно, существую» присваива-
ется «чудаку»: «Меж мудрецами был чудак: / «Я мыслю, – пишет он, – 
итак, / Я, несомненно, существую». / Нет! любишь ты, и потому/ Ты 
существуешь, – я пойму / Скорее истину такую».

Большинство цитат, используемых в художественных текстах, 
не атрибутированы. Наипростейшим способом закодировать цитату 
является присоединение частицы отрицания «не» к хорошо извест-
ным цитатам, например, из Лермонтова: «В доме ужинали. На ужин 
были ни рыба, ни мясо. Не выхожу не один не на дорогу, не впереди 
не туманный путь не блестит, ночь не тиха, душа не внемлет богу…». 
Органичность перехода задаётся двойным повторением отрица-
ния в общеязыковом фразеологическом обороте.

Один из способов маркировки цитаты является «закавычивание». 
Цитата, взятая в кавычки, легко опознаётся, а её значение расширя-
ется и выходит только за рамки определённого стиля.

В художественных текстах повествователь или персонаж могут 
пользоваться цитатой как элементом словаря. В этом случае не-
атрибутированная цитата используется как первичное средство 
коммуникации. Например, у Л. Н. Толстого в «Анне Карениной» ис-
пользуются цитаты-реплики. Так, Облонский и Левин за обедом об-
мениваются пушкинскими строками: «Облонский Левину: «Узнаю 
коней ретивых по каким-то таврам, юношей влюблённых узнаю 
по их глазам». Левин – Облонскому: «… всё-таки «с отвращением 
читая жизнь мою», я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь…». 
Частично искажённые цитаты-реплики имитируют у Л. Н. Толстого 
разговорную речь образованных людей и воспроизводят акт при-
поминания.

К собственно интертекстуальным элементам, образующим кон-
струкции «текст в тексте», относятся и аллюзии. Аллюзия – заим-
ствование определённых элементов прецедентного текста, по кото-
рым происходит их узнавание в интертексте, где и осуществляется 
их предикация. 
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От цитаты аллюзию отличает то, что заимствование элементов 
происходит выборочно, а целое высказывание или строка преце-
дентного текста, соотносимая с новым текстом, присутствуют в нем 
как бы за текстом. В случае цитации автор преимущественно экс-
плуатирует реконструктивную интертекстуальность, регистрируя 
общность «своего» и «чужого» текстов, а в случае аллюзии на первое 
место выходит конструктивная интертекстуальность, цель кото-
рой организовать заимствованные элементы таким образом, что-
бы они оказывались узлами сцепления семантико-композиционной 
структуры текста. Подобное происходит, например, когда поэт по-
вторяет строки своих предшественников, как бы создавая иллюзию 
продолжения их стиля. Например, в стихотворение Б. Ахмадулиной 
«Я завидую ей – молодой… по над невской водой» выписаны (с ком-
муникативным переносом и перестановками) части строк А. Ахмато-
вой: «Где статуи помнят меня молодой, / А я их под невскою водой». 
Восстановление предикативного отношения в новом тексте проис-
ходит на основании «памяти слова»: комбинаторной, звуковой и рит-
мико-синтаксической.

Сознательная аллюзия представляет собой такое включение эле-
мента «чужого» текста в «свой», которое должно модифицировать се-
мантику последнего за счёт ассоциаций, связанных с прецедентным 
текстом; если же при таких изменениях смысла не обнаруживается, 
то имеет место бессознательное заимствование.

Как и цитаты, аллюзия могут быть атрибутированными или не-
атрибутированными. Атрибуция, бывает не прямой, а «зашифрован-
ной»; неатрибутированность же может не ощущаться как таковая 
при сильной насыщенности цитат данного автора в тексте.

Существует два типа аллюзий: аллюзии с атрибуцией и неатри-
бутированные аллюзии. Аллюзии с атрибуцией, принимая во внима-
ние внутреннюю форму этого слова (от латинского allusion – шутка, 
намёк) не могут быт распространенными. 

Аллюзии могут организовывать и перечислительный ряд, обоб-
щающим словом, в котором будет имя автора всех текстов, к ним 
имеется отсылка: «Москва и лик Петра победный. Деревня, Моцарт 
и Жуман, И мрачный Герман, Всадник Медный. И наше солнце, наш 
туман! Романтик, классик, старый, новый? Он Пушкин, – и бессмер-
тен он!» (М. Кузмин).

Такие аллюзии, которые представляют собой имена собствен-
ные, обладают повышенной узнаваемостью даже без упоминания 
имени их автора. Именная аллюзия иногда выступает как реминис-
ценция. Под реминисценцией следует понимать отсылку не к тек-
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сту, а к событию из жизни другого автора, которое, безусловно, уз-
наваемо.

Примером реминисценции служит введение имени Гумилё-
ва в стихотворение Л. Губанова «На смерть Бориса Пастернака»: «В 
награду за подземный бой он был освистан и оплёван. Тащилась пер-
вая любовь в кровавой майке Гумилёва».

Чаще всего приходится иметь дело с неатрибутированными ал-
люзиями. Они по своей внутренней структуре построения межтек-
стового отношения лучше всего выполняют функцию открытия но-
вого в старом.

В типологии выделяются «центонные тексты». «Центонные тек-
сты представляют собой целый комплекс аллюзий и цитат (в боль-
шинстве своем неатрибутированных) и речь идёт не о введении 
отдельных «интертекстов», а о создании некого сложного языка ино-
сказания, внутри которого семантические связи определяются лите-
ратурными ассоциациями».

В типологии, предложенной Н. А. Фатеевой выделяют паратексту-
альность, или отношение текста к своему заглавию, эпиграфу, послес-
ловию. Так существуют цитаты – заглавия. Заглавие содержит в себе 
программу литературного произведения и ключ к его пониманию. 
Формально выделяясь из основного корпуса текста, заглавие мо-
жет функционировать как в составе полного текста, так и независи-
мо – как его представитель и заместитель. Во внешнем проявлении 
заглавие предстаёт как метатекст по отношению к самому тексту. 
Во внутреннем проявлении заглавие предстает как субтекст еди-
ного целого текста. Поэтому, когда заглавие выступает как цита-
та в «чужом» тексте, она представляет собой интертекст, открытый 
различным толкованиям. Как всякая цитата, название может быть 
или не быть атрибутировао, но степень узнаваемости неатрибутиро-
ванного заглавия всегда выше, чем просто цитаты, поскольку оно вы-
делено из исходного текста графически.

Писатель в готовом виде заимствует чужие заглавные формулы, 
конденсирующие художественный потенциал стоящего за ними тек-
ста, и наслаивает на них новый образный смысл. Например, в поэму Н. 
Асеева «Маяковский начинается» заглавия выполняют «рамочную» 
функцию по отношению к судьбе Маяковского в самом начале встре-
чаем заглавие его первой трагедией «Владимир Маяковский», в кон-
це поэмы фигурирует монолог В. Маяковского «О дряни».

Эпиграф – следующая после заглавия ступень проникнове-
ния в текст, находящаяся над текстом и соотносимая с ним как це-
лым. Сама необязательность эпиграфа делает его особо значимым. 
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Как композиционный прием эпиграф выполняет роль экспозиции 
после заглавия, но перед текстом, и предлагает разъяснения или за-
гадки для прочтения текста в его отношении к заглавию. Через эпи-
графы автор открывает внешнюю границу текста для интертексту-
альных связей и литературно-языковых веяний разных направлений 
эпох, наполняя и раскрывая внутренний мир своего текста.

Метатекстуальность, или создание конструкций «текст в тексте», 
характеризует любой случай интертекстуальных связей, поскольку, 
будь то цитата, аллюзия, заглавие или эпиграф, все они выполняют 
функцию представления собственного текста в «чужом» контексте. 
По контрасту с ними пересказ, вариация, дописывание чужого текста 
и интертекстуальная игра с прецедентными текстами представляют 
собой конструкции «текст в тексте о тексте».

В типологии интертекстуальных элементов Н. А. Фатеевой выде-
ляются также элементы: гипертекстуальность, архитекстуальность 
и интертекст как троп. Гипертекстуальность является способом па-
родирования одним тестом другого. Архитекстуальность является 
жанровой связью текстов. Кроме того, интертекст может рассма-
триваться как троп или стилистическая фигура. Интертекстуальная 
связь становится особенно выразительной, если ссылка на преце-
дентный текст входит в состав тропа или стилистического оборота.

Таким образом, интертекстуальные элементы обслуживают раз-
личные виды межтекстовых связей.
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(за матеріалами наукових досліджень)

Стаття присвячена ви мовним особливостям української мови, зафіксо-
ваним в писемних пам’ятках давньоукраїнської літературної мови. Писемні 
джерела фіксують ті зміни, які відбувалися у мовленні людей і які станов-
лять тепер орфоепічну норму. Історичні корені вимовних норм простежено 
на основі наукових досліджень. 

Ключові слова: вимовні особливості, пам’ятки, давньоукраїнська літера-
турна мова, наукові дослідження. 

THE REFLECTION OF THE PECULIARITIES 
OF THE UKRAINIAN FOLK PRONUNCIATION 

IN THE MEMORIES OF THE ANCIENT UKRAINIAN 
LITERARY LANGUAGE (on materials of scientific research)

The article is devoted to the peculiarities of pronunciation of the Ukrainian 
language, fixed in written memories of the ancient Ukrainian literary language. The 
written sources record the changes that occurred in the speech of people and which 
now constitute an orthoepic norm. The historical roots of the norms of pronunciation 
are traced on the basis of the scientific researches.

Keywords: features of pronunciation, memo, the ancient Ukrainian literary 
language, scientific researches.

Центральною проблемою усного літературного мовлення є вимо-
ва, вимовні норми. Вимовні норми на сьогодні сформовані, але про-
цес становлення орфоепічних норм української літературної мови 
залишається недостатньо вивченим. Вперше особливості україн-
ської вимови розглядаються в теоретичних працях вче них XIX сто-
ліття (О. П. Потебня, П. Г. Житецький, В. Науменко). Опис звукових 
особливостей, який фіксується у цих працях, був одно часно і теоре-
тичним обґрунтуванням орфоепії нової української літературної 
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мови. Найістотніші вимовні риси української літературної мови, 
сформовані під впливом живого народного мовлення, представлені 
у вагомих теоретичних працях О. Н. Синявського, М. Ф. Наконечного, 
М. А. Жовтобрюха, П. Д. Тимошенка. Серед досліджень орфоепічної 
системи української мови відомі праці В. І. Сімовича, Л. А. Булахов-
ського, Н. І. Тоцької та ін. Історичній орфоепії присвячені досліджен-
ня М. М. Фащенко, М. Л. Микитин-Дружинець, О. П. Шонц.

Ви мовні особливості української мови сягають своїм корінням 
у далеке минуле і засвідчу ються у пам’ятках давньо- та староукраїн-
ської літературної мови, саме в них фіксуються ті зміни, які відбува-
лися у мовленні людей і які становлять тепер орфоепічну норму. Слід 
зазначити, що коли писарі давньоруського періоду чи староукраїн-
ського припускалися «помилок» всупереч традицій, то це означало, 
що дана мовна риса міцно закріпилася у тій чи іншій місцевості. Від-
биття особливостей народного мовлення у писемних пам’ятках – важ-
ливе і надійне джерело для висвітлення початкового періоду в проце-
сі становлення української орфоепії. У пам’ятках давньоукраїнської, 
ста рої літературної мови відбилися риси живої народної мови, що 
згодом стали орфоепіч ними, адже, як відомо, нова літературна мова 
живилася двома джерелами – живою народною розмовною мовою та 
старою літературною традицією. На основі останнього джерела ви-
являється зв’язок нової літературної мови зі старою, який виявля-
ється по-різному на всіх мовних рівнях. Цьому питанню приділена 
певна увага дослідників: вчені, аналізуючи мову пам’яток, вказують 
на основні фонетичні особливості української мови. Систематизація 
цих даних допоможе усвідомити, як у межах давньоукраїнської літе-
ратурної мови певною мірою був підготовлений ґрунт для формуван-
ня орфоепічних норм нової літературної мови, тому обрана пробле-
ма, безперечно, є актуальною.Цьому 

Наша мета – на основі писемних пам’яток представити процес ви-
роблення вимовних літератур них норм, показати глибину корін ня 
сучасних вимовних норм та засвідчити зв’язок нової української лі-
тературної мови зі старою. Об’єктом дослідження є орфоепія голо-
сних, приголосних, звукосполук. Предметом дослідження є відбиття 
особливостей української народної вимови у пам’ятках давньоукра-
їнської літературної мови на основі наукових досліджень.

Давні тексти, на основі яких вивчається історія української літера-
турної мови, хро нологічно можна поділити на три великі групи: 

1) пам’ятки доби Київської Русі, в яких відбилися риси південних 
давньоруських говірок, що лягли в основу мови української народ-
ності; 



49

2) пам’ятки XIV – першої половини XVIII століття, що відбивають 
мову українсь кої народності й староукраїнську літературну мову; 

3) пам’ятки другої половини ХVIIІ–ХІХ ст., які відбивають форму-
вання українсь кої національної мови [11; 70].

Наша розвідка присвячена пам’яткам першої групи.
Пам’ятки становлять собою дуже цінне надбання нашої науки, 

культури. У найдавніших писемних пам’ятках Південної Русі (ХІ–
ХІІІ ст.), за свідченням Л. А. Булаховського, можна констатувати 
лише просвічування, та й то майже виключно із звукового боку мови, 
деяких особливостей південноруських (південно-східнослов’янсь-
ких) говірок. Традиційне письмо, староболгарський склад слов-
ника, книжно-церковне поле понять та способів висловлювання 
думки – все це у великій мірі закриває від нас стихію південно-
руської мови того часу [2; 44]. А. Ю. Кримський зазначає: «Писа-
но ці книги чужою, церковнослов’янською (болгарською) мовою. 
Тільки ж писарі малоруські не хотячи робили описки в дусі живої 
мови, через це ми з-під цер ковнослов’янської кори виловлюємо 
загальні зариси південноруської мови, якою гово рили люди в лі-
тописній Київській великокнязівській державі» [8; 260]. Але, як 
твердить П. В. Владимиров, джерела Київської Русі ілюструють, 
крім зразків дав ньоруської мови, і ті, в яких спостерігаються окре-
мі фонетичні, граматичні риси, що ввійшли в систему української 
мови [4; 2– 3].

У найдавніших писемних пам’ятках Південної Русі (ХІ–ХІІІ ст.), 
за свідченням Л. А. Булаховського, можна констатувати лише про-
свічування, та й то майже виключно із звукового боку мови, деяких 
особливостей південноруських (південно-східнослов’янсь ких) гові-
рок [2; 44]. На думку П. В. Владимирова, джерела Київської Русі ілю-
струють, крім зразків дав ньоруської мови, і ті, в яких спостерігаються 
окремі фонетичні, граматичні риси, що ввійшли в систему україн-
ської мови [4; 2–3].

Українська літературна мова ХІV–ХVІІІ ст. представлена діловими 
документами, літописними, історичними, полемічними та художні-
ми творами. На відміну від літописів та інших літературних джерел, 
які мали лише елементи народної мови попередніх часів, україн-
ські грамоти відзначаються широким викорис танням народної мови. 
Лінгвістичний аналіз переко нує, що мова староукраїнських грамот 
ХІV–ХVІ ст. не являє собою простого копіюван ня діалектного мовлен-
ня, в ній у певній системі поєднані старокнижні й народні елемен ти, 
отже, це мова унормована, хоч, природно, для тієї доби не всі її норми 
були сталі й послідовні [5; 63]. 
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Писемні пам’ятки всіх епох певною мірою відбивають вплив усно-
го мовлення на літературну мову. Свідченням цьому є дослівні фік-
сації усної мови в різних писемних пам’ятках [9; 6]. Шлях розвитку 
української літературної мови ХІV-ХVІІІ ст. дуже показовий щодо цьо-
го. На думку вчених, у давній книжній українській літературній мові 
було чимало живих усномовних елементів [3; 3]. 

У найдавнішій пам’ятці – Остромировому Євангелії, за свідченням 
М. М. Козловського, простежується ствердіння шиплячих [7; 33], пе-
рехід [з] перед к, п, т, х, ф у [с]: испрьва (33), раскопа (80) [7; 50-51].

Досліджуючи мову Святославового збірника 1073 р., А. Розен-
фельд зупиняється на випадках вживання и замість ы і навпаки, і при-
ходить до висновку: у збірнику Святосла ва дуже мало випадків вжи-
вання и замість ы: рикаю (180), риба (251), більше випадків вживання 
ы замість и: трызны (92), давыда (142) [15; 12], що свідчить про від-
повідну вимову [и]. Свистячий [з] у префіксах из-, без-, раз- зазнає 
асиміляції і оглушується: бесплотьна (9 об.), расмотримъ (12 об.) 
[15; 28]. Порівнюючи мову збірни ка Святослава 1076 р. з Галиць-
ким Євангелієм XIII ст., В. Шимановський у монографії «Кь истории 
древнерусскихъ говоровь» зазначає, що в збірнику наявні риси, влас-
тиві фонетиці української мови [19; 101–102]. 

Досить яскраві ознаки старої української мови у пам’ятці 
«Слово о полку Ігоревім». Основою мови «Слова» є жива усна 
східнослов’янська мова [14; 125]. Для мови «Слова» характерні по-
одинокі випадки вимови ненаголошеного [и] як [е]: Володимеръ [16; 
9], збере ження дзвінкості перед глухими: тѧжко [16; 59], перехід 
[е] в [о] після шиплячих: чолка [13; 145]. Звуковий бік мови «Слова 
о полку Ігоревім» характе ризує В. Чапленко [18; 14].

У мові творів В. Мономаха, як констатує С. Обнорський, виявля-
ється асиміляція з (у прийменнику без) перед [с]: бе сорома (223), бе 
сѣмене (572) [13; 36- 37].

За свідченням Л. А. Булаховського, в давніх пам’ятках фіксується 
перехід [е] в [о] після шиплячих перед дальшим твердим приголо-
сним: носящому – в Лѣствиці XII ст. Групи рь, ль, лъ між приголосними 
зустрічаються в «Житії Сави Освященного» XIII ст.: яблыко, в Луцько-
му Євангелії XIV ст.: скрыжет [2; 59].

Проводячи спостереження над мовою пам’яток, зокрема Мстисла-
вого Євангелія (XII ст.) [6], Київського літопису (XII ст.) [10], галиць-
ко-волинських пам’яток [1]; [17], дослідники не зосереджу ють увагу 
на вимовних особливостях, а характеризують фонетичні риси дже-
рел, зокре ма перехід [ѣ], [о], [е] в [і] та ін.
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Досліджуючи мову Виголексинського збірника ХІІ-ХІІІ ст., О. Собо-
левський виді ляє випадки вживання е на місці и: преде ревы (5) і на-
впаки и на місці е: мы находимь в учиницы (153) [17; 98].

Поодинокі випадки вживання и на місці ненаголошеного [е]: в зим-
ли (109), е на місці ненаголошеного [и]: блговолєнєємь (71) зустріча-
ються, за свідченням В. В. Німчука, у Київському Псалтирі XIV ст. [12; 
15].

Розглянувши особливості української народної вимови, відобра-
жені у давньоукраїнських пам’ятках, можемо висловити окремі дум-
ки з приводу важливої пробле ми – зв’язку нової української літера-
турної мови із старою: наявність народнорозмовних, у першу чергу 
загальноукраїнських, вимовних явищ у пам’ятках, писаних старою 
книжною мовою, є свідченням того, що для нової української літе-
ратурної мови був підготовлений ґрунт у старій літературній мові. 
Отже, між новою і старою, давньою українською літературною мовою 
існує зв’язок, органічна спадкоємність. 

Важливо підкреслити й те, що найістотніші фонетичні риси україн-
ської мови, які уста лились у пам’ятках ХІ–ХVІІІ століть, були властиві і 
середньонаддніпрянським гово рам, що стали базою для формування 
фонетичної й орфоепічної систем нової українсь кої літературної мови. 

Отже, орфоепічні особ ливості нової української літературної мови 
сягають корінням у стару літературну мову, де, незважаючи на книж-
ний характер, відбиті особливості народної вимови, що згодом стали 
орфоепічними. Дані наукових досліджень, якими ми скористалися, 
дають підстави твердити про досить прозорі риси нової української 
літературної мови вже в староукраїнських па м’ятках. Ці риси, зокре-
ма фонетичні, помітні вже в XII столітті. Ближче до середини XIII і по-
чатку XIV століття фонетична специфіка української мови стає вираз-
нішою. У наукових працях подаються в основному фонетичні явища, 
специфічні для української мови, але є й суто вимовні.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

НА НОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме использования краеведческого материала 
на уроках русского языка. В ней дан обзор методов и приёмов использования 
элементов краеведения на уроке. Автор отмечает важность этой работы 
для нравственного, духовного и патриотического воспитания подрастающе-
го поколения.

Ключевые слова: краеведение, русский язык, комплексный анализ тек-
ста, воспитание патриотизма, гражданственность.

USING THE LOCAL MATERIAL AT THE LESSONS OF THE 
RUSSIAN LANGUAGE IN CONDITIONS OF TRANSITION TO THE 

NEW STATE BASIC EDUCATIONAL STANDARDS

The article is devoted to the problem of using local history material at lessons of 
the Russian language. It gives an overview of methods and techniques for using local 
history elements at the lesson. The author notes the importance of this work for the 
moral, spiritual and patriotic education of the younger generation.

Keywords: study of local history, Russian language, complex analysis of the text, 
education of patriotism, citizenship.

Важнейшим принципом государственной политики Приднестров-
ской Молдавской Республики в области образования на современном 
этапе перехода на новые Государственные стандарты является вос-
питание гражданина, уважающего права и свободы человека, облада-
ющего любовью к родному городу или селу, к окружающей природе, 
родной семье, к своей многонациональной Родине.

Духовная, культурная, гражданская жизнь подрастающего поко-
ления сегодня сосредоточена в школе, потому что ребёнок школь-
ного возраста наиболее восприимчив к духовно-нравственному 
развитию. Очень важно, чтобы у каждого учащегося постепенно фор-
мировалось понимание того, что он уже сейчас является продолжате-
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лем традиций своей семьи, земляков, своего народа и несёт мораль-
ную ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Краеведческая познавательная работа учащегося осуществляется 
на следующих уровнях: 

– учащимся предоставляются готовые знания о родной стране, го-
роде, селе, природе, истории;

– учащиеся самостоятельно приобретают знания, в процессе соб-
ственного исследования делают открытия чего-то нового для себя;

– работают над созданием проектов, научно-исследовательских 
работ на основе самостоятельно добытых знаний.

Необходимо обучать ребят вдумчивому изучению различных источ-
ников по литературе и истории, географии и искусствоведению. Учить 
их пользоваться различными методами и приемами исследовательской 
работы. А главное – вызвать живой интерес к краеведческой работе. 

Узнавая неизвестные им ранее факты из истории и культуры род-
ного края, школьники сначала удивляются, в процессе дальнейшей 
работы начинают испытывать радость открытия, а в результате ис-
пытывают любовь к своему краю и гордость за свою страну.

При включении краеведческого материала в уроки русского язы-
ка предлагается использовать разнообразные методы и приемы об-
учения. Наиболее эффективными являются следующие:

Частично-поисковый и эвристический метод.
Одним из важнейших средств познания истории и культуры на-

шей республики являются адаптированные тексты художественных 
произведений писателей и поэтов Приднестровья. При подборе тек-
стов необходимо обращать внимание на следующие критерии:

– соответствует ли текст возрастным особенностям учащихся;
– вызывает ли интерес в душах ребят;
– достаточно ли речевого опыта у обучающихся;
– соответствует ли текст программе по количеству и характеру 

орфограмм и пунктограмм, изучаемых в данном классе;
– оказывает ли воспитательное воздействие, формирует ли обще-

человеческие ценности.
Объяснительно-иллюстрированный метод.

Предполагает использование на уроках разного вида наглядных 
пособий, организацию экскурсий к памятникам культуры и архитек-
туры, посещение музеев и выставок. Результатом таких уроков явля-
ются написание отзывов, сочинений, эссе.

Метод стимулирования познавательной активности. 
Учащиеся всех возрастов проявляют живой интерес, прежде все-

го, в теме истории родной семьи. Уже в 5–6 классах школьники с удо-
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вольствием пишут сочинения о судьбах своих предков, создают «Ро-
довое (генеалогическое) древо», узнают, как связана жизнь их семьи 
с историей нашего города, республики. Таким образом, значительно 
повышается их познавательная активность, личностное и социаль-
ное развитие. 

Приёмы работы на уроках могут быть использовать разнообраз-
ные:

– словарная работа, в ходе которой школьникам предлагается за-
писать словосочетания, указать их вид и тип подчинительной свя-
зи, выделить и объяснить орфограммы.

Наступательное сражение, артиллерийские залпы, Кицканский 
плацдарм, фашистские оккупанты, переправиться через реку, про-
рваться к Днестру, ожесточенная атака, радость победы.

– письмо по памяти – воспроизведение заранее заученного тек-
ста небольшого объёма – направленно на формирование орфографи-
ческой зоркости, оно способствует развитию речи, а использование 
краеведческого материала воспитывает гражданские и нравствен-
ные положительные качества личности школьников. 

– составление текста краеведческого характера по опорным сло-
вам не только тренирует орфографические и пунктуационные навы-
ки учащихся, повышает интерес к предмету, но и развивает творче-
ское воображение и кругозор.

При подготовке к сочинению «Любимый уголок моего города», 
можно предложить ребятам следующие опорные слова: достопри-
мечательность, стела, барельеф, архитектура, зодчий, памятник 
истории, бульвар и др.

– ситуативные задания «Экскурсовод», «Корреспондент».
Школьники получают задание представить, что к ним приеха-

ли друзья из другой страны. Они первые у нас в Приднестровье. 
Что бы вы рассказали, какие достопримечательности бы показали?

Следующее задание заключается в том, что учащимся предлага-
ется взять интервью у интересного, с их точки зрения, человека, жи-
вущего рядом.

Данный вид работы помогает ребятам по-новому взглянуть 
на свою родину и людей, живущих в ней.

Мини-исследование – небольшой проект, созданный индивиду-
ально или в группе с товарищами, может быть посвящён изучению 
истории родной семьи, школы, города, села, улицы.

Собирая материал к своему исследованию, школьники учатся ра-
ботать в библиотечных фондах, музейных архивах, брать интервью 
у очевидцев определенных событий.
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Результатом данной работы могут быть выставки стенгазет, за-
щита групповых проектов, написание заметок в школьную или го-
родскую газету.

Составление «биографии» слова.
Детям предлагаются следующие слова: семья, предки, потомки, 

Родина, Отчизна, Приднестровье и др.
Учащиеся с разных точек зрения анализируют слова, отмечая его 

лексические, грамматические, словообразовательные, стилистиче-
ские характеристики.

Комплексный анализ текста на уроках русского языка позволяет 
одновременно повышать грамотность учащихся, решать речевые 
и воспитательные задачи. 

Тексты краеведческого характера подбирает учитель, соответ-
ственно адаптируя их, ориентируясь на изучаемую тему и интересы 
классного коллектива. Чаще всего это отрывки из произведений пи-
сателей и поэтов Приднестровья.

Например, при изучении темы «Диалог» можно построить рабо-
ту на анализе отрывка из рассказа Л. Кудрявцевой «Совесть». Детей 
до глубины души тронет история Танюшки, съевшей морковку, пред-
назначенную больному братишке, и с ужасом ожидавшей прихода 
Совести, которая должна её мучить. В своём произведении автор за-
трагивает тему семейных и нравственных ценностей. 

В преддверии всеми любимого праздника, Дня Победы, для ком-
плексного анализа возможно предложить тексты стихотворения 
А. Дрожжина «В День Победы», В. Пилецкой «Кицканский плацдарм»,  
П. Илюхина «Не забудь» и другие.

Подготовкой к сочинению о родной семье, о своих предках могут 
служить анализы текстов стихотворений В. Яштылова «Родительский 
дом», А. Красницкого «Осколок старины», Т. Кушнарёвой «Мой род» и др.

Ко Дню города на уроках анализируются тексты стихотворений 
В. Гурковского «А мы живём в Тирасполе», Ю. Горожнякова «Тирас-
поль», Н. Божко «Посвящение городу».

В течение года на уроках русского языка ребятам предлагаются 
анализы текстов людях, прославивших Приднестровье: Н. Зелин-
ском, А. Фойницком, М. Ларионове, А. Рубинштейне и др.

Работая над комплексным анализом, школьники учатся создавать 
свои тексты, пишут стихотворения, посвящённые маме, городу, Роди-
не, Великой Отечественной войне.

Таким образом, современный урок должен быть направлен 
не на репродуктивные формы работы, а на творческие, развиваю-
щие, активные.
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Краеведческий материал – это духовная пища для детского ума 
и воображения, средство формирования настоящего гражданина 
своей Родины.

К. Ушинский писал: «Ученик – это не сосуд, который надо напол-
нить знаниями, а факел, который надо зажечь». Его надо зажечь лю-
бовью к родной земле, к отчему дому, к родному языку, к своей От-
чизне. 
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РІДНА МОВА – БОЖА БЛАГОДАТЬ

У статті порушено актуальну проблему вивчення української мови в по-
лілінгвістичному просторі ПМР. Розглянуто шляхи кращого подолання труд-
нощів, які виникають при викладанні дітям, що живуть у російськомовному 
просторі.
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NATIVE LANGUAGE-GOD’S GRACE

The article touches upon the actual problem of studying of the Ukrainian 
language in the poly-linguistic space of the PMR. The ways of the best overcoming 
the difficulties arising in the teaching of children living in the Russian-speaking space 
are considered. 
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Проблема навчання споріднених мов ґрунтується на дослідженні 
контактів і зв’язків російської та української мов, які мають у мовоз-
навстві давні й міцні традиції, спираються на фундаментальні щодо 
постановки проблем і залучення широкого фактичного матеріалу 
праці О. Потебні, О. Шахматова, П. Житецького, А. Кримського та інших. 
 «Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність 
нашої свідомості». Ці прекрасні слова, як і назва, належать великому 
українцю, професору, митрополиту української православної церкви 
Іванові Огієнку. Починаючи з Біблії, де Слово є початком всього, і про-
довжуючи Т. Шевченка: 

Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. Знать, од Бога 
І голос той, і ті слова…! –

бачимо, яке велике значення має рідне слово для людини. 
А як же розвивати те рідне слово в нас, в нашому не українському, 

на жаль, просторі? 
Історичні обставини в нашій республіці склались так, що, незва-

жаючи на те, що кількість носіїв української, російської та молдав-
ської мов приблизно однакова, населення користується в спілкуванні 
однією: російською.

Більшість – пасивні білінгви (можуть уживати обидві мови, 
але в переважній більшості ситуацій користуються однією); кіль-
кість білінгвів, що розуміють обидві мови, а також говорять і пишуть 
ними – мізерна. Діти, приходячи в перший клас, практично всі – моно-
лінгви, тобто всі користуються однією мовою – російською. Але вже 
десь до кінця початкової школи можна сказати, що вони стають бі-
лінгвами: більшість із них майже вільно володіє обома мовами – укра-
їнською та російською. Хоча в спілкуванні між собою та поза школою, 
як і раніше, вживають російську. 

Незрівнянно важче, коли учень-монолінгв приходить вже в стар-
ші класи. І страшне не те, що він не знає мови як такої – мову можна 
при бажанні вивчити досить швидко, але для її засвоєння першо-
чергове значення мають вихідні положення мовознавства про мову 
як суспільне явище, засіб спілкування, систему, що включає різні 
рівні (фонетичний, лексичний, словотвірний, граматичний, стиліс-
тичний) і має в своєму складі звуки, слова, словосполучення, речен-
ня, з яких складається мовлення. Таких учнів необхідно знайомити 
як із спільними теоретичними відомостями, що наявні в обох мовах, 
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так і специфічними, які становлять національну своєрідність укра-
їнської мови. 

Починаючи з найпростішого – паралельного вивчення мовознавчих 
термінів російською та українською мовами: назв частин мови (имя су-
ществительное – іменник…), алфавіта (відсутність в українській Ъ та Е; 
натомість апостроф, Ї, інше написання Є та І, різниця в самому звучанні 
звуків: щонайперше – інша вимова українського И; велика різниця в фо-
нетиці – оглушення в російській та, навпаки, одзвінчення в українській: 
російське смірноФ та українське смірноУ, російський зуП та український 
зуБ, африкати дж, дз в українській мові та відсутність їх у російській, 
абсолютна відсутність в українській мові однієї з головних ознак росій-
ської – «акання»), – наголошуючи на відмінностях.

Морфологічних: варіантні закінчення давального та місцевого від-
мінків –-ові/-еві. Кличному відмінку, який повнокровно діє в україн-
ській мові й майже всіх слов’янських мовах (мамо, тату, Миколо) та 
повністю відсутній в російській мові (хоча дехто з мовознавців вва-
жає кличною формою звертання типу мам, пап, Коль, Саш).

Кличний відмінок – окраса української мови, він збагачує її. Тому, 
звертаючись до учнів, треба уникати Катя, Таня, Коля, а користува-
тись кличним: Катю, Таню, Колю. Попутно розповідаючи про взагалі 
іншу систему зменшувально-пестливих звертань, відсутність в укра-
їнській мові Даша, Іріша, Наташа, Танюша – натомість Даринка, Іруся, 
Наталка, Тетянка. 

Синтаксичні – безособові речення на -но/-то; синтетична форма 
майбутнього часу – малюватиМУ.

І, звичайно, лексичні. Величезне багатство лексичного складу 
української мови, яке, як граматику, не вивчиш.

Яким же чином полегшити та забезпечити учням краще розумін-
ня та засвоєння української мови? Її багатства, давності? 

Насамперед, інтегрованими уроками. Мова-література – це без-
сумнівно. Вивчаючи незрівнянну Ліну Костенко:

Я вранці голос горлиці люблю.
Чи, може, це ввижається мені  
той несказанний камертон природи,  
де зорі ясні і де тихі води? –

звертаємо увагу на виділення вставного «може».
І навпаки: на уроці мови, вивчаючи складнопідрядне речення

…ця бджола полетіла із медом,  
 що пахне гречаним цвітом –  
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 набрала у квітці гречки;  
 ця бджола полетіла із медом,  
 що пахне деревієвим цвітом –  
 набрала у квітці деревію… –

дати послухати поезії Василя Голобородька, розказавши про білі ві-
рші в літературі. 

Успіх засвоєння мовної системи в усіх її структурних виявах і фор-
мування комунікативних умінь залежить від правильного добору 
лінгвістичного матеріалу, необхідного для розвитку мовлення.

Матеріал для занять повинен відповідати цілям навчання, місти-
ти достатньою мірою найбільш яскраві, типові мовні факти і явища. 
Залежно від навчальних цілей і потреб цей матеріал можна взяти 
у вигляді окремих слів, словосполучень, речень і текстів.

І тут у велику допомогу приходять хрестоматії з текстами придні-
стровських авторів. Оскільки дітям, звичайно, цікаво читати про по-
дії, які написані про їх рідний край, людей, які тут живуть, та явища, 
що відбувалися саме тут. 

За можливості використовувати в роботі – як в мові, так і на уро-
ках літератури – актуальний матеріал, бути гнучким, вміти швидко 
орієнтуватись і користуватись потрібним моментом.

Так, наприклад, 2 вересня – День Республіки. Для українського 
подвір’я ми готували банер з короткою інформацією про видат-
них українців. Один з перших уроків в 11 класі – читання мовчки 
тексту наукового стилю. Якраз підготований матеріал прийшовся 
якнайкраще! Ми провели цей урок з застосуванням медіа-проекто-
ра в класі інформатики, де на великому екрані було продемонстро-
вано текст із ілюстраціями під назвою «Українці, чий внесок в історію 
міста Бендери, краю – неоціненний». Дуже доречно діти опрацюва-
ли матеріали про Пилипа Орлика та першу Конституцію, написану 
у Бендерах; кошових отаманів Антона Головатого та Захарія Чепігу, 
без яких взяття Бендер було б неможливим; Івана Петровича Кот-
ляревського, «Енеїду», Марію Заньковецьку та Миколу Садовського 
(Тобілевича). Корисно та патріотично: діти вправляються в мовлен-
ні, а водночас – досягається виховна мета: виховується почуття по-
ваги не тільки до малої Батьківщини – рідного міста Бендери, а й 
до України. 

Незабаром в Бендерах – День міста. І учні 9 класу показуватимуть 
українську звичаєву сценку «Зняття вінка, розплітання коси», співа-
ючи при цьому українську пісню «Горіла сосна, палала».
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А що іще допомагає краще оволодівати українською мовою в на-
шім неукраїнському просторі? Звичайно, пісня. Пісня сприймається 
через емоції, вона більш зрозуміла, ніж сухий текст.

8 клас. Українська література, тема «Усна народна творчість. 
Родинно-побутові пісні». Пісні про кохання! Що може бути цікаві-
шого й сучаснішого навіть у 8 класі? Абсолютно сучасна передача, 
яку всі дивляться, «Голос країни». Майже всі учасники на якомусь 
з етапів виконують українські народні пісні. Вибір – величезний! 
Це і «Ой, не світи, місяченьку…», і знаменита «Цвіте терен», і «Ой 
у вишневому садку». Саме цю останню прекрасну пісню минулого 
року виконували вихованці Святослава Вакарчука Дарина Кирил-
ко та Мар’яна Чорна. Прекрасний стимул учням – підвищений бал 
не просто за вивчену пісню як вірш, а за спів. І вони з задоволенням 
співають! І при цьому – змогли знайти помилку: неправильно вжи-
тий кличний відмінок! Отже, знову – вбито кількох зайців: краще 
розуміння мови, краще мовлення, зацікавлення фольклором та лі-
тературою.

А розсипи-перли – епітетів, порівнянь, метафор в народній пісні! 
Ось тільки в «Місяць на небі, зіроньки сяють: метафори: «серденько 
мре», «очі вкоротили вік», «очі навчились заводить людей».  Епіте-
ти «пісня люба... мила», «очі дівочі темні... ясні»;  повтори «...очі, очі, 
очі...»; порівняння «темні, як нічка», «ясні, як день»;  звертання «Ви ж 
мені, очі...»; зменшувально-пестливі слова – зіроньки, серденько. 

Наступна тема – «Козацькі пісні». І знову інтегровані уроки – літе-
ратура-мова-історія рідного краю-історія України. Зацікавити! Най-
перше – це знаменитий «Запорозький марш» з кінофільму «Вогнем і 
мечем». Там слів нема, але досить коротко розповісти перед прослу-
хуванням, про що річ. А далі – самі пісні. В минулому з випускниками 
ми співали «Ой, на горі та й женці жнуть». З задоволенням співали! 
Зараз – вибір просто величезний. Наприклад, старовинна козацька 
пісня «Гомін, гомін по діброві» – у виконанні  новітніх кобзарів, і море 
розливане інших пісень.

Як це не дивно, але не тільки пісня, але й танець допомагає оволо-
дівати мовою! Точніше – пісня разом з танцем. 

Винятково обдарований у нас 9, точніше, вже 10 клас. Двоє дівчат, 
Софія та Олександра, приготували виступ – самі! – одна співала «Ча-
рівну скрипку», а інша – танцювала. Повний зал дітей, а тихо було так, 
як ніколи. 

А позаминулорічні випускники приготували на конкурс деклама-
цію вірша у прозі Лесі Українки – теж на фоні танцю. 
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Тобто – використовувати треба всякий «підручний» матеріал! Піс-
ні, виступи, телевізійні програми. Щоб діти ділились своїми вражен-
нями українською мовою. 

Учні при цьому повинні розуміти, що схожість двох мов часто бу-
ває лише поверховою. Різниця не тільки в словах, а й в побудові ре-
чень, а також, наприклад, у фразеологізмах, які мають однакове зна-
чення, але склалися – і звучать – зовсім по-різному! І якщо «Без задних 
ног» – «Не чуючи ніг» або «Без царя в голове» и «Без клепки в голові» – 
звучать майже подібно, то «В чужом пиру похмелье» – «Хто кислиці 
поїв, а кого оскома напала» чи «Два сапога пара» – «Яке їхало, таке 
й здибало» (як варіант «Яке дибало, таке й здибало») – то вже щось 
цілковито інше. 

Все це разом повинно допомагати досягненню цілі викладання 
української мови у полілінгвістичному просторі нашої республіки. 
Тому що:

«Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх 
сполучення та видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, вели-
ку кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію 
мови...». Костянтин Ушинський. 
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ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI УРОКІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ШЛЯХОМ ЗАСТOСУВАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ФOPМ I ПРИЙОМIВ РOБОТИ

Стаття присвячена актуальним питанням введення інноваційних тех-
нологій, впровадження і застосування інноваційних методів на уроках укра-
їнської літератури. 
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THE INCREASE OF EFFICIENCY 
OF THE UKRAINIAN LITERATURE LESSONS 

BY USING INTERACTIVE FORMS AND WORK METHODS

The article is devoted to actual issues of introduction the innovative technologies, 
changing the attention of teachers to the introduction and application of innovative 
methods at the Ukrainian literature lessons. 

Keywords: innovative education, technologies, non-traditional forms.

Об’єктивною закономірністю в умовах нинішньої освіти стає осво-
єння вчителем і застосування їм на своїх уроках інноваційних техноло-
гій при навчанні дітей. Сьогoдні не повинно бути такого вчителя, який 
не задумувався над питаннями: «Як зробити урок іншим? Як захопити 
учнів до свого предмета? Як створити нa урoці ситуaцію успіху, при якій 
школяр пoкаже себе?». І це не випадкoво. Наше суспільство по-новому 
ставиться до життя i висуває нoві вимоги і дo школи. Нaкoпичення 
учнем певних знань, умінь і навичок – це не основна мета навчання, це 
ще і підготовка школяра як самостійного суб’єкта освітньої діяльності. 
В сучасній школі вчитель повинен підтримувати aктивного учня, ви-
ховувати активну, творчу особистість, яка вміє вчитися і розвиватися 
самостійно – саме це і є основним завданням сучасної освіти.

У чому особливість «інноваційного навчання» і що ж це таке? Інно-
ваційне навчання (від англ. innovation – нововведення) – новий підхід 
до навчання, який включає в себе професіоналізм, особистісний під-
хід, фундамент освіти, його творче начало i використaння нових тех-
нологій. При використaнні інноваційних технологій у навчанні укра-
їнської літератури застосовуються наступні прийоми: асоціативний 
ряд; опорний конспект; мозкова атака; групова дискусія; синквейн; 
есе; лінгвістичні завдання; дослідження тексту; робота з тестами; за-
вдання пошукового характеру; нетрадиційні форми домашнього за-
вдання. Розглянемо лише деякі з них.

Есе – це дуже поширений жанр письмових робіт. Його доцільно ви-
користовувати як невелике письмове зaвдання зазвичай на стадії 
рефлексії. 5-хвилинне есе застосовується в кiнці заняття, щоб допо-
могти учням закріпити свої знання з вивченої теми. Для вчителя – це 
можливiсть отримати зворотний зв’язок. 

Метод «Карусель» має позитивний ефект. Ця технологiя застосо-
вується: для обговорення будь-якої проблеми з різних протилежних 
позицiй; для збирання iнформaції з якої-небудь теми; для посиленої 
перевiрки обсягу i глибини наявних знань; для розвитку вмiнь до-
вести власну позицію.
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Для того, щоб скласти порiвняльну характеристику образів персо-
нажів певного твору або порівняння цілих творiв застосовують такі 
інтерактивні прийоми: робота в групах, асоціативний кущ тощо.

На урокaх української лiтерaтури часто підсумовується інформа-
ція за допомогою міні-стратегiї «Сенкан» ( або сенкен, синквейн). 
Це вірш з 5 рядків, який синтезує iнформацію і факти у стисле вислов-
лювання, що описує чи віддзеркaлює тему. Цей прийом допомaгає 
учням висловити складні ідеї, відчуття й уявлення в декiлькох сло-
вах. Дану вправу можнa застосувати на різних етапах уроку, зокрема 
при вивченні нових термiнів та понять, характеристицi героїв, пред-
метів тощо. 

Для пiдведення пiдсумків уроку використовується така вправа, 
як: «Мікрофон». Це технологiя зaгально групового обговорення, вона 
дає змогу кожному учаснику у визначеному порядку щось швидко 
сказати, висловлюючи свою думку.

Велике значення для розкриття творчого потенцiалу учня мають і 
нетрадиційні форми домашнього зaвдання, які закріплюють знання, 
умiння і навички, отримані на уроцiiдозволяють дитині виявити са-
мостійність, самому знайти рішення нестандартного завдання. 

Типи домашнього заaдання: творча робота; лінгвістичне дослі-
дження тексту; підготовка ілюстрацій до літературних творів; ство-
рення відеокліпів по літературним творам; малювання обкладинок, 
діафiльмів до літературних творів; художнє читання; інсценiзація 
художнього твору; створення самостійних літературних творів різ-
них жанрів; складання конспекту, опорних таблиць; презентацiї 
(огляд героїв твору, біографія письменника); письмо по пам’яті.

Такі домашнi завдання допомагають уникати одноманітності. Ди-
тина може відчути себе в ролі автора, iлюстратора, а також у ролі вчи-
теля.

Під час використання iнтерактивних технологій учень і вчитель є 
рівнопрaвними, рівнозначними особистостями навчальнo-виховного 
процесу. Вони спільно визначають мету та засоби діяльності, прогно-
зують результати навчання. Педагог виступає лише в ролі організа-
тора процесу навчання, координатора роботи груп. Саме іннoваційні 
технології створюють атмосферу співробітництва, сприяють усебіч-
ному розвитку кожного учня.

Розвитку пiзнaвальної активності сприяють i нетрадиційні уро-
ки, які дозволяють підвищити інтерес учня до предмета і до навчан-
ня в цілому. Існує кілька класифікацій нестандартних уроків i безліч 
їх видів: урок-семінар, урок-лекція, урок-бесіда, урoк-практикум, 
урок-екскурсія, урок-дослідження, урок-гра, урок-КВК, урок-захист 
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проекту, урок-диспут, урок-конференція, урок-театралізoвана виста-
ва, урок-свято, урок-подорож, урок-залік.

Думаю, немає сенсу доводити, що застосування нових технологій 
на рiзних етапах уроку, допомагає зробити його ефективним, резуль-
тативним, а процес отримання знань для учнів – цiкавим і продук-
тивним.

Oтже, на практиці прoсто необхідно використовувати інтерак-
тивні форми в цілoму, aбо ж елементи, які бiльш доцільнi до певнoго 
класу. Саме інтерактивні методи дають змoгу створювати навчальне 
середовище, в якому теорія і практика засвоoюються одночасно, a це 
надає змогу учням формувати характер, розвивати свiтoгляд, логічне 
мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; вияв-
ляти і реалізовувати індивідуальні можливостi.
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В УСЛОВИЯХ УКРАИНСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

В языках русского и украинского народов много общего в грамматическом 
строе. Близость этих двух языков облегчает процесс усвоения программ-
ного материала по русскому языку, поскольку возможна опора на знания, 
полученные на уроках украинского языка.
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THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING IN THE CONDITIONS 
OF UKRAINIAN-RUSSIAN BILINGUALISM

The languages of the Russian and Ukrainian peoples have much similar traits 
in their grammatical systems. The proximity of these two languages facilitates the 
assimilation process of program material on the Russian language, since it is possible 
to rely on knowledge obtained at the lessons of the Ukrainian language.

Keywords: interference, bilingualism, norm, error.

Методология преподавания русского языка в школах с украин-
ским языком обучения как наука относится к числу педагогических 
дисциплин, являясь отраслью теории преподавания – дидактики, 
а точнее, частью лингводидактики.

В качестве педагогической науки методология русского языка ру-
ководствуется теми же общедидактическими принципами, что и вся-
кая педагогика, и именно на основе этих принципов она отвечает 
на вопросы, что преподавать на уроках русского языка и как препо-
давать.

Предметом методологии русского языка является процесс овла-
дения русским языком в процессе обучения. Его задачи включают 
определение содержания, методов обучения (методы, методы, ин-
струменты), изучение сравнительной эффективности методов и ме-
тодов, поиск путей оптимизации учебного процесса и т. д.

Задачами методологии преподавания русского языка в услови-
ях близкого украинско-русского двуязычия являются рассмотре-
ние вопросов, связанных с преподавательской и воспитательной ра-
ботой в школе, где этот язык изучается как второй, следуя в процессе 
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обучения на таком близкородственном языке (сначала), как на укра-
инском.

Практика обучения показывает, что овладение русским язы-
ком в условиях украинско-русского двуязычия – сложный процесс. 
Трудность его состоит в преодолении интерференции на различных 
языковых уровнях, которая наблюдается в процессе речевой практи-
ки [1; 94–96].

Грамматический уровень интерференции, по-нашему мнению, 
обусловлен невольной интерпретацией грамматических катего-
рий второго языка сквозь призму первого, связанной, прежде все-
го, с нарушением морфологических норм. Так, русские, изучающие 
украинский язык, относят украинские существительные мужского 
рода біль, розпродаж, посуд, Сибір, ярмарок (рус. боль, распродажа, 
посуда, Сибирь, ярмарка) к женскому роду в соответствии с нормой 
русского языка. Эта же закономерность прослеживается при образо-
вании в украинском языке множественного числа некоторых суще-
ствительных мужского рода в соответствии с нормой русского язы-
ка: вчителя (вместо вчителі), друзя (вместо друзі), ректора (вместо 
ректори). 

Что касается изучения категории родовой принадлежности имен, 
то, конечно, сложнее понять, что слова одного и того же значения, 
означающие одни и те же понятия (как на русском, так и на укра-
инском языках), не коррелируются, а запоминают новое слово с его 
иностранной принадлежностью и формально-грамматическими осо-
бенностями другой языковой системы.

Русскоязычные люди, изучающие украинский язык, включают 
украинские существительные мужского рода в женский в соответ-
ствии с нормами русского языка. Та же картина прослеживается в обра-
зовании на украинском языке множественного числа определенных 
существительных мужского рода в соответствии с нормой русского 
языка.

Несмотря на то, что в условиях русско-украинского двуязычия 
ошибки, связанные с нарушением морфологических норм украин-
ского языка, встречаются гораздо реже, чем на фонетическом уровне, 
они более устойчивы и их сложнее корректировать. К самым распро-
страненным ошибкам на морфологическом уровне, на наш взгляд, 
мы можем также ссылаться на интерференцию в украинской двуя-
зычной речи, которая моделирует части речи русского языка. 

Мы имеем в виду такие нарушения, как неправильное формиро-
вание действительных причастий (запобігший, наступивший); степе-
ней сравнения прилагательных (самий нижчий вместо найнижчий); 
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форм деепричастий (малюя вместо малюючи); падежных форм слож-
ных числительных (п’ятидесяти вместо п’ятдесяти). 

Интерферирующие умения и навыки корректируются и отраба-
тываются в процессе языковых упражнений. Развитие практических 
навыков требует использования различных методов (интерлинг-
вальное сравнение, аналогия, обобщение) и инструментов (визуаль-
ная и аудиальная наглядность, создание диалога, речевые ситуации), 
которые вместе будут способствовать развитию осознанного школь-
никами перехода с одного языка на другой.

Основной принцип преподавания русского (второго) в условиях 
близкородственного украинско-русского двуязычия – сознатель-
но практический – заключается в осознании языковых особенно-
стей изучаемых языков, в развитии навыков речевой практики. 
Этот принцип распространяется на все уровни речевой активности 
(слух, воспроизведение, оперативные действия). Основным направ-
лением в преподавании является опорно-сопоставительное [2].

Внимание учителя сосредоточивается на интерферирующих (вза-
имосмешиваемых) грамматических явлениях: употребление имен 
существительных, род которых не совпадает в русском и украин-
ском языках (степь, полынь, собака); имен существительных име-
нительного падежа в роли обращения (в отличие от звательного 
падежа в украинском языке); имен существительных I и II склоне-
ний единственного числа в дательном и предложном падежах (на 
руке, в дороге – ср. укр.: на руці, в дорозі); имен существительных в да-
тельном падеже множественного числа с предлогом по: по дорогам, 
по партам (укр.: по дорогах, по партах); имен существительных 
и имен прилагательных в творительном падеже множественного 
числа (высоки[м’и], книга[м’и]); имен прилагательных в именитель-
ном падеже единственного и множественного числа (новая, синие – 
ср. укр.: нова, сині); глаголов в прошедшем времени (ходил, бегал – ср. 
укр.: ходив, бігав); глаголов в 3 лице единственного и множествен-
ного числа настоящего и будущего времени (читает, прочитает); 
предлогов в – из, на – с; у, в, с (со), к, от (в школу – из школы, с пар-
ты – на парту, у школы, в школу, к окну) и др. При организации ре-
чевой деятельности уча щихся задания и вопросы формулируются 
учителем так, чтобы побудить школьников употребить в речи ту 
или иную грамматическую форму.

Изучение русского языка как неродного языка – это сложный, 
многогранный процесс передачи и усвоения знаний, навыков, спо-
собностей, способов познавательной деятельности и формирования 
коммуникативной компетенции. Это двухсторонний процесс, в кото-
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ром учитель / преподаватель и учащийся / учащийся участвуют в со-
вместной деятельности.

Для успешного обучения, прежде всего, необходимо сформиро-
вать позитивные мотивации для студентов, создать комфортные 
условия в классе, найти индивидуальный подход к каждому учени-
ку, определить уровень владения языком (он может быть слабым 
или средним).

Учитель должен также учитывать тот факт, что учить детей го-
ворить на русском языке – научить их думать на втором (русском) 
языке. Поэтому мы должны использовать методы, которые стимули-
руют внутреннюю речь студентов на русском языке.
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THE PROBLEMS OF FORMING 
OF THE ORAL UKRAINIAN SPEECH CULTURE 

OF RUSSIAN-SPEAKING FIRST YEAR STUDENTS

The article considers the influence of the language environment on the oral Ukrainian 
speech of students as on a sociolinguistic problem. The main types of orthoepic, lexical 
and grammatical mistakes in the oral speech of Russian-speaking first-year students of 
the Branch of Pridnestrovian State University in Rybnitsa are analyzed. 

Keywords: Russian-speaking environment, Russian-speaking first-year students, 
the Ukrainian language, the Ukrainian speech, speech errors.

Із набуттям українською мовою статусу офіційної в Придністров-
ській Молдавській Республіці в 1992 році, вона стала вивчатися в усіх 
загальноосвітніх школах, закладах початкової, середньої й вищої 
професійної освіти. Викладається українська мова за вибором сту-
дентів і на перших курсах всіх напрямів підготовки в Придністров-
ському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. 

У наших умовах вивчення української мови відбувається в росій-
ськомовному оточенні. Російська мова в Придністров’ї виконує функ-
ції мови міжнаціонального спілкування. У поліетнічних спільнотах є 
звичним перехід мовців з однієї мови на іншу (другу), здебільшого 
на престижнішу, «вищу», «культурнішу» тощо. Помітні обмеження 
функціонального використання української мови призвели до закрі-
плення уявлення про нижчий її суспільний статус. В умовах масової 
двомовності (тримовності) в Придністров’ї вона стала мовою «по-
бутовою». Оскільки така «домашня» функція не вимагає пильного 
контролю за нормативністю, то володіння українською мовою, зо-
крема культурою мовлення, є недостатнім.

За дослідженням автора [6; 23], у багатьох містах Придністров’я 
на початку ХХІ століття склалася особлива мовна ситуація, яка зво-
диться в основному до такого: 

1. Наявність домінуючої ролі російської мови та тенденція до її 
широкого розповсюдження.

2. Відсутність безпосереднього контакту українців із носіями 
української літературної мови.

3. Спілкування в сім’ях нерідко двома мовами.
До головних ознак мовного простору Придністров’я, належить ро-

сійсько-український та російсько-молдавський білінгвізм, пошире-
ний, залежно від обставин, різною мірою.

У.  Вайнрайх розглядає білінгвізм як «почергове використання двох 
мов» [3; 22]. Для Р. Белла «білінгвізм – міжмовне (на відміну від вну-
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трішньомовного – стилістичного й діалектного) перемикання кодів 
лінгвістичними та психолінгвістичними механізмами» [1; 187]. По-
няття «білінгвізм» ми розглядаємо як здатність індивіда чи мовної 
спільноти почергово використовувати дві мови (у випадку полілінг-
візму – кілька мов) для забезпечення комунікативних потреб.

З огляду на зазначене актуальною стала проблема навчання ро-
сійськомовних першокурсників української мови. 

Метою статті є аналіз проблем формування культури усного 
українського мовлення російськомовних першокурсників Філії ПДУ ім. 
Т. Г. Шевченка в м. Рибниці та опис соціолінгвістичного впливу мовного 
середовища на їх мовлення. 

Проблеми формування культури мовлення у вищій школі студентів 
нефілологічних спеціальностей вивчались багатьма українськими на-
уковцями, а саме: Н. Д. Бабич, Л. М. Головатою, І. В. Клименко, К. Я. Кли-
мовою, В. О. Михайлюк, Л. М. Паламар, М. І. Пентилюк, Т. В. Хомою, 
С. В. Шевчук та іншими. Зокрема дослідники Т. В. Хома [9] і К. Я. Кли-
мова [5] здійснюють соціолінгвістичний аналіз мовного середовища і 
з’ясовують його вплив на формування мовлення студентів.

З метою визначення частотності вживання української мови, ви-
явлення рівня стану володіння українською мовою першокурсника-
ми, з’ясування причин мовленнєвих помилок, нами шляхом анкету-
вання протягом 2014–2016 рр. проводилось дослідження мовлення 
студентів-першокурсників Філії ПДУ ім. Т. Г. Шевченка в м. Рибниці 
та членів їхніх родин (батьків, дідусів, бабусь). Основна частка рес-
пондентів – це українці за походженням, мешканці м. Рибниці та Риб-
ницького району, невелику частку складали опитувані з Дубоссар-
ского та Кам’янського районів.

Вихідним критерієм дослідження стало виявлення кількісного та 
якісного впливу мовного середовища на мовлення першокурсників. 
В анкетуванні взяли участь 153 студенти, 237 батьків, 30 дідусів, 57 
бабусь першокурсників (всього 477 осіб). 

Перше і друге запитання анкети про місце проживання та місце 
народження – розкрили діапазон регіонального походження. Одер-
жані дані засвідчили, що 45,9 % батьків старшого і 8,4 % батьків мо-
лодшого поколінь народились в українських родинах в Україні, а зго-
дом переїхали до Придністров’я; 54,1 % батьків старшого і 91,6 % 
батьків молодшого поколінь народились в сім’ях українців, що вже 
мешкали в Придністров’ї. Українцями за національністю виявилось 
83,9 % опитаних. Однак вважають українську мову рідною для себе 
лише 31,4 % опитуваних, серед яких в основному дідусі та бабусі, 
68,6 % – вважають рідною російську. 
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Запитання про національність членів родини виявило, що суто 
українські родини, де всі члени за національністю українці станов-
лять 37,7 %, змішаних шлюбів, де один із членів сім’ї іншої націо-
нальності, виявилось 62,3 %. Результати аналізу анкетування та-
кож виявили, що українською мовою вдома послуговуються 64,9 % 
бабусь, 40 % дідусів, 15,2 % батьків і лише 7,8 % студентів. Причому 
порівняння частотності використання вдома української та росій-
ської мов матерями й батьками засвідчило, що члени білінгвальних 
родин, у яких українською мовою спілкується мати, послуговуються 
українською мовою активніше, ніж ті білінгви, в родині яких україн-
ською мовою спілкується батько. Ця тенденція засвідчує більш зна-
чущий вплив мовлення матері на мовленнєву поведінку дітей порів-
няно з впливом мовлення батьків. Користування батьків молодшого 
покоління в більшості російською мовою пояснюється низкою при-
чин: служба в армії, навчання в школі, ВНЗ, СНЗ, у яких викладання 
здійснювалося російською мовою, у результаті чого склалася звичка 
спілкуватися російською, а не українською мовою. До того ж, у рес-
публіці російська мова є мовою спілкування на всіх промислових під-
приємствах, у торгівлі, громадських і культурних установах.

Наступне запитання анкети мало на меті з’ясувати, якою мо-
вою послуговуються члени сімей респондентів. Ми отримали такі 
показники: українською – 11, 7 % опитаних, російською – 68,4 %, 
українською і російською – 19,9 %. Більшість респондентів, які ви-
росли в мононаціональних сім’ях, вільно розмовляють рідною укра-
їнською мовою. Серед нащадків від російсько-українських шлюбів 
тільки 31,4 % респондентів можуть говорити українською мовою, від 
шлюбів українців із молдаванами – 25,2 %, з представниками інших 
національностей – 18,9 %. Таким чином, у Придністров’ї значна час-
тина етнічних українців хоч і визнають рідною мовою – українську, 
тобто мову свого етносу, однак у побуті користуються російською мо-
вою. Такі результати свідчать про кризу самоіндетифікації українців.

На запитання про те, чи послуговуються респонденти українською 
мовою у спілкуванні з товаришами та знайомими, лише 12,2 % опиту-
ваних дали стверджувальну відповідь,  77,3 % відповідно – заперечну, 
10,5 % використовують її в означеній ситуації рідко. Наступні запи-
тання мали на меті з’ясувати, як часто респонденти послуговуються 
українською літературною мовою. Так, дивляться телепередачі, слу-
хають радіопередачі українською мовою 16,7 % опитуваних і це, на-
самперед, особи старшого покоління. Літературу українською мовою 
читають лише 10,9 % респондентів. За потреби перейти на спілку-
вання українською мовою можуть 24,1 % респондентів.
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На запитання про використання мови на роботі й в міському по-
буті 94,3 % опитуваних мовою спілкування назвали російську. Пра-
вильним своє українське мовлення вважають лише 13 % респонден-
тів, відповідно 87 % респондентів користуються нелітературною 
мовою. Цей важливий для нашого дослідження факт свідчить, що 
респонденти усвідомлюють наявність у своєму мовленні суржику, 
який є відхиленням від норм української й російської мов.

Ознакою мовного простору Придністров’я є поширення змішаних 
українсько-російських форм усного мовлення, відомих як суржик. Він 
постає внаслідок намагань україномовних індивідів пристосуватися 
до російськомовного оточення або ж навпаки, тому має перехідний (від 
української до російської, і навпаки) характер – хаотичне змішування 
елементів двох мов. Як зазначає О. Руда, «суржик часто пов’язують із 
низькою мовною і комунікативною компетенцією мовців» [8; 10].

Отже, у результаті нашого опитування виявилось, що 83,9 % рес-
пондентів є етнічними українцями, однак рідною вважають україн-
ську мову лише 31,4 % із них, а послуговуються нею в повсякденному 
житті близько 15–20 % опитуваних. Водночас використання укра-
їнської мови обмежується тільки сімейно-побутовою сферою. Тому 
близько 90 % студентів, що вступають на навчання до Рибницької 
філії, є переважно російськомовними. Російською мовою послугову-
ються в усіх інших сферах, у спілкуванні з друзями, знайомими. Це дає 
підстави зробити висновок про те, що російська мова є пріоритет-
ною в мовній свідомості й мовленнєвій практиці студентів. У резуль-
таті анкетування було зібрано відомості про статус і використання 
української мови, визначено мовленнєве оточення студентів. Шля-
хом анкетування вдалося виявити соціолінгвістичну ситуацію, вста-
новити взаємозв’язок між українською мовою з однієї сторони і мо-
вою, що вживається, – з іншої.

Ситуація побутування білінгвізму не може не впливати на україн-
ське мовлення студентів. Одержані показники усного мовлення сту-
дентів відображають часто повторювані інтерферентні помилки, які 
можна вважати типовими.

О. Григор’єва вважає мовленнєвою помилкою невмотивоване, неу-
свідомлене порушення мовної норми у певному колективі в конкрет-
ній ситуації спілкування [4; 101]. Т. Бондаренко визначає помилку як 
«анорматив, що виникає в результаті невмотивованого порушення 
норми і є наслідком неправильних мисленнєвих операцій» [2; 15].

Серед них інтерферентних помилок найбільш частотними є:
1. Орфоепічні помилки. Вони виявляються в порушенні норм укра-

їнської вимови та наголошування. А саме:
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– напівм’яка вимова звука [ч’]: [ч’]орний, хлоп[ч’]ик, дів[ч’]инка, [ч’]
ервоний;

– вимова [а] на місці ненаголошеного [о]: с[а]бака, к[а]рова;
– вимова задньоязикового [ґ] замість фарингального [г]: [ґ]уска, 

[ґ]олова;
– оглушена вимова у кінці слів та в середині слів перед наступ-

ним глухим приголосним: наро[т], зу[п], нака[с], ні[ш], гри[п], дові[т]
ка, шви[т]ко, ло[ш]ка; 

– м’яка вимова звука [д´] на місці африката [дж]: хо[д´]ю, си[д´]ю;
– тверда вимова кінцевого м’якого [т´] у ІІІ-й особі множини дієс-

лів теперішнього часу: говоря[т], читаю[т], нося[т].
Спостерігаються помилки і в наголошуванні слів. У мовленні 

студентів спостерігається низка відхилень від літературної нор-
ми: укра́їнський, оди́надцять, ві́сімдесят, замість нормативного 
украї́нський, одина́дцять, вісімдеся́т. Нормативним для української 
літературної мови є наголошення кінцевого складу в двоскладових 
і трискладових дієсловах, але в мовленні студентів можна почути: 
не́сти, ве́зти, пли́сти, несе́мо, тя́гну, везе́те. Нерідко через недостат-
нє знання закономірностей наголошування, а також під впливом 
російської мови, чуємо: ста́рий, но́́вий, я́сний, стра́шний, ці́лий. Такі 
порушення з’являються внаслідок інтерференції або механічного пе-
реносу навичок російської літературної вимови на український ґрунт. 

2. Лексичні помилки. Вони виявляються у вживанні російських 
слів та слів у не властивому їм значенні. Зокрема, назви місяців вжи-
ваються здебільшого російською мовою. 

Наприклад, російські слова, які вживаються в усному україн-
ському мовленні студентів: [йанвар], [ф’еврал’], [красний], [бабушка], 
[вкус], [бумага], [врач], [вр’ем’а], [год], [конф’ета], [празник] та ін. 

Найбільша частина похибок в українській мові – це русизми і ро-
сійські кальки, і так званий «суржик». Це, наприклад, такі слова, як: 
кажиця (здається), канєшно (звичайно), цюлювати (цілувати), сєрьож-
ки (сережки), скільки время (котра година), луче (краще), хтіти (хоті-
ти), вдіти (одягти), вугля (вугілля), мастєрська (майстерня), цвіти 
(квіти), празник (свято), навєрно (мабуть), успіти (встигнути). 

Особливо потерпає від суржика усне українське мовлення, 
а отже, вимова слів. Мовознавець Л. Масенко зазначає, що 90 % лекси-
ки змішаної мови становлять російські слова, які, однак, вимовляють 
по-українськи [7; 27].

3. Граматичні помилки. Вони виявляються у вживанні граматич-
них форм слів (вживаються як правило, російські закінчення). Напри-
клад: в жовтом, в чорном, в костюмє, в синім, в кімнатє.



75

Крім того, граматична інтерференція проявлялась в змішуванні 
іменників чоловічого і жіночого роду в родовому, давальному і міс-
цевому відмінках (болі, пилі); в змішуванні деяких родових форм і 
форм числа іменників, які не співпадають в російській і українській 
мовах (багато мебелі); у змішуванні суфіксів прикметників, чергу-
вань в основі слова (на ногі, на рукі, на дорогі).

Загальновживаною є форма ІІІ особи однини ІІ дієвідміни дієслів 
теперішнього часу з наголошеною основою зі стягненим закінчен-
ням, тобто без кінцевого [т´]: ходе, несе, говоре, замість літературно-
го: ходить, носить, говорить. Помітні порушення у зміні фонемної 
структури морфем: начати, замість почати; убирати, замість при-
бирати.

Таким чином, аналіз соціолінгвістичного впливу на мовлення сту-
дентів та аналіз названих вище типових помилок у мовленні студен-
тів надав можливість стверджувати, що їх наявність зумовлена рядом 
суб’єктивних і об’єктивних чинників, найважливішим з яких слід вва-
жати незаперечний вплив російськомовного оточення. Результати 
здійсненого аналізу слугуватимуть під час визначення змісту навчаль-
ного матеріалу, підбору методів і прийомів навчання. Інакше навчаль-
ний процес буде формальним і, як результат, – малоефективним.
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ПРОЦЕСОВ В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ 

«БЕЛАЯ ГОЛУБКА КОРДОВЫ»

Статья посвящена проблеме отражения деривационных процессов, ак-
тивно протекающих в современном русском языке новейшего периода и на-
шедших отражение авторской художественной прозе. Также анализируются 
примеры употребления окказиональных образования в тексте романа Дины 
Рубиной «Белая голубка Курдовы».
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THE REFLECTION OF MODERN DERIVATIVE PROCESSES IN 
THE DINA RUBINA’S NOVEL «THE WHITE DOVE OF CORDOBA»

The article is devoted to the problem of the derivational processes reflection 
that is actively taking place in the modern Russian language of the newest period 
and which reflected author’s artistic prose. Also, examples of the use of occasional 
formations in the text of Dina Rubina’s novel «The White Dove of the Cordoba» are 
analyzed.

Keywords: word formation, authorial newformations, occasionalisms.
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Язык, являясь основным средством общения людей, помогает вы-
ражать мысли и чувства. Язык развивается непрерывно, он не за-
стывает во времени. Обогащение языка новыми единицами вызва-
но потребностью общества в современных наименованиях, связано 
с конкретной эпохой, политической и общественно-культурной жиз-
нью общества, научными и техническими открытиями.

Ярче всего новое в языковой системе отражается в лексике. Каж-
дое поколение привносит нечто новое не только в общественное 
устройство, в философское и эстетическое осмысление действитель-
ности, но и в способы выражения этого процесса средствами язы-
ка. И прежде всего такими средствами оказываются новые слова, 
а в плане художественного повествования – авторские новообразо-
вания, т. е. окказионализмы

Проблема возникновения и употребления новообразований всег-
да интересовала лингвистов, но особую актуальность она приобре-
ла в современную эпоху. За последние три десятилетия появилось 
большое количество монографий, статей, обзоров и словарей, посвя-
щенных проблемам дериватологии. Это работы Земской Е. А., Шан-
ского Н. М., Янценецкой М. Н., Ермаковой О. П., Тихонова А. Н., Лыко-
ва Л. Г.,  Немченко Н. И., Улуханова И. С., Валгиной Н. С. и других.

В исследованиях последнего десятилетия оформилось понимание 
и разграничение разнообразных терминов, к примеру: неологизм, 
новое слово, авторское новообразование, эфемерные инновации, 
слова-самоделки, окказионализмы, потенциализмы и т.п.

Наш научный интерес вызвали авторские новообразования, явля-
ющиеся источником обогащения языка писателя, которым он поль-
зуется для усиления точности и выразительности речи. В своём 
произведении писатель употребляет слова, созданные им путём со-
четания уже существующих слов или каких-либо частей слов, но всег-
да передающие новое значение, сложный оттенок выразительности, 
неизведанную деталь эмотивного фона и т.п. По замечанию Н. С. Вал-
гиной, обращение к оценочным речевым средствам в какой-то мере 
удовлетворяет потребностям в ярком, эффективном и эффектном 
словоупотреблении [1; 304].

Активные жизненные действия неизбежно стремятся выразить-
ся в действенном слове. В наибольшей степени это наблюдается 
при индивидуально-творческом подходе к словообразованию. Имен-
но единичное, неузуальное образование слова является, своего рода 
особенным, реализует возможности языка. Окказионализмы воз-
никают под влиянием контекста в результате особой коммуника-
тивной задачи; они специально «придумываются». Особая вырази-
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тельность окказионализмов достигается их необычностью на фоне 
нормативных канонических образований. Но следует подчеркнуть, 
что художественные и смысловые «достоинства» авторского слова 
проявляются только в контексте, в котором они появились. Они даже 
потенциально в языке не присутствуют, системной, языковой и обще-
ственной потребности в них нет, но творчески они создаются по име-
ющимся в языке моделям. Точными и обоснованными мы считаем 
характеристики, данные в работе Е. А. Земской по поводу основных 
тенденций окказионального образования в языке концы 20 века: 
рост личностного начала, высокая роль оценочных и квантитатив-
ных значений, свобода от ограничений, расцвет индивидуального 
словообразования и т.д. [2; 121].

По мнению Л. Г. Лыкова, в отличие от узуальных слов окказио-
нализмы характеризуются принадлежностью к речи, творимостью, 
ненормативностью, функциональной одноразовостью, экспрессив-
ностью, индивидуальной принадлежностью, номинативной факуль-
тативностью [4; 70]. Но следует подчеркнуть, что ни в одной из дефи-
ниций не встречается весь перечень приведенных признаков.

Нами представляются важными следующие причины, побужда-
ющие писателей к созданию индивидуально-авторских новообра-
зований: необходимость точно выразить мысль, стремление автора 
кратко выразить мысль, потребность подчеркнуть своё отношение 
к предмету речи, дать ему свою характеристику, оценку, стремление 
своеобразным обликом слова обратить внимание на его семантику, 
деавтоматизировать восприятие; потребность избежать тавтологии 
[3; 163]. 

Роман Дины Ильиничны Рубиной «Белая голубка Курдовы» в пол-
ной мере отражает активные процессы современного русского языка 
новейшего периода. В одном из своих интервью писатель заявила: 
«Мои чувства формируются по-русски. Поэтому я считаю себя рус-
ским писателем». Русский язык для Дины Рубиной – это инструмент, 
который она постоянно оттачивает, придавая ему яркую образность 
[6].

К наиболее ярким языковым особенностям романа «Белая го-
лубка Курдовы» можно отнести использование парцеллированных 
конструкций, образование собственно-авторских слов, своеобразное 
употребление некоторых знаков препинания, в частности, двоеточия 
и тире.

В русской пунктуации тире многофункционально и употребляет-
ся в широком диапазоне. Этот знак может выполнять структурные, 
смысловые, экспрессивные функции. В настоящее время в языке ис-
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следователями наблюдается тенденция к вытеснению им в некото-
рых случаях двоеточия.

В тексте романа тире обозначает всевозможные пропуски (про-
пуск связки в сказуемом, пропуск противительных союзов или ка-
кого-либо члена предложения): Думал – банальность, пошлость цы-
ганская, – и зря.// Женское имя священно, сокращать его – кощунство, 
сродни богохульству.// Да что мы опять ссоримся, ей-богу: вот же он – 
стоит!// Ты – сумасшедший, – сказала она, отпустив его руки [5].

Тире может выполнять и смысловую функцию, т.е. передавать 
значение времени, условия, сравнения, следствия, сопоставления 
и противопоставления, в том случае, когда эти значения не выраже-
ны союзами: Но Захар довольно скоро отпросился спать и наутро вы-
ехал – ни свет ни заря.// Сначала он не понял – к чему возобновлять 
это милое знакомство.// Вот о чём я мечтал всю дорогу –о блажен-
стве горячего чая.// А еще выше – тёткина мансарда и т.п. [5].

Чаще всего в романе тире обладает функцией «неожиданно-
сти» – смысловой, интонационной, композиционной, придавая 
речи динамичность, резкость, быструю смену событий: Наконец её 
шарящий взгляд споткнулся об него, она раскинула руки и – мгнове-
ние вчерашнего ужаса, описать который невозможно!// Ну и ты, 
откровенно говоря, заломил неслыханную, неожиданную сумму – 
он не был готов.// и т.п.

Подобные обозначения с помощью тире эмоциональной стороны 
речи, её динамичности и напряженности подчинены манере изложе-
ния и не регламентируются правилами.

Возможности дополнительного высказывания предоставляет ав-
тору парцелляция, т.е. возможность уточнять, пояснять, распростра-
нять, семантически развить основное сообщение. Это значительно 
усиливает логические и смысловые акценты, динамизм и стилисти-
ческую напряженность: Флакон «Лёкситана» стоял теперь на крыш-
ке туалетного бачка. Лагерное остроумие.// И впервые в жизни пил 
чудесное местное вино, которые она заказала. Сладкое, терпкое, с аро-
матом апельсиновых плантаций [5].

Но, на наш взгляд, особый художественный рисунок повество-
вания в романе ««Белая голубка Курдовы» создают индивидуаль-
но-авторские новообразования, являясь наиболее эффективным 
средством для передачи идейного и эмоционального содержания 
произведения.

Большую часть примеров, входящих в нашу картотеку, состав-
ляют имена прилагательные; но и окказионализмов, пополнивших 
другие лексико-грамматические разряды слов, достаточно, к приме-
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ру: колодец коровы дозвякивал сюда вяло и редко; вот шурхнула ма-
шина; всё выглядит семейно-естественно; плевательсвто, такойто 
такойтович; было нечто запретное в этих странных слепых ожо-
гах-прикосновениях; узкая щель-проулочек, гадина-епископ схватил 
его возлюбленную и т. п. [5].

Из основных способов окказионального образования среди имён 
прилагательных автор романа чаще всего использует словосложение 
с соединительной гласной. Но при этом в окказионализм могут объ-
единяться наименования либо разных, а подчас и противоположных 
качественных признаков, например: обманчиво-сиротливая внеш-
ность, мучительно-сладостная работа, бесполезно-ловкие руки, 
резко-душистая горсть лепестков, три зябко-сутулых студиозу-
са и т. д.; либо качественных и относительных признаков, подчас 
из разных тематических групп: огромно-колокольный небосвод, розо-
во-жемчужные тела, рафинадно-белые зубы, одиноко-отпетое лицо, 
бело-кафельная ванна, звонко-виражная радуга, банально-подъезд-
ный лифт, Танька раздето-летняя и т. п.; либо окказионализм по-
строен по формуле «относительное прилагательное + относительное 
прилагательное»: театрально-бархатный занавес, нечто лайнерно-
океанское и т. п. [5].

При словообразовательном анализе окказионализмов, отмечен-
ных нами в тексте романа Дины Рубиной «Белая голубка Курдовы», 
мы выявили, что, кроме словосложения, автор часто прибегает к аф-
фиксации, в качестве наиболее продуктивных суффиксов можно на-
звать -тельн-, -ист-, а-нн-, -енн; приставки вы-, раз-, при-: думатель-
ное (настроение), разыскательные (стопы), итальянистый (Мареи), 
прихнопленный (лист бумаги) и т. д.

Итак, на основании проведённых исследований можно сде-
лать вывод о специфичности авторских новообразований в романе 
Дины Рубиной «Белая голубка Курдовы». На материале составленной 
картотеки, включающей более 150 текстовых фрагментов, мы проа-
нализировали способы образования окказионализмов, рассмотрели 
их семантику, выявили оценочную коннотацию слов.

При рассмотрении способов образования авторских слов 
нами выявлено, что среди имён прилагательных 80,4% окказиона-
лизмов от общего количества примеров образованы способом сложе-
ния; 19,6 % аффиксацией; у имён существительных сложение также 
преобладает – 65,5%; 34,5% – составляют случаи аффиксации.

Таким образом, с помощью окказиональных образований автор 
мастерски передаёт чувства и эмоции героев, различные оттенки 
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и отличительные черты художественных образов, разнообразные 
перипетии событий в сюжете.

Писатель Дина Рубина занимает в современной литературе ак-
тивную жизненную позицию, которую стремится выразить в дей-
ственном слове. В полной мере это проявляется в её индивидуально-
творческом подходе к созданию новых лексических единиц.
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Стаття розкриває значущість комунікативних технологій навчання 
для формування метапредметних компетенцій на уроках української мови з 
метою реалізації державних освітніх стандартів. У статті наводяться при-
клади прийомів і форм роботи, які можна використовувати на уроках укра-
їнської мови. 
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COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING AT THE 
LESSONS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AS MEANS OF 

IMPLEMENTATION OF THE STATE EDUCATIONAL SANDARTS

The article reveals the importance of communicative learning technologies 
for the formation of subject-specific competencies at the lessons of the Ukrainian 
language with the goal of implementing of state educational standards. The article 
gives the examples of techniques and forms of work that can be used at the Ukrainian 
language lessons.

Keywords: communicative technology, competence, communicative situation, 
the functionality of education.

Сучасне життя висуває сьогодні людині жорсткі вимоги – це висо-
ка якість освіти, комунікабельність, цілеспрямованість, креативність, 
а найголовніше – вміння орієнтуватися у великому потоці інформації 
та вміння адаптуватися в будь-якому суспільстві. Підготовка до май-
бутнього життя закладається в школі, тому вимоги до освіти сьогод-
ні змінюють свої пріоритети.

Мета статті – розкрити особливості комунікативної технології та 
способи її реалізації на уроках української мови. 

В освітній галузі «Філологія» пріоритетним є комунікативний 
розвиток – формування здатності й готовності вільно здійснювати 
спілкування рідною мовою, оволодіння сучасними засобами вербаль-
ної та невербальної комунікації. 

Комунікативна технологія спрямована в основному на пошук ак-
тивних методів і форм організації роботи учнів на уроці, втілення так 
званого «навчання у співпраці», в парах і групах. Провідний метод на-
вчання при використанні комунікативної технології – спілкування, 
навчання в діалозі та полілозі.

Формування комунікативної домінанти освіти в широкому сенсі 
змінює позицію вчителя: він рівноправний співрозмовник, консуль-
тант і помічник учня [2; 29].

Комунікативна компетентність – це здатність ставити й вирішу-
вати певні типи комунікативних завдань: визначати цілі комуніка-
ції, оцінювати ситуацію, враховувати наміри та способи комунікації, 
бути готовим до зміни відповідної мовної поведінки. Вимоги, що ви-
суваються до комунікативної компетентності, передбачають як усну 
(дискусії, доповіді, презентації), так і письмову (читання, розуміння і 
написання різного роду текстів) форми комунікації. Комунікативна 
компетентність формує таку важливу рису особистості, як комуніка-
бельність [6; 17]. Комунікабельність розуміється як здатність індиві-
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да легко й з власної ініціативи встановлювати контакти в будь-якій 
сфері спілкування. У професійному плані ця здатність оцінюється ви-
соко й входить в число обов’язкових умов при прийманні на роботу, 
пов’язану з активною комунікативною діяльністю.

Комунікативна технологія спирається на взаємозалежне комп-
лексне навчання всім видам мовленнєвої діяльності: аудіюванню, го-
ворінню, читанню, письму.

Головна мета застосування комунікативних технологій – розви-
ток в учнів здібностей вирішувати найбільш типові комунікатив-
ні завдання, користуючись тим мінімумом лексики й граматики, 
яким вони володіють на активному рівні.

Освітні завдання, вирішення яких необхідне для досягнення цих 
цілей на уроках полягають в тому, щоб:

– сформувати у школярів уміння й навички вільно висловлювати 
свої та розуміти чужі думки в усному й писемному мовленні;

– сформувати потребу постійно поповнювати свій словниковий 
запас;

– розвивати вміння використовувати в мовленні вивчені грама-
тичні конструкції;

– забезпечити засвоєння учнями норм літературної мови;
– розвивати вміння конструювати й оцінювати свої висловлю-

вання.
Комунікативна технологія передбачає функціональність навчан-

ня (діяльність учня): учень запитує, доводить, спонукає до дії спів-
розмовника за допомогою питань, суперечливих тверджень, вислов-
лює сумніви й в ході цього актуалізує граматичні норми.

При цьому повинна забезпечуватися новизна ситуації:
– нове мовне завдання,
– новий співрозмовник,
– новий предмет обговорення.
Діяльність, в якій реалізується комунікативна технологія, може 

бути навчальна, ігрова, трудова, театральна.
Найважливішою одиницею організації та ядром процесу навчан-

ня з використанням комунікативної технології є комунікативна си-
туація. За допомогою створення комунікативної ситуації встанов-
люється система взаємовідносин тих, хто спілкується, мотивується 
спілкування, презентується мовний матеріал, набуваються мовні 
навички, розвивається активність дітей і самостійність спілкування, 
закріплюються комунікативні навички учнів.

Іншою ефективною одиницею навчання з використанням кому-
нікативних технологій є спільний аналіз текстів. Робота з текстом 
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на уроці повинна перетворитися в полілог, і кожен учень стає актив-
ним його учасником.

У комунікативній технології відбір навчального матеріалу відпо-
відає потребам учня:

– відбираються мовні конструкції, необхідні для спілкування,
– використовуються різні моделі мовного спілкування (від спро-

щених до найскладніших).
Розрізняють наступні види уроків на основі комунікативної тех-

нології:
– уроки зі зміненими способами організації: лекція, семінар, залік, 

учнівська конференція тощо;
– уроки, які спираються на фантазію та творчість: спектакль, ко-

лективний твір, концерт (з подальшою усною або письмовою реф-
лексією);

– уроки, що імітують будь-які заняття або види робіт: екскурсія, 
прогулянка, подорож по країні, інтерв’ю тощо;

– уроки-ігри: дидактичні, рольові, ділові, змагальні;
– уроки підготовки до твору за картиною, запропонованим тек-

стом, особистим враженням тощо;
– уроки комплексного аналізу тексту, творчої роботи з ним, ство-

рення власних текстів.
Учитель, готуючись до уроку, може дотримуватися певної моделі 

процесу, в якій поетапно розгортається спосіб діяльності учасників 
освітнього процесу. Структура цього способу уявляє собою чотири 
технологічних етапи:

– розробка структури комунікативної ситуації;
– проектна розробка спільних дій вчителя й учня на уроці;
– участь в навчальному діалозі;
– рефлексія за підсумками діалогічної взаємодії.
Під створенням комунікативної ситуації ми розуміємо систему 

умов, які володіють спонукальною силою і вимагають від суб’єкта дії 
активної участі. Це конкретний життєвий епізод, змістом якого є:

– актуалізація проблеми, що вимагає іншого типу орієнтації в по-
будові своєї дії;

– переживання й осмислення умов і обставин;
прийняття рішення, вибір підстав власних дій на альтернативній 

основі; 
– пошук додаткових матеріалів, аналіз, відбір;
– побудова власної дії на основі нового типу орієнтування.
Можна навести наступні форми та прийоми роботи на уроках з 

української мови:
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– багатоаспектна робота зі словом, що припускає звернення 
до різних словників, видам розбору; аналіз і добір асоціативних рядів 
до слова, яке розглядається; створення на його основі зображально-
виражальних засобів; створення контексту для слова;

– інноваційні прийоми словникової роботи: диктанти-кросворди, 
диктанти «з ілюстраціями», вільні диктанти, самодиктанти;

– відтворення культурного фону окремих слів і виразів;
– етимологічні коментарі, розповіді в формі «етимологічних етю-

дів і історій»;
– аналіз смислових відтінків значень слова в контексті;
– зіставлення українських слів зі словами і їх перекладними ана-

логами в російській мові, добір синонімів, антонімів, порівняння па-
ронімів і омонімів;

– створення текстів за аналогією «Вечір» – «Ранок», «В театрі» – 
«На виставці» тощо;

– складання тематичних словників;
– розширена робота з фразеологією, з прислів’ями, приказками, 

афоризмами;
– створення контексту для зображально-виражальних засобів;
– поєднання в одному реченні далеких за змістом слів;
– створення речень за поданим початком, кінцівкою;
– поширення речень шляхом введення різних другорядних членів, 

зображально-виражальних засобів, звертань, вставних слів;
– всі види аспектного і комплексного аналізу тексту;
– метод розгортання слова в текст і згортання тексту до ключово-

го слова.
Результат впровадження комунікативної технології – це:
– гармонійний розвиток всіх комунікативних навичок: розмовної 

мови, сприйняття на слух, читання, письма, аналітичної переробки 
інформації;

– подолання страху публічного виступу;
– вільне орієнтування в реальних життєвих ситуаціях спілку-

вання;
– розширення словникового запасу;
– отримання і застосування нової інформації в області комуніка-

цій.
Отже, комунікативні технології активно сприяють соціалізації 

особистості, розкриттю здібностей вирішувати найбільш типові ко-
мунікативні завдання і сприяє оволодінню всіх видів мовленнєвої ді-
яльності.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ «ОКО»
В РОМАНІ В. ШКЛЯРА «КЛЮЧ»: 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У науковому дослідженні зроблено спробу дослідити фразеологічні одини-
ці з соматичним компонентом «око/очі» на прикладі роману Василя Шкляра 
«Ключ». До уваги взято функціональний аспект дослідження фразеологічних 
одиниць.

Ключові слова: око/очі, соматичний компонент, фразеологічні одиниці, 
функціональний аспект. 

THE PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT 
«EYE» IN V. SHKLYAR’S NOVEL «KEY»: FUNCTIONAL ASPECT

The article made an attempt to investigate the phraseological units with the 
somatic component «eye / eyes» on the example of Vasily Shklyar’s novel «The Key». 
The functional aspect of the phraseological units is taken into account. 
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Фразеологія – це скарбниця народу, здобуток його мудрості й 
культури, що містить багатий матеріал про його історію, боротьбу 
з гнобителями й нападниками, про звичаї, ідеали, мрії та сподівання. 
В українських фразеологізмах відобразилось ставлення до людських 
здібностей і вад: золоті руки; лизати руку; простягти руку. Слід за-
значити, що фразеологізми характеризують усі сфери людської ді-
яльності, риси характеру, моральні цінності, фізичні та розумові осо-
бливості індивіда.

Сьогодні твори В. Шкляра залишаються малодослідженими в різ-
них аспектах, що й зумовлює актуальність роботи. Слід звернути 
увагу на поетичну, яскраву, живу й багату мову, якою пише письмен-
ник, в його творах міститься колосальна кількість інформації, закодо-
ваної в поетичних виразах та образах. У художньому мовленні автора 
ми можемо знайти великий фразеологічний фонд, який представле-
но широко і багатогранно. Фразеологічні одиниці беруть на себе се-
мантичне, стильове і експресивне навантаження. 

Великий тлумачний словник за редакцією В. Бусела подає таке ви-
значення терміну фразеологізм чи фразеологічна одиниця – це устале-
ний зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний, не-
подільний і цілісний за значенням вислів, або це лексико-граматична 
єдність двох і більше граматично оформлених компонентів [2; 1276].

Назви частин тіла входять до найдавнішого пласту лексики, що 
безпосередньо пов’язаний із функціональними сторонами людсько-
го існування та відображає культурно-антропологічні особливості 
представників певного народу. Така лексика називається соматич-
ною. Уперше в лінгвістиці термін соматичний вжив мовознавець 
Ф. Ваак при дослідженні фразеологізмів естонської мови, до складу 
яких входили назви частин людського тіла. Вчений робить висновок, 
що подібні фразеологізми є одним із найдавніших класів фразеоло-
гії і складають найбільш уживану частину фразеологічного фонду 
мови – близько 30% усіх стійких словосполучень. Фразеологізми із 
соматичним компонентом досліджували такі вчені, як М. Алексєєнко, 
В. Виноградов, В. Ужченко, В. Коваль, М. Кочерган [1; 45].

Одним із прикладів таких соматичних фразеологізмів є лексичні 
одиниці з компонентом «око/очі», які за довгий час свого функціо-
нування в українській мові набули нових характерологічних ознак 
та розширили значення власних первісних понять. Отже, метою на-
шого дослідження має бути аналіз фразеологічних одиниць роману 
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В. Шкляра «Ключ», у складі яких містяться соматичний компонент 
око.

Око – символ розуму й духу, Сонця і зловорожих сил, краси і ко-
хання, у Святому Письмі воно є символом батьківської турботи Бога, 
але також і символом суддівського споглядання. Це орган зору, за-
вдяки якому людина все бачить і оцінює. Вченими доведено, що май-
же 90% всієї інформації людина отримує завдяки органам зору. Око 
може випромінювати добро і зло. Також око є символом всебачення, 
з ним пов’язані світло й мудрість. У народній естетиці око є симво-
лом привабливості та краси, але водночас воно символізує вдачу і 
заздрість, жадібність і нахабство. Споконвіку люди вірили в добре і 
лихе око. Оком дня наші предки називали Сонце, очима ночі – Місяць 
і зорі. Людські очі теж порівнювали з Сонцем і Місяцем. 

Фраземи із компонентом око позначають, крім спектру зорового 
сприйняття, об’єктивну оцінку дійсності, певної ситуації тощо. У мен-
тальності українців око є найбільшою цінністю людини, яку потрібно 
берегти, про що свідчать фразеологічні одиниці типу берегти як зіни-
цю ока; хто старе пом’яне, тому око геть. У контекстах, де фігурують 
зазначені вище фраземи, простежується іноді іронічна оцінка.

Фразеологізми з компонентом «око/очі», як і інші стійкі сполу-
чення слова, в романі «Ключ» виконують низку важливих функцій. 
Однією з перших і найважливіших є оцінна функція. Фразеологіз-
ми викликають у читача певне ставлення до зображуваного, дають 
йому позитивну чи негативну оцінку. Схвалення, прихильність, 
співчуття чи захоплення викликають фразеологічні одиниці: все-
видюще око, вірне око, мати пристріляне око, світле око, гостре 
око, ясні очі, хазяйське око та ін. Можна дивитися чи оцінювати 
по-різному: можна кинути оком, глянути одним оком, охопити би-
стрим оком, а можна заглядати в очі, проводити очима. Такі лек-
семи фразеологічного типу широко використав у своєму романі 
«Ключ» Василь Шкляр: Він кивнув мені‚ як давньому знайомому, і‚ 
кинувши оком на Сану‚ склав губи в трубочку‚ з якої ледь не вирвав-
ся свист [4; 71].

Зневагу, несхвалення, осуд, викликають фразеологізми лихе око, 
поганий на око, очі завидющі тощо. Особливо майстерно використав 
Василь Шкляр таку оцінку в контекстах: …наші із Саною ночі були 
у нього як на долоні‚ нас пожирало це кон’юктивітне око‚ яке ледь 
не осліпло від побаченого… [4; 88].

Другу важливу функцію виконує емоційно-експресивна. Звичай-
но в романі «Ключ» переважають фраземи з відчутним позитивним 
та негативним емоційно-експресивним, оцінним значенням, напри-
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клад: Стежили за всіма‚ хто наближався на небезпечну відстань 
до Остапчукової майстерні і міг покласти око на його картини [4; 96].

Наступна функція – передача внутрішнього стану персонажа. Очі – 
дзеркало душі, виступають виразниками психічного стану людини, 
її внутрішніх переживань, щоденних настроїв можуть передавати 
різні почуття, наприклад сорому або співчуття, наприклад: – Що ж, 
пане-брате, – сказав дідок, не знаючи де подіти очі від сорому, – давай-
те знакомицця, бо вам прийдецця ночувати у мене [4; 41]; Ніби вгаду-
ючи думки свого бойового побратима‚ Жора окинув мене співчутли-
вим оком… [4; 94].

Яскравим прикладом зображення внутрішніх якостей персонажа 
за допомогою фразеологізмів також є лексикон, який використав Ва-
силь Шкляр для зображення надокучливого героя, дещо трансфор-
мувавши відомий фразеологізм потрібен, як більмо в оці, наприклад: 
Жовта пляма поповзла ліворуч‚ потім прямо, і нарешті більмо вдари-
ло мені в очі [4; 91].

Функція створення гумору й сатири зумовлена структурною ор-
ганізацією внутрішньо фразеологічного контексту, як-от: бачили 
очі, що вибирали, куди очі почухрав (швидко бігти), наприклад: …
вона видряпає йому очі, як тільки ми ступимо на поріг «Млина» [4; 67].

Функція портретної характеристики, зображення зовнішнього ви-
гляду людини, яка є однією із найпопулярніших тем в українському 
фольклорі та фразеології, де вона змальовується дуже розгалуже-
ними спектрами висловів, особливо народними порівняннями. Чи 
не найбагатший з них висвітлює красу і вроду дівчини: у дівчини очі. 
як волошки сині в полі; чи в такому контексті – карі очі, чорні брови, 
наприклад: Вона звела на нього тернові очі – не чорні‚ як співаєть-
ся в пісні‚ а кольору ще недостиглого терну із синіми і зеленими пере-
ливами [4; 8].

Функція синонімічного підсилення чи нагнітання ознак. Василь 
Шкляр досить часто вдається до цього прийому: в його творі фра-
зеологізми можуть чергуватися із семантично співвідносними оди-
ничними чи повторюваними лексемами, або ж з вільними словоспо-
лученнями, чи самі встановлюють синонімічний ряд: тієї ж миті 
я забрав свою руку від спраглого баранця‚ розплющив очі й побачив її 
широкі зіниці…[4; 87]; …я... витріщив очі на генерала і думав‚ що йому 
щось зробилося…[4; 27].

Очі також можуть бути показником людських стосунків: плювати 
комусь у очі, аж око в’яне, лізти в очі. Очима можна подавати якісь 
знаки, що мають конкретне значення: кліпати очима, лупати очима, 
блискати очима, наприклад: В останню мить я вихоплююся з під неї 
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і‚ кліпаючи очима‚ вдаю із себе сором’язливого хлопчика мізинчика [4; 
88].

Отже, проаналізувавши фразеологічні одиниці із соматичним ком-
понентом око/очі, можна зробити висновок, що фразеологічні одини-
ці з соматичними компонентами, займають важливе місце у збагачен-
ні фразеологічного фонду української мови. Вони здатні відобразити 
різні функції – оцінну, емоційно-експресивну, функцію створення гу-
мору та сатири, портретної характеристики персонажа, відображен-
ня внутрішнього стану. Органічно поєднуючись з авторським тек-
стом, фразеологічні одиниці творять з ним єдине стилістичне ціле. 
І хоч у більшості випадків Василь Шкляр трансформує фразеологічні 
одиниці з соматичними компонентами, узгоджуючи їх з контекстами 
своїх творів, однак та модифікація не зачіпає функціонально-образ-
ного ядра самої лексичної одиниці. Це свідчить про високу майстер-
ність митця, гостроту думки, образність мислення, культуру мовлен-
ня, а відтак і про непересічність його таланту.

Таким чином, проаналізувавши художню мову роману В. Шкля-
ра, ми ще раз переконалися у великій майстерності письменника. 
Саме вміння творити та велика уява автора дозволили йому створи-
ти один із шедеврів української літератури – роман «Ключ».
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ДИНАМИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ 

НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ

В контексте интеграции научных достижений современной гуманитар-
ной мысли в статье дается оценка состояния лингвистической парадигмы.

Ключевые слова: язык как система, язык как структура, язык как тип 
и характер, язык как пространство мысли, язык как дом духа народа.

DYNAMICS OF LINGUISTIC PARADIGM 
AS A REFLECTION OF THE PROCESS OF INTEGRATION 

OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF HUMANITARIAN THOUGHT

In the context of integrating the scientific achievements of modern humanitarian 
thought, the article assesses the state of the linguistic paradigm.

Keywords: language as a system, language as a structure, language as a type 
and character, language as a space of thought, language as the home of the spirit of 
the people.

Если открытие таких феноменов как «атом» в XVIII в. и «разви-
тие» в XIX в. определили пути формирования зарождающейся систе-
мы научных дисциплин естественнонаучного цикла, то во II полови-
не XX в. ключевым понятием, определившим гуманитарный вектор 
развития европейской науки и культуры, выступает язык. Волна ув-
лечения языком оказалась настолько мощной, что ученые почти еди-
нодушно стали заявлять о появлении новой лингвистики, или о су-
щественной ее трансформации в связи с интенсивными процессами 
адаптации научных результатов, полученных в смежных гуманитар-
ных науках. Становилось все труднее, ограничиваясь только языком, 
четко формулировать предмет описания лингвистической науки, 
который постепенно превращался в расширенный объект осознания 
языка с качественно новыми включениями достижений гуманитар-
ного знания. Такое расширенное толкование языка обусловило появ-
ление целого ряда влиятельных лингвистических парадигм, диффе-
ренцирующих описание современного пространства языка.
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Обратившись к термину парадигма, следует выделить в его 
дефиниции три ключевых слова – это строго научная теория, во-
площенная в системе понятий, выражающих существенные черты 
действительности, ее можно и нужно рассматривать как исходную 
концептуальную схему; модель постановки проблем и их решения; 
методы исследования, господствующие в течение определенного 
исторического периода в научном сообществе. Понятие «научная па-
радигма» мы впервые встречаем в работе американского историка 
науки Т. Куна «Структура научных революций» (1961 г., рус. перев. 
1975 г.), где автор отмечает, что парадигма – это то, что объединяет 
членов научного сообщества, и наоборот, научное сообщество состо-
ит из людей, признающих парадигму. 

В науке о языке парадигма появляется для того, чтобы отдельные 
концепции, теории, взгляды, гипотезы, предположения стали фраг-
ментами единой системы знаний. До середины XX в. наука о языке 
опиралась на рафинированное осмысление языка, поэтому доми-
нантными последовательно выступали такие лингвистические па-
радигмы, как язык – историческая категория, язык – социальное яв-
ление, язык как системно-структурное образование и др.

Неоспоримым в лингвокультуре рубежа столетий признан факт, 
что основные открытия совершаются в науке на стыке разных дис-
циплин, поэтому новые парадигмы лингвистического знания не-
редко требуют от современных исследователей переосмысления 
традиционных проблем языкознания в контексте достижений всего 
комплекса наук гуманитарного профиля. В новой лингвистической 
парадигме разнообразные теории постепенно, но уверенно теснят 
прежние с их установкой лишь на последовательное описание эле-
ментов языка, и это происходит потому, что специфический процесс 
мыслительной деятельности не имеет одномерного линейного ха-
рактера; он многомерен во времени и пространстве, поэтому на со-
временном этапе эволюции лингвистического знания исследователь 
отбирает из всего многообразия подходов к языку эвристически цен-
ные поливекторные концепции. 

В рамках междисциплинарного подхода становится возможным 
увидеть новые аспекты анализа объекта описания, новые возмож-
ности объяснения фиксируемых наблюдений и фактов. По сути дела, 
феномен гуманитарной междисциплинарности способствует распро-
странению тенденции антропоцентризма, заставляя подходить по-
новому к оценке человеческого опыта, к результатам комплексного ос-
мысления мира как субъективно и прагматически ориентированного; 
позволяет по-новому оценить роль языка во всей речемыслительной 
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деятельности человека, дискурсивной деятельности разных типов 
и особенно привлечь внимание к языку как к возможности и средству, 
обеспечивающему доступ ко многим не наблюдаемым процессам мен-
тального, мыслительного, познавательного характера.

Междисциплинарный характер содержания лингвистических 
знаний настойчиво ориентирует исследователей привлекать к трак-
товке языка достижения не только из сферы гуманитарных, но и це-
лого ряда точных естественнонаучных исследований. Прагматиче-
ские тенденции в понимании различных аспектов языка начинают 
с конца 80-х годов XX в. перекликаться даже с некоторыми постмо-
дернистскими построениями, настойчиво поддерживающими сопря-
жение философских и междисциплинарных подходов к выстраива-
нию новой лингвистической парадигмы, отвечающей духу времени. 

Незначительный экскурс в историю лингвистики наглядно ма-
нифестирует поэтапное формирование этой новой тенденции. Так, 
идея известного американского логика Г. Фреге о том, что самый пра-
вильный метод анализа мысли заключается в анализе языка, при-
вела к изменению приоритетов основных понятий, через которые 
раскрывается природа языка. Затем Л. Витгейнштейн, пересмотрев 
соотношение значения слова и его понимание, закрепил в лингви-
стике мысль о том, что понимание – это способность, аналогичная 
овладению техникой.

Теория речевых актов Дж. Остина и порожденный на ее основе 
концептуальный анализ позволил лингвистам сместить акцент в на-
учных исследованиях с изучения формальных, глубинных структур 
языка на описание особенностей речевого общения в процессе есте-
ственной коммуникации. Так был сформирован переход к новой – 
когнитивно-коммуникативной парадигме в описании языка.

Усиление интереса к прагматическим, коммуникативным, дис-
курсивным аспектам языка активирует изучение коммуникативных 
фрагментов речи, как готовых выражений, которые рассматривают-
ся как целостные, первичные, непосредственно узнаваемые частицы 
языковой материи, составляющие основу общения с языком в про-
цессе нашего языкового существования. В контексте такой исследо-
вательской установки отдельные слова в составе этих выражений, 
а также их морфемная и фонемная структура уступают место целост-
ным коммуникативным фрагментам, которые служат для говорящих 
первичными единицами, из которых состоит мнемонический «лек-
сикон» их владения языком.

К концу XX в. в языкознании закрепляется трехмерное опреде-
ление понимания языка, каждое из которых имеет свою проекцию 
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как в область философии, так и в область гуманитарных наук, орга-
ничной частью которых выступает языкознание. 

Понимание языка как употребления, как определенного слова-
ря и как процесса вербализации концептов образует разнонаправ-
ленные векторы многомерного целостного феномена, имя которо-
го – лингвокультурное измерение процесса познания мира. Отдельные 
концепты и онтологические категории, безусловно, присутствовали 
у человека и без языка, но только язык способен объективировать 
и осмыслить разнообразные процессы познания; вербализуя и тем 
самым материализуя структуры познания, он придает им завершен-
ность, облекает фрагменты мысли в знаки-символы.

В поступательном развитии лингвистики XX века междисципли-
нарный характер ее установок сыграл исключительную роль: по-
стоянные заимствования, перекрещивания достижений научных ис-
следований всегда приводили исследователей к получению нового 
лингвистического знания, нередко требующего смены самой линг-
вистической парадигмы. Интенсивно сменяя друг друга, научные 
парадигмы в языкознании закрепили целую серию новых «образов» 
языка в XX в.: язык как язык индивида; язык как член семьи языков; 
язык как структура; язык как система; язык как тип и характер; на-
конец, язык как пространство мысли и как дом духа народа. Из всех 
этих определений языка современная лингвистическая парадиг-
ма выделяет дефиницию «язык как пространство мысли», что по-
зволяет в рамках когнитологии проводить операционный анализ 
языка в его «трехмерном пространстве» – пространстве реальном, 
пространстве духовном, пространстве ментальном. И в этом со-
стоит существенная трансформация прежних лингвистических 
парадигм, трактующих язык в одномерном пространстве, не учи-
тывающем всего комплекса функциональных аспектов его лингво-
философской природы.



95

УДК 8.81
Полежаева Светлана

Приднестровский государственный 
университет им. Т. Г. Шевченко

МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В статье описываются особенности перевода эмотивной лексики «Вече-
ров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя на английский и украинский языки; 
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INTER-LINGUAL FEATURES OF THE REFLECTION 
OF THE EMOTIVE LEXICON IN FICTION TEXT

The article describes the peculiarities of the translation of the emotive lexicon in 
«Evenings on a Farm near Dikanka» by NV Gogol to English and Ukrainian; the signs 
of the inadequacy of the translation due to the differences in the language picture of 
the world are justified.

Keywords: fiction text, language, translation, emotive lexicon, language picture 
of the world.

Теория и практика межъязыковой коммуникации не одно деся-
тилетие находится в эпицентре лингвистической мысли ‒ пробле-
ма переводческой деятельности не нова. Еще Р. О. Якобсон писал: 
«Межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпрета-
ция вербальных знаков посредством какого-либо другого языка», 
при этом ученый выделял этот тип перевода среди еще двух дру-
гих – внутриязыкового и межсемиотического [14]. Широкое при-
знание получила идея Ю. М. Лотмана, который «переводу» придавал 
статус не только «периферийного термина с ограниченной сферой 
употребления», но и считал его одним из универсальных научных 
концептов [2; 10]. Изучению отношений переводческой эквива-
лентности оригинального художественного текстом на различных 
уровнях языковой системы посвящены работы современных иссле-
дователей (Пильщиков И. Семиотика фонетического перевода [3]; 
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Антонова Д. Проблема адекватности в переводе отрывка из произ-
ведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» [5] и др.). 

В настоящей статье анализируются особенности языкового пред-
ставления эмоций, большей частью положительных, в произведе-
нии Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»: тексте-оригина-
ле (написанном автором на русском языке) и в переводных текстах 
(английском и украинском). Цель работы – описать общее и различ-
ное в переводе эмотивных лексем в каждой из межъязыковых парал-
лелей: русско-английской и русско-украинской. 

Гоголь лексическими средствами русского языка передает целый 
ряд различных эмоций, испытываемых его героями. Среди положи-
тельных эмоций веселье, наслаждение, удовольствие, услажде-
ние, умиление, сладострастие, нега, радость, счастье и др. (да-
лее все примеры из русского текста «Вечеров…» цитируются по: [4]).
Ср.:

Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это 
доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе (Иван Фе-
дорович Шпонька и его тетушка); Истинное услаждение души и серд-
ца! (Иван Федорович Шпонька и его тетушка); В церкви когда запоет 
на крылосе ‒ умиление неизобразимое! (Предисловие); Как полно сла-
дострастия и неги малороссийское лето! (Сорочинская ярмарка).

Для номинации эмоций, в особенности положительных, автор ис-
пользует слова разных частей речи: имена существительные, имена 
прилагательные, аналитические конструкции с краткими прила-
гательными (рад, доволен), словами категории состояния (весело, 
хорошо, любо) и др. Ср.: За то люблю, что у тебя карие очи, и как по-
глядишь ты ими ‒ у меня как будто на душе усмехается: и весело и хо-
рошо ей; ... (Майская ночь); Любо глянуть с середины Днепра на высо-
кие горы, на широкие луга, на зеленые леса! (Страшная месть).

Текст Н. В. Гоголя изобилует лексемами, вербализующими кон-
цепт «смех», который в произведении занимает особое место. 
На страницах гоголевского произведения «смеются» практиче-
ски все: и девушки, и юноши, и ворчливые бабы, и старики, и госуда-
рыня, и придворные, и даже нечистая сила. Номинируется концепт 
«смех», как правило, именами существительными смех, хохот, по-
теха, усмешка, улыбка и др. Вместе с тем автор использует и сло-
ва иных частей речи (глаголы, деепричастия, наречные выражения 
и др.). Ср.:

‒ Ты в чужую хату попал! ‒ закричали, смеясь, позади его девуш-
ки, ворочавшиеся с веселых песней (Майская ночь); ... все миряне бра-
лись за животы со смеху (Ночь перед Рождеством); Государыня за-
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смеялась. Придворные засмеялись (Ночь перед Рождеством); Вишь 
какой шутник! ‒ закричал, смеясь, черт (Ночь перед Рождеством).

Выражая свои эмоции, герои «Вечеров...» улыбаются, усмеха-
ются, хохочут, ср.: Потемкин и хмурился и улыбался вместе (Ночь 
перед Рождеством); И, усмехнувшись, поворотилась она в другую 
сторону и увидела кузнеца (Ночь перед Рождеством); Шум, хохот, 
ералаш поднялся, как на ярмарке (Ночь накануне Ивана Купала).

В представленных примерах эмотивные лексемы отражают раз-
личную степень интенсивности и силы, проявляемой героями эмоции 
смеха. Кроме этого, Гоголь описывает и разные чувства, которые смех 
может вызывать: он может влюблять, сводить с ума, вызвать радость 
и даже устрашать. Иными словами, смех может быть проявлением 
не только позитивных, но и негативныхчувств и мыслей героев. Ср.: 
... сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сво-
дила Вакулу с ума (Ночь перед Рождеством); ... и он засмеялся таким 
хохотом, что страх врезался в сердце … (Ночь накануне Ивана Купала).

Обращение к тексту-оригиналу на русском языке и переводным 
текстам на английском и украинском языках для выявления срав-
нительно-сопоставительных черт в номинации эмоций позволяет 
увидеть на страницах художественного произведения различное от-
ражение языковых картин мира. 

1. Сравнение оригинального текста Гоголя и его перевода на анг-
лийский язык выявило несколько интересных особенностей зна-
чения и употребления лексем, обозначающих эмоции. Отметим, 
что английские переводчики [6; 7; 8; 9; 10; 11] с высокой степенью 
тщательности переводят «Вечера …», стараясь максимально близко 
к языку-оригиналу передать содержание произведения. Этим объяс-
няется стремление переводчиков при переводе эмотивных лексем 
на английский язык использовать именно те части речи, кото-
рыми называются те или иные эмоции в оригинальном (рус-
ском) тексте. 

Однако анализ переводов показывает, что это не всегда возможно, 
поэтому имена существительные, называющие эмоциональное 
состояние героев, нередко переводятся именами прилагатель-
ными или псевдопричастиями, то есть теми частями речи, которые 
характерны для обозначения эмоций в английском языке. Ср.:

Хивря с радости, что я продал кобылу, ... ‒ Hivrya is so pleased that 
I sold the mare, ... ([6] Сорочинская ярмарка);

Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радо-
сти ... ‒ Oksana seemed to be highly pleased and delighted ... ([7] Ночь 
перед Рождеством);
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Сделай же, боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле 
счастья! ‒ Let it be, О Lord, that none of his descendants may be happy 
upon earth ... ([8] Страшная месть).

Еще одна особенность номинации эмоций, в частности положи-
тельных, в оригинальном (русском) тексте «Вечеров…» и его пере-
воде на английский язык касается актуализации коннотативной 
семантики лексем. Так, языковое обозначение положительных 
эмоций в тексте Гоголя и тексте перевода отличается степенью экс-
прессивности. Например, лексема радость в ряде английских кон-
текстов переводится лексемами delight (в которой актуализируются 
уже другие семы – ‘наслаждение’, ‘восхищение’, ‘восторг’), pleasure 
(со значением «состояние или ощущение счастья, или удовлетворе-
ния в результате чего-либо, что принесло удовольствие»), glee (с се-
мами ‘веселье’, ‘ликование’). Ср.:

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее 
кузнеца ‒ The devil clasped his hands in delight and began galloping up and 
down on the blacksmith’s neck ([9] Ночь перед Рождеством);

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы ‒ Chub 
expressed neither pleasure nor sorrow at Vakula’s fate ([10] Ночь 
перед Рождеством);

‒ Э, да тут лежит целый кабан! ‒ вскрикнула она, всплеснув 
от радости в ладоши ‒ ‘Oh, but there a whole pig lying here! she shrieked, 
clapping her hands in glee ([11] Ночь перед Рождеством).

2. Вопрос о переводе художественных произведений Н. В. Гоголя 
с русского на украинский язык, в том числе и о переводе «Вечеров 
…», изучен в научной литературе достаточно подробно (см. [1], где 
представлена библиография вопроса начиная еще с работ второй 
половины XIX века; [5] и др.). Н. Н. Арват отмечает, что «… в Украи-
не осуществлялись переводы из Гоголя истинных мастеров художе-
ственного слова: И. Я. Франко, Лесей Украинкой, Оленой Пчилкой, 
М. П. Старицким. Поэму Гоголя «Мертвые души» впервые перевел 
на украинский язык И. Я. Франко (1882), ряд повестей Гоголя пере-
вела Олена Пчилка (1881), «Сорочинскую ярмарку» – М. П. Старицкий 
(1874), «Вечера на хуторе близ Диканьки» – Леся Украинка и Михай-
ло Обачный» [1].

Наши наблюдения над текстом «Вечеров…» в оригинале (на рус-
ском языке) и его переводом на украинский язык (выполненным 
Лесей Украинкой в 1884/85 году) привели к следующему заключе-
нию: в большинстве контекстов сохраняется тождественный 
перевод эмотивных лексем, называющих эмоции, с полным объ-
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емом их семантики (далее все примеры из украинского текста 
«Вечорниці …» цитируются по: [13]), ср.: 

Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому 
люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно ‒ Та у нас, 
не прогнівайтесь, такий звичай: як дадуть люди яке прозвище, то й 
у вік-віків воно зостанеться;

Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспо-
минать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы 
ходили по голове‒ Ще був у нас один оповідач; тільки той (не треба 
було б проти ночі й згадувати про нього) такі вискіпував страшні 
оповідання, що волосся догори ставало!

Каких страхов не нанесут! ‒ Яких страховин не наверзуть!
Еще напугаешь добрых людей… ‒ … ще налякаєш добрих людей…
Однако ряд контекстов данного произведения свидетельству-

ет о неравнозначном семантическом объеме эмотивных лек-
сем в тексте-оригинале и тексте-переводе. Ср.:

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может 
быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как буд-
то какому-нибудь свату своему или куму), у нас, на хуторах, водится 
издавна… ‒ У нас, ласкаві читці, не у гнів вам будь сказано (ви, може, 
розгніваєтесь, що пасічник говорить до вас так просто, мовби яко-
му своєму сватові або кумові!), у нас, на хуторах, ведеться здавна … 
В приведенном контексте из русского варианта текста «Вечеров…» 
использован глагол рассердитесь, который в украинском вариан-
те переведен глагольной лексемой розгніваєтесь (вербализующих, 
соответственно, разные концепты: «сердитость» и «гнев»). Одна-
ко в украинском языке глагол розгніваєтесь может быть переведен 
лексемой розсердьтеся, что зафиксировано в [12]. Как видим, выбор 
переводчиком лексемы розгніваєтесь говорит об осознании им боль-
шей степени проявления негативной эмоции героем, нежели в сло-
ве розсердьтеся. Возможно, это объясняется еще и тем, что в начале 
этой фразы представлена однокоренная лексема гнев, в русском язы-
ке входящая в устойчивое сочетание («не во гнев будет сказано»).

… тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце ули-
цы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча … ‒ … тоді, 
тільки вечір, вже певнісінько де-небудь в кінці улиці маячить огник; 
регіт, співи чутно здалека … В данной фразе в русском варианте тек-
ста использована эмотивная лексема смех, а в украинском – регіт, 
которая, согласно русско-украинскому словарю [12], переводится 
как хохот. Иными словами, наблюдения показывают, что переводчик 
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текста на украинский язык использует лексему, выражающую бо-
лее высокую степень проявления эмоции, ср.: смех – хохот.

Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости Господи, 
как черта, все станут бояться! ‒ … ще налякаєш добрих людей так, 
що пасічника, прости господи, мов того чортяки всі лякатимуться! 
В приведенной фразе из русского текста использована лексема (ста-
нут)бояться, а в украинском тексте – лякатимуться, что перево-
дится как (будут) пугаться [12]. Как видим, переводчик использовал 
лексему с иным семантическим объемом (бояться – пугаться).

В качестве вывода отметим, чтопредставленные в статье рассуж-
дения свидетельствуют о неоднозначном характере перевода русско-
го текста «Вечеров…» на английский и украинский языки в части но-
минации эмоций ‒ тождестве и различиях. Большинство эмотивных 
лексем эквивалентны в русско-английской и в русско-украинской 
межъязыковых параллелях. Различия в переводе русского текста 
на английский язык, как правило, обусловлены стилистическими 
(коннотативными) признаками эмотивных лексем и их разной часте-
речной принадлежностью. Различия в переводе с русского на украин-
ский язык, в большинстве своем, связаны с семантическим объемом 
эмотивных лексем, вербализующих разные концепты.
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Головною вимогою навчання є постанова учбових задач, 
які потребують пошуку нових засобів дій. Неможливість діяти 
за готовим зразком, імітувати дію вчителя здійснює напружену 
потрібність в нових, не імітаційних формах взаємодії з дорослим. 
Навчальне співробітництво не повинно, не може претендувати 
на універсальність і єдність: все попередні, дошкільні форми спів-
робітництва дитини з дорослим також мають місце на уроці в по-
чатковій формі. В особистості предметна-ділова співпраця нічим 
не замінима там, де мова йде про дії за готовими зразками. Не замі-
ниме і ігрове співробітництво, яке несе культуру уяви, яка перерос-
тає в молодшому шкільному виді в творчу літературну гру, в сло-
весно-комунікативні ігри на уроках розвитку мовлення. І зовсім 
нічим не заміниме емоційне спілкування дітей з учителем, любов-
но-довірливі стосунки. 

Вивченням навчального співробітництва займалися такі психоло-
ги як Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, Г. А. Цукерман, 
В. В. Рубцов та інші. Г. А. Цукерман вказує на те, що «навчальне спів-
робітництво з дорослим передбачає здібність дитини розрізняти 
ситуації, які вимагають використання нових зразків, за допомогою 
яких дитина може встановити вимоги нової задачі самостійно». Та-
кож в своїй роботі ми опираємося на принципи програми «всі разом» 
О. І. Крушельницької, А. М. Третьякової [1]. 

Згідно з новими стандартами в своїй роботі ми часто використо-
вуємо групові форми навчання. Структура групової роботи склада-
ється з чотирьох етапів:

I етап. Групова робота. Як правило, вона починається з фрон-
тальної роботи, в ході якої вчитель ставить проблеми та дає завдан-
ня групам. На цьому етапі діючим прийомом є використання різних 
пам’яток, інструкцій.

II етап. Фронтальна постановка проблеми та подальше розчлену-
вання теми. Розподіл між групами завдань створює в класі нову ситу-
ацію: клас дізнається про роль кожної групи, таким чином, встанов-
люються чіткі взаємні очікування.

III етап. Групи звітують перед класом. Зміст їхніх звітів для ре-
шти учнів є новою інформацією. Від якості виконання завдань кож-
ною групою залежить в якій мірі інші групи засвоять матеріал.

IV етап. Обговорення звітів. Посилюється взаємодія, контакти 
між учнями, взаємооцінка та самооцінка.

Навчальне співробітництво не може виникнути відразу. Ефектив-
ному співробітництву та взаємодії суб’єктів навчання необхідно на-
вчати з першого класу.
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Уже в I класі діти виявляють готовність до обговорення проблем-
ної ситуації і вміння знаходити її конструктивне рішення. На цьому 
етапі ми включаємо в групи дітей, об’єднаних почуттям симпатії, 
що дає можливість і дітям, і вчителю налагодити співробітництво. 
Як показує практика, склад групи доцільно періодично змінюва-
ти, щоб у дітей накопичувався різний досвід спілкування. Перева-
жає у таких видах роботи гра. Принципово важливо звернути увагу 
на два види ігор – рольові та ігри за правилами. Під час такої роботи 
дітям пропонуються творчі завдання, завдання за зразком, аналогіч-
ні, на добір прикладів та інш. 

Сам факт присутності в колективі, можливості спостерігати за ді-
яльністю інших, створюють у дитячому колективі психологічну ат-
мосферу, яка позитивно впливає на школярів.

Поступово у процесі педагогічної роботи акценти учителя зміщу-
ються у бік розвитку звички узгоджувати свої інтереси з інтересами 
інших. Пріоритетом уваги вчителя стають стосунки, які складають-
ся між дітьми в ході роботи. Коли розподіл обов’язків відбувається 
на рівних підставах, творчими завданнями цього етапу може бути 
такі: змінити мовні одиниці, числа, намалювати, розіграти за ролями 
та інші. На цьому етапі роботи діти надають допомогу один одному.

Завдання наступного етапу – навчання правилам ефективної ор-
ганізації спільної роботи та встановлення емоційної сфери. 

Необхідно зазначити, що чітких рамок введення рівнів організації 
колективної діяльності немає. Їх застосування залежить від виду за-
вдання, вікових особливостей школярів, етапі уроку. 

Хочемо поділитися досвідом з організації роботи на уроках читан-
ня. Цю методику ми взяли у В. Нікітіної [2; 99–101]. Аналізуючи уроки з 
точки зору активності мови, прийшли до висновку, що при докладанні 
усіх зусиль учню надається не більше 25 секунд на уроці для свого мо-
нологу. Саме групові форми роботи домотають вирішити це завдання. 

Етап перевірки домашнього завдання будується так: діти, працю-
ючи в парах постійного складу, залежно від виду домашнього завдан-
ня, в монологічній формі розповідають домашнє завдання, по черзі ви-
разно читають тексти, відповідають на запитання. Діти можуть задавати 
один одному запитання і стежити, щоб вони не повторювалися. 

Працює схема: УЧЕНЬ ↔ УЧЕНЬ
ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
УЧЕНЬ ↔ УЧЕНЬ
(декламація віршів, виразне читання тексту за частинами, відпо-

віді на питання до тексту). 
РЕЗУЛЬТАТ→ СЛУХАЮТЬ ЗРАЗОК ЧИТАННЯ. 
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Робота регламентується за часом. По закінченні обов’язково за-
питуємо у дітей чия відповідь близька до ідеальної. Характеризу-
вати відповіді вчимо аргументировано, використовуючи такі слова 
та вирази як «Читав бігло, цілими словами, виразно, без помилок, від-
повідав точно…» Після цього один із учнів або пара дітей, що працю-
вали разом, відповідають біля дошки. Їхні відповіді повинні бути 
зразком для всього класу.

Роботу над оповіданням можна побудувати так. Після читання 
тексту уголос учителем, текст разом з учнями розділяємо на частини, 
складаємо план. Починається робота в групах по чотири учня. 

Групам пропонується завдання: розділити між собою частини опо-
відання, прочитати його «ланцюжком», переказати кожному учасни-
ку групи свою частину так, щоб вийшов колективний переказ всьо-
го тексту. На виконання цього завдання відводиться до 10 хв. часу, 
при цьому важливо націлити дітей на те, що це робота всіх, а не кож-
ного окремо. У результаті такої діяльності діти стали диференційо-
вано підходити до розподілу частин тексту: «сильніші» стали більше 
приділяти уваги «слабшим», а «слабші» намагаються не підвести сво-
їх товаришів. Після закінчення роботи в групах, 2–3 учні встигають 
попрацювати біля дошки. Оцінює їх відповіді весь клас. Таким чином, 
кожна дитина встигає самостійно прочитати та переказати частину 
тексту а також вислухати текст в переказі своїх товаришів. 

РОБОТА З ТЕКСТОМ ↓ 
УЧЕНЬ → ГРУПА ↓ 
ВИСНОВОК↔ЗМІНА ФОРМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. 
Аналогічно проводимо роботу під час вивчення оповідань, які мож-

на прочитати за ролями. У групах пропонуємо розподілити ролі між її 
учасниками. Далі починається робота над виразністю читання. Діти чи-
тають текст в групах, коректують відповіді один одного. Якщо хтось з 
дітей не увійшов до складу групи, вчитель працює з ним індивідуально. 

Домогтися хорошої організації на таких уроках непросто. У гру-
пах виникають суперечки. Доводиться постійно контролювати пове-
дінку дітей, консультувати їх протягом роботи, підбадьорювати. Саме 
учитель допомагає дітям перебороти страх та невпевненість, від-
чути себе захищеним. У дітей з’являється відчуття відповідальності 
не тільки за себе, але й за всю групу. 

Як підсумок роботи можна запропонувати таке: 
1. Кожний з учасників повинен поділитися своїми враженнями 

щодо ходу та результатів роботи.
2. Висловлюючись, треба строго дотримуватися таких правил: всі 

діти говорять по черзі, забороняється перебивати, не можна засуджу-
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вати чи оцінювати думку іншого, необхідно обмежитись висловлю-
ванням особистої думки щодо виконаної роботи.

Учитель готує список питань для кожного учасника групи. Запи-
тання можуть бути різними: Яку частинку роботи зробив ти (покажи)? 
Чи сподобається тобі ця робота? Сподобалося тобі те, що у вас вийшло? 
Подобається тобі те, що зробив сам? Що можна зробити кращим?

Якщо дитині важко розказати про свою роботу в групі, то учитель 
сам може сказати, що було позитивним у роботі.

Учителю буде легше виділити основне, якщо він зверне увагу 
на моменти: 

1. Обсяг роботи, виконаний дитиною.
2. Яку саме роботу виконував учень, в якій мірі.
3. Допрацьовував учень почате іншими дітьми чи дозволяв іншим 

дороблювати свою роботу. 
У кінці роботи учитель може підбити підсумки і проаналізувати: 

що сподобалося дітям, які труднощі у них виникли. Такий підсумок 
уроку вчить дітей, як правильно діяти в різних ситуаціях. Діти на сво-
єму досвіді переконуються в тому, наскільки корисно і ефективно об-
говорювати свої дії, вчитися це робити самому. 

Отже, навчальне співробітництво – це особлива форма стосунків 
між дитиною і дорослим, необхідна для повноцінного засвоєння те-
оретичних знань. Здатність будувати навчальне співробітництво тіс-
но пов’язана з умінням вчитися – самостійно поширювати свої зна-
ння, уміння, навички, здібності. Дитина, яка прийшла до школи, ще 
не володіючи навчальним співробітництвом, може навчитися цьому 
саме через групові форми роботи. 

Навчальне співробітництво повинно зайняти своє місце в низці 
інших форм співпраці уже для того, щоб, спираючись на досягнен-
ня попереднього віку, здолати їх обмеженість, не дати розвинутися 
їхнім слабким сторонам, важливо, щоб довіра дитини не перерос-
ла в некритичність.

Об’єктивно урок – це завжди форма співробітництва, більш чи 
менш виражена, але все одно співробітництво учнів під керівництвом 
учителя. Вважаємо, що навчальне співробітництво – це процес духо-
вної взаємодії. Порозуміння – активний процес, тому недостатньо 
лише одного пояснення вчителя. Отже, на окремих етапах діяльності 
школярам повинна бути надана можливість радитися один з одним, 
обмінюватися думками, оцінювати якість своєї роботи і роботи ко-
лективу в цілому. 

Звичайно, організацію групової роботи не можна вважати єдиною 
правильною та ідеальною. Однак грамотна організація навчального 
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співробітництва призводить до позитивних результатів, до ефектив-
ності навчального процесу. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
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В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ МОВИ

У статті розглядаємо проблеми викладання української мови, орієнтую-
чись на матеріал розділів «Лексикологія» та «Фразеологія».

Ключові слова: лексика, фразеологія, мовлення, мова, функціонування, 
система.

THE FUNCTIONING 
OF THE MODERN UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE 

ON THE MATERIAL OF STUDYING OF SECTIONS 
«LEXICOLOGY» AND «PHRASEOLOGY» 

IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE FUNCTIONAL COMMUNICATIVE APPROACH 

TO LANGUAGE STUDYING

In the article we consider the problems of teaching the Ukrainian language, 
focusing on the material of the sections «Lexicology» and «Phraseology». 
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На сьогоднішній день підготовка вчителів потребує досконалості. 
Майбутній вчитель української мови, крім набуття необхідних лінг-
вістичних знань, вчиться бездоганному володінню цими знаннями 
у мовленні, а це послужить умовою формування мовлення учнів. Фа-
хова підготовка вчителя-словесника відбувається під час викладан-
ня всіх лінгвістичних дисциплін, але саме курс сучасної української 
літературної мови посідає особливу роль. 

Мета нашого дослідження – аналіз викладання сучасної україн-
ської літературної мови і визначення проблем, які виникають у ву-
зівській методиці, шляхи їх розв’язання. 

На сьогоднішній день активізується робота з розробки нових про-
грам української мови та літератури для початкової та вищої школи, 
а також з методики навчання. Адже влучно відмітити, що чим доско-
наліше людина буде володіти мовою свого народу та рідної землі, 
тим краще засвоюватиме готові знання, точніше мислити, повніше 
реалізовуватиме свій інтелектуальний потенціал, швидше налаго-
дить стосунки з іншими людьми. 

Програмою передбачено вивчення основних лексико-семантич-
них категорій: омонімів, паронімів, синонімів, антонімів, їх глибоке 
осмислення, а також види. Автори програми вивчають стилістичну 
роль функцій лексико-семантичних одиниць, але не зосереджують 
увагу на виконуваних ними функціях, без чого неможливе їх повно-
цінне використання у мові й мовленні. Адже тільки розуміння їх 
функціональної ролі покликане сприяти виробленню в студентів 
умінь і навичок правильного уживання їх у мовленні. 

Основний матеріал про багатозначність фразеологізмів і про сис-
темні відношення у фразеології, саме про явища синонімії та анто-
німії, вживаються при вивченні слова, а це, в свою чергу, дозволяє 
студентам уявляти паралелі що до специфіки використання слова і 
фразеологізму і виконуваних ними функцій. Текст як складна форма 
синтаксичної організації мовлення займає особливе місце у структу-
рі мовної освіти майбутнього вчителя української мови у кінці курсу, 
після вивчення складного речення, але, на нашу думку, доречно було 
б з основними ознаками тексту ознайомити студентів ще на почат-
кових етапах вивчення дисциплін лінгвістичного циклу, зокрема су-
часної української літературної мови. Головне завдання практичних 
занять – поглибити матеріал лекцій, виробити у студентів навички 
лінгвістичного аналізу, уміння використовувати знання на прак-
тиці. Практичні заняття слід пов’язувати з потребами викладання 
шкільного курсу української мови. Студенти повинні глибоко ви-
вчати шкільні підручники, звертати особливу увагу на складні теми 
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для учнів. Влучним є використання в аудиторії чи вдома найскладні-
ших вправ. Роботу на закріплення вивченого матеріалу пропонуєть-
ся проводити на матеріалі текстів або окремих речень, бо так мож-
на зрозуміти значення слів і фразеологічних одиниць, але програма 
не ставить за мету з’ясування функцій слів, фразеологізмів, окремих 
лексико- семантичних категорій у мові й мовленні, а теоретична час-
тина передбачає відомості, що використовуються названі одиниці 
у різних стилях мови. Але нас цікавить не лише їх стилістична роль 
у текстах, а специфіка функціонування у мовленні взагалі. Студен-
там пропонують під час вивчення синонімів з іншими видами роботи 
добирати речення із словами – синонімами різних типів. Було б до-
речніше виявити специфіку вживання синонімів, як і слів одного си-
нонімічного ряду, не в окремому реченні, а у самостійно складеному 
тексті. Те ж стосується і складання речень з фразеологізмами різних 
типів. 

Важливо виховати активну і духовну, багату особистість. Це по-
лягає у створенні виражальних засобів мови, її видів, типів, стилів, 
жанрів, акумульованими духовними скарбами. Особистість вчить-
ся орієнтуватися в потоці різноманітної, суперечливої інформації, 
у неповторній мовленнєвій формі виражати власну позицію патріота 
і громадянина, самостійно визначати цілі самонавчання, добирати 
для досягнення мети способи навчання.

Під час вивчення лексики та фразеології рідної мови закладається 
фундамент мовленнєвої освіти особистості, тому що досконале во-
лодіння матеріалом з цієї області забезпечує функціонування мови 
як основного засобу спілкування. У своєму полі зору вчитель україн-
ської мови повинен тримати три основні напрями роботи: розвиток 
мислення учнів, збагачення їхнього словникового запасу і розвиток 
зв’язного мовлення. Майбутні вчителі повинні засвоїти для себе, що 
просто вивчити відповідний лінгвістичний матеріал недостатньо. 
Потрібно ще влучно застосовувати вивчене на практиці. Вивчення 
матеріалу з розділів курсу треба наблизити до потреб школи, вра-
ховуючи досягнення методичної науки. Вивчення мови спирається 
на останні досягнення лінгвістики тексту, адже в тексті ми просте-
жуємо взаємозв’язки між одиницями мови різних рівнів і це сприяє 
розвитку мислення школярів. Лише за наявності якісно нових вимог 
до фахової підготовки вчителя можливе формування вчителя, який 
буде плідно і креативно працювати в умовах сучасної школи. 

Все це можливе за умови змін існуючих програм із лінгвістичних 
дисциплін, а також із сучасної української мови, яка орієнтує вчителя 
на забезпечення комунікативної грамотності. Нова програма бажа-
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на у всіх розділах сучасної української мови. Шкільний курс україн-
ської мови розглядає лексику і фразеологію як один розділ, а у вузів-
ському курсі сучасної української літературної мови ці два розділи 
не об’єднуються в один, хоча під час вивчення встановлюються певні 
зв’язки і проводяться паралелі. Ці розмежування пояснюються тим, 
що одиниці лексикології належать до семантичного рівня мови, фра-
зеологія і фразеологізм – займають окреме місце у мові. Разом зі зміна-
ми відбуваються зміни і у лексико- семантичній системі: з’являються 
нові слова для позначення нових реалій і понять, уже існуючі набува-
ють нових значень. Усе це сприяє забезпеченню комунікативних по-
треб суспільства. Відомості з лексикології з’ясовують такі поняття як 
слово, лексема, типи лексичних значень слів в українській мові тощо. 
Функції слова зосереджені на номінативній як головній, тому інші за-
лишаються поза увагою. Студенти повинні грамотно розмежовувати 
функції слова у мові й мовленні. 

Спостереження над досвідом роботи стосовно вивчення курсу 
української мови показує, що на практиці спостерігається розрив 
між вимогами до мовної підготовки учнів середнього загальноос-
вітнього закладу і до спеціальної підготовки майбутнього учителя-
словесника. Програма вимагає новизни. Сучасність орієнтує на реа-
лізацію функціонально- комунікативного підходу і формує уміння і 
навички влучного використання лексико-фразеологічних одиниць. 
Взаємозв’язок системно-описового і функціонально-комунікативно-
го підходів забезпечує нову підготовку вчителя-словесника, здатного 
творчо працювати в сучасних умовах.
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ЕЛЕМЕНТИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Стаття висвітлює технологію розвитку критичного мислення учнів 
на уроках української мови. У ній наведено модель технології критичного мис-
лення, представлено методи та прийоми роботи для її реалізації на уроці. 

Ключові слова: критичне мислення, рефлексія, партнерство, інтеграція 
інформації, спільна діяльність.

THE ELEMENTS OF CRITICAL THINKING AT THE LESSONS 
OF THE UKRANIAN LANGUAGE AND LITERATURE

The article highlights the technology of critical thinking development of students 
at the lessons of the Ukrainian language. It presents a model of critical thinking 
technology, presents methods and techniques for the implementation at the lesson. 

Keywords: critical thinking, reflection, partnership, information integration, 
team work.

Ми живемо в новий час – час інформаційних технологій і висо-
ких досягнень. У зв’язку з цим до освіти пред’являються абсолютно 
нові соціальні запити. Нова дійсність диктує інші, прогресивніші цілі. 
Метою усього навчання в основній школі стає оволодіння учнями 
умінням вчитися. Про це нам говорить і державний освітній стандарт 
основної загальної освіти, де на перше місце виходять «Метапред-
метні результати», що включають засвоєння учнями універсальних 
навчальних дій.

Причина цього криється в недостатньо високому рівні розвитку 
мислення, особливо критичного. А це дуже важливо для людини в су-
часному світі, яка входить в нове XXI століття з новим виглядом піз-
навальної культури.

Нововведення, які відбуваються в сучасному світі, так або інакше 
зачіпають усі сфери. Серед них особливе місце займає і стратегія осві-
ти, створення нових можливостей для розкриття потенціалу учнів. 
Для досягнення цієї мети необхідно створити якісну систему освіти. 
Впроваджувати інноваційні ідеї, розробляти авторські методики і 
розвивати дистанційне навчання, дистанційні олімпіади. В допомогу 
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учителям – мультимедійні класи, електронні підручники й інтерак-
тивні дошки. У сучасній школі використовується багато різних ме-
тодів навчання дітей, але стала популярною методика критичного 
мислення. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб узагальнити та проана-
лізувати напрацювання за темою «Елементи критичного мислення 
на уроках української мови та літератури», поділитися невеликим 
досвідом роботи в застосуванні методів і прийомів цієї технології.

Критичне мислення – це:
– здатність аналізувати інформацію з позиції логіки і особистісно-

психологічного підходу з тим, щоб застосовувати отримані результа-
ти як до стандартних, так і нестандартних ситуацій, питань, проблем;

– здатність чітко виділяти проблему, ставити нові, повні сенсу пи-
тання;

– виробляти різноманітні аргументи;
– дивуватися, сумніватися;
– бути відкритим до сприйняття чужих думок [2].
Критичне мислення розпочинається з постановки питань і 

з’ясування проблем, які треба вирішити. На сьогоднішній день важли-
во навчити школярів самостійно здобувати знання, учитель повинен 
йти не зі знаннями до учнів, а з учнями до знань, тобто потрібна педа-
гогіка співпраці. Можливість створити умови, при яких учні можуть са-
мостійно опанувати знання, сформувати власну думку, уміння знайти 
її і аргументувати дає технологія «Розвитку критичного мислення».

Мета технології критичного мислення – сприяти розвитку інте-
лектуальних здібностей учнів, виховувати людей, які прагнуть вчи-
тися впродовж усього життя.

Учитель повинен навчити учнів мислити критично, брати 
на себе відповідальність за власне навчання, працювати спіль-
но в учнівському колективі. А вчитель повинен володіти прийомами 
критичного мислення, уміти встановлювати в класі стосунки, які зао-
хочують до відкритого і відповідального взаємозбагачення, будувати 
навчання на основі методів критичного мислення, щоб стимулювати 
їх самостійність.

На думку Заїр-Бек С. І., критичність розуму – це уміння людини 
об’єктивно оцінювати свої і чужі думки, ретельно і всебічно пере-
віряти усі висунені припущення і виведення. Людина з критичним 
складом розуму ніколи не буде розцінювати свої висловлювання і су-
дження як абсолютно вірні [3]. 

Критичне мислення допомагає учневі визначити пріоритет у на-
вчанні, працювати з інформацією, формувати уміння і навички ана-



112

лізувати і робити самостійні висновки, прогнозувати наступні дії 
і відповідати за них, розвивати культуру спільної діяльності з од-
нолітками, вчителями та батьками, брати відповідальність за влас-
ний вибір.

Таким чином, уміння мислити критично допомагає людині скоро-
тити кількість вчинків, про які після довелося би шкодувати, тобто 
збільшує наші шанси на успіх.

В ході роботи у рамках цієї моделі учні опановують різні способи 
інтеграції інформації, навчаються виробляти власну думку на основі 
осмислення різного досвіду, ідей і представлень та будувати висно-
вки і логічні ланцюжки доказів, привчаються виражати свої думки 
ясно, упевнено і коректно відносно оточення. Технологія є системою 
стратегій, що об’єднують прийоми учбової роботи за видами учбової 
діяльності незалежно від конкретного предметного змісту.

У чому ж інноваційність методів критичного мислення? Ця техно-
логія має на меті сформувати метапредметні результати, що включа-
ють міжпредметні поняття та універсальні навчальні дії (регулятивні, 
пізнавальні, комунікативні), здатність їх використання в навчальній, 
пізнавальній і соціальній практиці, самостійність планування і здій-
снення навчальної діяльності з вчителями і однолітками, що відпо-
відає вимогам Державного освітнього стандарту основної загальної 
освіти. Особливістю цієї педагогічної технології є те, що учень в про-
цесі навчання сам конструює цей процес, виходячи з реальних і кон-
кретних цілей, сам планує напрями свого розвитку і визначає кінце-
вий результат своєї діяльності.

З іншого боку, використання цієї технології орієнтоване на розви-
ток навичок вдумливої роботи з інформацією, з текстом, яка пред-
ставлена в науковій та художній літературі, а також в Інтернет-
мережі. Для розвитку критичного мислення учителю необхідно 
створювати і застосовувати спеціальні методичні інструменти.

Учити критично мислити – означає учити критично слухати і 
сприймати, осмислювати і аналізувати нову інформацію, творчо за-
стосовувати і доводити свої знання, критично розвивати і удоскона-
лювати себе.

Як же можна визначити критичне мислення? 
По-перше, критичне мислення є мислення самостійне. Кожен 

учень повинен самостійно формулювати свої думки, ідеї, оцінювати 
себе та інших. На уроці вчитель повинен створити таку ситуацію, щоб 
учень мав можливість висловити свою думку і самостійно вирішу-
вати найскладніші питання. Отже, мислення може бути критичним 
тільки тоді, коли воно носить індивідуальний характер. 
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По-друге, критичне мислення будується на основі постановки пи-
тань і з’ясування проблем, які треба вирішити. 

По-третє, критичне мислення вимагає переконливої аргументації. 
Людина самостійно знаходить власне рішення проблеми і повинна 
навести обґрунтовані докази. Вона також усвідомлює, що можливі 
інші рішення тієї ж проблеми, і намагається знайти логічний і раціо-
нальний шлях кінцевого результату проблемного питання.

І, по-четверте, критичне мислення є мислення соціальне. Будь-
яка думка може змінюватися під впливом інших. Коли ми спереча-
ємося, читаємо, обговорюємо, заперечуємо і обмінюємося думка-
ми з іншими людьми, ми уточнюємо і поглиблюємо свою власну 
позицію.

Форми уроку з розвитком критичного мислення відрізняються від 
традиційної методики навчання. Учні на уроці не пасивні, а займають 
позицію головних дійових осіб уроку. 

Виділяють триступінчату модель технології критичного мислення: 
– стадія виклику; 
– осмислення; 
– рефлексія. 
Стадія виклику обов’язкова на кожному уроці. Вона дозволяє:
– актуалізувати й узагальнити наявні в учня знання за певною те-

мою або проблемою;
– викликати зацікавлення до теми, яка вивчається, мотивувати 

учня до навчальної діяльності;
– формулювати правильно питання;
– спонукати учня до активної роботи на уроці і вдома.
На цій стадії можна використати такі прийоми як «Лови помил-

ку», «Ромашка питань», «Закінчи речення», «Склади список відомої 
інформації», «Розповідь-припущення на основі ключових слів», гра-
фічна систематизація матеріалу (кластер; «переплутані ланцюжки», 
«правильні і неправильні твердження», лінії порівняння, «звідні» та-
блиці та ін.).

Друга стадія, стадія осмислення, дозволяє учневі ознайомитися з 
новою інформацією; осмислити її; визначити відоме і нове з поданої 
теми; шукати відповіді на питання.

На цій стадії можливе використання наступних прийомів: «Шість 
капелюхів», «Кольорові капелюхи», читання з зупинками, поступове 
заповнення таблиці, дво- або триприватні щоденники та ін.

Стадія рефлексії допомагає узагальнити отриману інформацію, 
побудувати логічний ланцюжок, систематизувати отриманий досвід, 
порівняти свої успіхи з успіхами інших учнів. 
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На цьому етапі можна застосувати прийоми «Психомалюнок», 
«Синквейн», «Намисто», написання есе, заповнення кластерів, та-
блиць із встановленням причинно-наслідкових зв’язків між різними 
блоками інформації, повернення до початку і аналіз ключових слів, 
правильних і неправильних тверджень стадії виклику, організація 
дискусії, написання творчих робіт (переказ від імені персонажа, сти-
лізація та ін.).

Прийоми можуть використовуватися і на інших етапах уроку 
на вибір учителя.

Перераховані вище прийоми не лише допомагають змінити вид ді-
яльності на уроці, але й допомагають учителеві проводити урок в ці-
кавішій формі. 

Таким чином технологія критичного мислення відповідає усім ви-
могам інноваційного навчання, сприяє самостійності учнів в опану-
ванні нових знань та формулюванні власної думки і формує пізна-
вальні, регулятивні та комунікативні навчальні дії учнів. 
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В статье описывается авторский опыт изучения на уроках литературы 
текстов художественных произведений посредством современных форм 
работы с учащимися (задания в игровой форме «Своя игра», перевертыши на-
званий, составление буктрейлеров и др.).
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THE FICTION TEXT AT THE LESSONS 
OF LITERATURE: THE EXPERIENCE OF THE APPLICATION 

OF THE MODERN FORMS OF WORK

The article describes the author’s experience of studying the texts of fiction at 
literature lessons through modern forms of work with students (assigning «Own 
game» in play form, changing names, composing booktrusters, etc.). 

Key words: fiction text, methodology of teaching literature, lesson-game, blitz 
poll, test tasks.

Учитель литературы сегодня – это не просто проводник в много-
гранный мир классической и современной литературы, но и инфор-
мационный источник, имеющий знания в цифровом и техническом 
мире, философ, научный исследователь, «археолог» литературы, по-
тому что именно он раскрывает учащимся потайные смыслы текста 
культуры. 

В современной педагогической науке в целом и в методике препо-
давания литературы в частности хорошо разработанным является во-
прос типологии уроков, в том числе нестандартных (см. классифика-
ции видов уроков в [4; 10]). Широкую известность получили работы  
Т. О. Скиргайло («Методика обучения работе над сочинениями нетра-
диционных жанров» (2004)), Г. А. Обернихиной («Аналитическая рабо-
та с текстом: Материалы к курсу русской литературы XX века» (2002), 
«Семинарские занятия на уроках литературы в 11 классе» (2002)),  
Г. А. Обернихиной и Т. В. Емельяновой («Современный урок литерату-
ры: Методические рекомендации» (2000)) и др. 
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Цель нашей статьи заключается в том, чтобы через представле-
ние собственного, авторского опыта работы с текстом произведений 
доказать мысль об эффективности использования некоторых опи-
санных приемов работы для формирования личности современного 
учащегося.

В своей педагогической деятельности мы исходим из того, что за-
дача учителя ‒ так построить процесс обучения и воспитания, чтобы 
по мочь раскрыться духовным силам ученика, научить его мыслить, 
привить навыки практических действий. На уроках литературы 
учащиеся работают как индивидуально, так и в парах, в микрогруп-
пах, что позволяет решить не только задачи обучения, но и зада-
чи воспитания: пробуждать желание и формировать умение со-
трудничать в группах с одноклассниками. Главное в нашей работе, 
по нашему убеждению, это то, что школьники учатся свободно гово-
рить, спорить, отстаивать свою точку зрения, искать пути решения 
проблемы и др.

Мы применяем следующие формы работы:
– составление буктрейлеров;
– создание литературных визиток;
– перевертыши названий романов, пьес, рассказов;
– групповые задания в форме, использованной в телепередаче 

«Своя игра»;
– сопоставление имени героя и его реплики;
– соотнесение героя и детали, его характеризующей и др.
Данные виды деятельности на уроке литературы позволяют в ин-

тересной и увлекательной форме не просто проверить полученные 
знания, но и увидеть, насколько хорошо учащиеся «чувствуют» ге-
роев и время. Важно, что результаты проделанной работы в даль-
нейшем помогут учащимся грамотно и стилистически выверенно 
писать сочинения, готовиться к сдаче ЕГЭ по литературе, расширя-
ют границы понимания текста, позволяют мыслить не только кон-
кретно, но и опосредованно, воспитывают высокоинтеллектуальную 
и эрудированную личность, развивают аналитическое и творческое 
мышление учащихся, учат размышлять над теми вопросами, на ко-
торые нет и не может быть однозначных ответов, формируют спо-
собность видеть связь между предметом (явлением) и способом его 
подачи и др.

Программа по литературе в 10-ом классе общеобразовательной 
школы предусматривает для изучения такие произведения, которые 
открывают десятиклассникам образную природу словесного искус-
ства, основные закономерности историко-литературного процесса 
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и черты литературных направлений; десятиклассники уже умеют 
соотносить художественную литературу с общественной жизнью 
и культурой, сопоставлять литературные произведения, аргументи-
рованно формулировать свое отношение к прочитанному [2; 5]. Всё 
это позволяет учителю выйти на глубокую, серьезную работу с худо-
жественными произведениями. 

В данной статье осветим некоторые формы работы с романом-
эпопеей Л. Н. Толстого «Война и мир» и драмой А. Н. Островско-
го «Гроза». Эти произведения являются культурным наследием 
не только русской, но и мировой культуры и имеют колоссальное вос-
питательное значение. Они многогранные и противоречивые про-
изведения, в которых представлены противоборствующие понятия 
добра и зла, милосердия и жестокости, правды и лжи, подвига и тру-
сости и др. [1].

Описанные далее виды работ по текстам данных произведений 
мы предлагаем проводить на заключительном этапе обобщения, за-
крепления и систематизации знаний.

Представим некоторые фрагменты разработанного нами урока-
игры по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 

I. Игра. Класс необходимо предварительно поделить на команды, 
каждая из которых готовит эмблему и соответствующее название 
(например, «Кутузовцы», «Amor revoeus», «Безуховы»). Капитану не-
обходимо прокомментировать, почему выбрано именно такое назва-
ние команды.

Задание 1. Перевертыши. Необходимо расшифровать все назва-
ния (в течение 1 минуты), приведенные в розданных учителем кар-
точках.

 
Перевёртыш Истинное название

Мировое горе «Семейное счастье»
Октябристы «Декабристы»
Борьба и перемирие «Война и мир»
Иван Ильич «Анна Каренина»
Один день «Сто лет»
Понедельник «Воскресение»
Вечер крестьянина «Утро помещика»
Кавказская пленница «Кавказский пленник»
Бог «Дьявол»
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Задание 2. Блиц-опрос (За каждый правильный ответ команда 
набирает 1 балл).

А) Блиц-опрос на скорость.
1. О ком хотел написать Л. Н. Толстой по первоначальному 

замыслу, начав работу над романом? (о декабристах)
2. В какие годы создавался роман «Война и мир»? (1863 – 1869)
3. Сколько лет охватывает действие самого романа? (15 лет, 

с 1805 по 1820)
4. Какой приём художественной выразительности использо-

ван в названии романа? (антитеза)
5. Какой битве посвящен третий том романа? Почему она так 

называется?
6. Чем закончилась первая любовь Наташи Ростовой? (к Б. Дру-

бецкому, она его разлюбила)
7. Кто из главных героев был ранен в Аустерлицком сражении? 

(Андрей Болконский)
8. К кому и насколько успешно сватался Анатоль Курагин (све-

дения в первом томе)? (маленькая княгиня Болконская)
9. Кто и о ком произнёс слова: «Там, где вы, там зло и разврат» 

(Пьер о Элен)
10. Кому принадлежат слова и как они характеризуют героя: 

«Шахматы расставлены, игра начинается завтра» (Наполеону)
Б) Узнай героя [3].
1. «Он говорил на том изысканном французском языке, на кото-

ром не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, 
покровительственными интонациями, которые свойственны состарив-
шемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошёл к Анне 
Павловне, поцеловал её руку, подставив ей свою надушенную и сияю-
щую лысину, и покойно уселся на диване» (Князь Василий Курагин).

2. «Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той всё осве-
щалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной 
улыбкой и необычайной, античной красотой тела; у брата, напро-
тив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало 
самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, 
нос, рот ‒ всё сжималось как будто в одну неопределённую и скуч-
ную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественное поло-
жение» (Анатоль Курагин).

3. Он на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорблённым 
тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был 
угрюм и рассеян. Поперёк лба его была глубокая складка, и он, стоя 
у окна, смотрел через очки, никого не видя (Пьер Безухов). 
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4. «Лазарев мрачно взглянул на маленького человека с белыми 
руками, который что-то сделал над ним… все ли стоять ему, 
или не прикажут ли ему пройтись теперь, или, может быть, еще что-
нибудь сделать?» Кто этот маленький человек, описанный Толстым 
как «комедиант», о котором Николай Ростов думал, что тот «дурно 
и нетвердо сидел на лошади»? (Наполеон Бонапарт)

5. О ком в романе Наполеон говорит: «Это прекрасное живо-
тное»? (Елена Васильевна Курагина – Элен) 

6. «Лично князь Андрей не знал его и никогда не видал, но всё, 
что он знал о нём, мало внушало ему уважения к этому человеку» 
(Алексей Андреевич Аракчеев)

7. «Он – военный министр, доверенное лицо государя императо-
ра; никому не должно быть дела до его личных свойств; ему поруче-
но рассмотреть мою записку, ‒ следовательно, он один и может дать 
ход ей», ‒ думал князь Андрей…» (Алексей Андреевич Аракчеев)

8. Сорокалетний человек с длинной талией, с длинной, корот-
ко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными 
бровями и каре-зелёными тупыми глазами и висячим красным но-
сом (Алексей Андреевич Аракчеев).

Итоги конкурса подводит специальная комиссия. 
Задание 3. Конкурс капитанов «Как карта ляжет» (За правиль-

ный ответ – 5 баллов. За неполный ответ право ответа переходит ко-
манде).

Три капитана в соответствующей последовательности вытягива-
ют карточки с теоретическим заданием (1-ая карточка ‒ роль лич-
ности в истории; 2-ая карточка ‒ идея наполеонизма; 3-я карточка ‒ 
личная и «ролевая» жизнь людей). 

Задание 4. «Своя игра» (Побеждает та команда, которая набирает 
наибольшее количество очков).

Игра состоит из трех туров. Игрокам предлагаются 4 темы, вклю-
чающие в себя по 4 вопроса. Вопросы оценены баллами от 5 до 20, в за-
висимости от сложности. Игроки выбирают тему, затем цену вопроса. 
Каждый игрок команды имеет право ответить на вопрос один раз. 
Ведущий задает вопрос; отвечает на него тот, кто первым поднимет 
руку. Если ответ правильный, то команда получает очки соответ-
ственно номиналу вопроса. Если ответ неправильный, то очки не на-
числяются. Команда выбирает вопросы до первого неправильного 
ответа. Если команда ответила неправильно, право ответа переходит 
тому игроку, который раньше поднял руку. Эта команда теперь будет 
продолжать выбирать категории. 

Приведем фрагмент этого этапа игры.
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2-ой тур. Вопросы.

Рис. 1

Дом 5. Чьи это имения? Одно именье его в триста душ крестьян 
было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых 
примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богуча-
рово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильни-
цам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворо-
вых грамоте. 

Ответ: Князя Андрея Болконского 
Комментарии учителя: Все, о чем мечтал Пьер, но не смог реали-

зовать, князь Андрей, много не разговаривая, сделал. 
Мысли 10. Кто из героев так перерождается? Опыт жизни, про-

стая вера княжны Марьи оказывают на него благотворное влияние: 
«Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: «Го-
споди, помилуй меня!» 

Ответ: Болконский Андрей. 
История 20. О каком знаменитом государственном деятеле-ре-

форматоре идет речь? «Высокий, лысый, белокурый человек лет 
сорока с большим открытым лбом и необычайной, странной бе-
лизной продолговатого лица. Вся фигура его имела особенный 
тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из обще-
ства, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия 
и самоуверенности неловких и тупых движений, твёрдого и вместе 
мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, тонко-
го, ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица 
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и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, 
нежных и белых».

Ответ: Михаил Михайлович Сперанский. 
Задание 5. Буктрейлеры. Итогом урока могут служить буктрей-

леры, которые создала каждая команда по заранее заданным тема-
тикам (любовный клип; военный клип; клип о светской жизни в ро-
мане).

Еще одной действенной формой работы по тексту является ис-
пользование тестовых заданий. Мы успешно применяем ее, на-
пример, для установления причинно-следственных связей между 
явлениями (предметами), что позволяет сформировать культуро-
ведческую и иные компетенции учащихся. Покажем это на примере 
драмы А. Н. Островского «Гроза».

1. Установите соответствие между характеристиками и их героями.
Персонажи:
1) Дикой 
2) Кабаниха
3) Феклуша 
Характеристика:
А) «Кто ж ... угодит, коли у ... вся жизнь основана на ругательстве? 

А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходит-
ся... А беда, коли поутру... кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем 
придирается».

Б) «Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом [заел(-а)] 
совсем.

2. Кому из героинь пьесы принадлежат слова, ярко ее характери-
зующие?

1) Катерина
2) Варвара
3) Кабаниха
«Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне 

иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет 
лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела».

3. Жители Калинова по-разному относятся к месту своего обита-
ния. Установите соответствие между персонажами и характеристи-
кой места обитания.

Персонажи:
а) Кулигин
б) Борис
в) Феклуша

Место обитания:
1) «трущоба»
2) город с «жестокими нравами»
3) «обетованная земля» 
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4. Каков был первоначальный вариант жанра пьесы? 
1) комедия
2) трагедия
3) драма
4) водевиль
5. Кто написал статью «Луч света в темном царстве»?
1) Д. И. Писарев
2) Н. А. Добролюбов
3) Н. Г. Чернышевский
Подытоживая, отметим, что приведенные формы работы с учащи-

мися-десятиклассниками на базе текстов изучаемых художествен-
ных произведений ‒ романа-эпопеи и драмы помогут выполнить 
непростую методическую и воспитательную задачу ‒ сформировать 
читателя, который умеет понимать сложные тексты художественных 
произведений, черпать из них психологический, интеллектуальный, 
эмоциональный опыт. Поэтому изучение литературы для школьника 
должно стать репетицией его последующего жизненного сценария 
и позиционирования себя в мире.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ І МОВНИХ УМІНЬ 
ТА НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті розкрито поняття комунікативних і мовних умінь та навичок, 
описані вправи для розвитку цих вмінь у молодших школярів на уроках україн-
ського читання та мови.

Ключові слова: комунікативність, мовленнєві вміння і навички, мовний 
розвиток, артикуляційні вправи.

THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 
AND SPEECH SKILLS WITH YOUNG SCHOOLCHILDREN 

AT THE LESSONS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

The concept of communicative and speech skills is revealed in the article. There 
are described exercises for the development of these skills among elementary-school 
children at the lessons of the Ukrainian reading and language. 

Keywords: communicativity, speech skills, speech development, articulatory 
exercises.

Дослідженню проблеми розвитку мовлення, комунікативних 
умінь присвячені праці Л. Щерби, Л. Виготського, Т. Ладижинської, 
М. Пентилюк, Л. Мацько, Г. Шелехова, Л. Варзацької.

Метою нашої праці є розглянути ознаки комунікативних і мовних 
умінь та навичок, продемонструвати вправи для розвитку комуні-
кативно-мовленнєвих умінь на уроках української мови та читання 
у молодших школярів.

Комунікативність і грамотність сьогодні є одним з факторів успі-
ху в будь-якій сфері життєдіяльності. Відсутність елементарних на-
вичок спілкування призводить до безлічі конфліктів не тільки в ро-
дині, а й в колективі, при спільній діяльності. По тому, як людина 
розмовляє можна судити про рівень її духовного та інтелектуального 
розвитку, про її внутрішню культуру.

Щоб бути успішним, потрібно бути більш комунікативно актив-
ним, соціально компетентним, більш адаптованим до соціальної дій-
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сності, здатним ефективно взаємодіяти і управляти процесами спіл-
кування.

Комунікативність – це процес взаємодії між людьми, в ході яко-
го виникають і формуються міжособистісні відносини. Комунікатив-
ний блок входить до складу основних видів універсальних навчаль-
них дій. Комунікативна компетентність має кілька складових:

• комунікативна здатність;
• комунікативні знання;
• комунікативні вміння.
Комунікативна здатність – природна обдарованість людини в спіл-

куванні, з одного боку, і комунікативна продуктивність з іншого.
Комунікативні знання – це знання про те, що таке спілкування, які 

його види, фази, закономірності розвитку.
Комунікативні вміння – це комплекс усвідомлених комунікатив-

них дій, заснованих на високій теоретичній та практичній підготов-
леності особистості, що дозволяє творчо використовувати знання 
для відображення і перетворення дійсності.

Володіти комунікативними навичками – означає володіти нави-
чками ефективного спілкування. А саме: вміти легко встановлювати 
контакт, підтримувати розмову, володіти навичками синтонного спіл-
кування, вмінням домовлятися і наполягати на своїх правах. Основні 
комунікативні ознаки мовлення: правильність, чистота, точність, ло-
гічність, виразність, образність, доступність, дієвість, доцільність .

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь – одна з основних 
проблем сучасної методики навчання мови, оскільки «відсутність на-
лежної кореляції між теоретичними знаннями і практичними мов-
леннєвими вміннями позначається на кількісних і якісних характе-
ристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки й 
недоліки» [1; 14].

На жаль, наші учні мають ряд недоліків в розвитку комунікатив-
ної компетентності, а саме: 

– зниження рівня читацької культури;
– зниження рівня індивідуального словникового запасу;
– низький рівень сформованості індивідуально-особистісних під-

став для комунікативної компетентності.
Мовні вміння і навички (лексичні, граматичні, вимовні) – авто-

матизоване вміння користуватися мовним матеріалом в процесі 
спілкування. Мовленнєві вміння і навички (монологічні, діалогічні, 
письмові) – вміння вибрати з накопичених засобів ті, які відповіда-
ють комунікативній задачі (відноситься до операційного аспекту, є 
метою навчання і об’єктом підсумкового контролю). 
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Основними властивостями мовних навичок є (за А. А. Леонтьєвим):
– автоматизованість (тобто певна швидкість, цілісність, плав-

ність, відсутність напруженості, економність, готовність до включен-
ня в мову);

– стійкість (міцність);
– гнучкість (здатність до узагальнення і переносу).
Від рівня сформованості в учнів знань, умінь і навичок в почат-

кових класів залежить успішність практичного оволодіння мовою 
на подальших етапах навчання. Головним завданням у навчанні учнів 
мові є вироблення у них як мовної, так і комунікативної компетенції, 
умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності. Процес володін-
ня українською мовою передбачає також формування культурологіч-
них, стилістичних знань і навичок.

Важливе завдання початкових класів – навчання школярів добре 
і правильно висловлювати свої думки в усній і письмовій формі, вмі-
ти переконливо, яскраво, чітко, точно говорити. Вчителі початкових 
класів повинні з перших кроків привчати дітей до змістовних, під-
готовлених, чітких, ясних і правильних за мовою висловлювань. Бо-
ротьба з неорганізованою промовою, з повтореннями, вживанням 
російських слів – завдання важке.

Тому однією з найбільш важливих завдань на початковому етапі 
навчання учнів є розвиток комунікативних і мовленнєвих навичок. 
Мовна освіта і мовленнєвий розвиток молодших школярів – одна 
з головних задач сьогодні в школі. 

Велика частина часу для активної мовленнєвої діяльності 
учнів відводиться на уроках читання і мови. Тут діти знайомляться 
з новими словами, вчаться говорити, писати, міркувати, доводити. 
Важливо залучати всіх учнів до аналізу отриманої відповіді, щоб вони 
доповнювали, уточнювали, виправляли один одного. 

Звукова сторона, приналежність усного мовлення, є не тільки 
обов’язковою формою її матеріального існування, але і одним з важ-
ливих чинників її виразності. Від звукового оформлення залежить 
емоційність мови, її здатність надавати певний вплив на слухачів. 
Тому в роботу над розвитком мовлення школярів як обов’язковий 
елемент включаємо роботу над звуковою її стороною. 

Виправлення недоліків мовного розвитку – це виховання звукової 
культури мовлення; уточнення словникового запасу мови; виявлен-
ня рівня сформованості фразової мови; вдосконалення мовного спіл-
кування.

Виховання звукової культури мовлення включає в себе:
– розвиток правильної вимови, цьому сприяють чистомовки, ско-

ромовки, артикуляційна гімнастика;
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– виразна вимова слів і фраз, для цього використовують ігри-інс-
ценівки на уроках;

– коригування темпу мови, де використовують скоромовки, арти-
куляційні вправи.

Для того, щоб налаштувати молодших школярів на роботу на уро-
ці, а саме розмовляти українською мовою, на початку уроку викорис-
товуємо артикуляційні хвилинки. Роботу починаємо з відпрацюван-
ня чистої вимови звуків, використовуючи на своїх уроках комплекс 
фонетичних, артикуляційних вправ, що сприяють виробленню у ді-
тей правильної вимови звуків, слів, що розвивають вміння чути зву-
ки в словах, добирати слова на певні звуки. Школярі читають склади, 
спочатку повільно, потім швидше. Пропонуємо дітям читання складів 
з запитальною інтонацією, з окличною, з заниженням голосу, підви-
щення голосу, вибірково. Якщо це урок читання і на уроці планується 
знайомство з новим текстом, можна вибрати з текста складні склади 
і зачитати їх. Ці неважкі вправи полегшать молодшим школярам ро-
боту над новим текстом. 

Щоб навчити дітей виразно і чітко вимовляти слова, чисто вимов-
ляти всі звуки мови, використовуємо чистомовки, які необхідні як 
тренувальні вправи для розвитку голосового апарату (вимовляти го-
лосно, тихо, пошепки), темпу мови (вимовляти швидко, повільно).

Чистомовки використовують на закріплення та автоматизацію 
звуків, які дитина правильно та чітко вміє вимовляти ізольовано, з 
метою введення їх у вільне мовлення. Чистомовки можна використо-
вувати не лише на початку уроку, а і при вивченні нового матеріалу. 
Наприклад при вивчені буквосполучень дж, дз, букви ї, ч, апострофа. 
Також можна вправи робити цікавими за рахунок зміни гучності або 
тембру голосу, тобто одні й ті самі рядки промовляти по-різному: го-
лосно, тихо, швидко або повільно. Можна запропонувати учням склас-
ти свою чистомовку.

Для розвитку мовлення молодших школярів може бути викорис-
тана методика скороговоріння. При розробці цієї методики враховані 
потреби молодших школярів в пізнанні, емоційному освоєнні діяль-
ності, високій мовній та ігровій активності, подоланні перешкод. Ско-
ромовка використовується для вдосконалення дикції учнів, оскіль-
ки володіє незаперечними перевагами: наявністю звукових повторів 
і ритму, цікавістю змісту, стислістю.

Послідовність роботи над скоромовкою:
1) повільне, розмірене проголошення учителем;
2) осмислення змістовної сторони, супроводжуване за необхіднос-

ті наочним матеріалом;
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3) повторення з посиленою артикуляцією, проголошення учителем;
4) виявлення учнями повторюваного звуку і хорове розмірене 

проголошення;
5) індивідуальне проголошення учнями.
Розминка з скоромовкою проводиться на початку уроку для кон-

центрації уваги, настрою на емоційну хвилю, зняття напруги, підго-
товки артикуляційного апарату школярів до уроку. 

Удосконалення мовленнєвого спілкування, комунікативної ком-
петенції можливі через:

– розвиток уваги до звукової стороні почутої мови (повторення 
питання, хорове повторення, чергування індивідуальних відповідей 
з хоровими);

– навчальне спілкування в парі або в групі;
– встановлення зв’язків між поняттями (молоко – глечик, ложка – 

каша, сад – грушка).
Велика роль у розвитку комунікативних здібностей відводиться 

роботі з реченням і роботі над зв’язним мовленням.
Використовуємо такі прийоми роботи над реченням:
1) Найпростіший і в той же час необхідний прийом роботи над ре-

ченням – це читання зразків, відпрацювання інтонації, виразності. 
Діти повинні почути, відчути речення як одиницю мовлення. Гар-
не, виразне прочитання речення дає дуже багато для розвитку мови. 
Для інтонування використовуємо загадки, вірші.

2) Наступний прийом, застосовуваний для побудови речення, – 
питання вчителя. Наприклад: «Що діти знайшли в лісі?» Речення-від-
повідь: «Діти знайшли в лісі ....». Питання можуть наштовхувати учнів 
на складання складних речень. Питання чому? навіщо? де? коли? сти-
мулюють складання складнопідрядних речень.

3) Конструктивні вправи:
побудова речень з розрізнених слів.
– всі слова в потрібній формі: «бачили, лисицю, руду, діти, лісі, в»;
– деякі слова в потрібній формі, а частина слів – в початковій фор-

мі: «бачити, лисиця, маленька, діти, ліс, в». 
4) Поступове поширення речення за допомогою питань. Дано ре-

чення: «Птахи прилетіли». – «Які птахи?» – «Звідки повернулися?» – 
«Перелітні птахи прилетіли з теплих країн». – «Куди прилетіли?». 

Вправи такого типу вчать дітей складати великі за обсягом речен-
ня, вводити в них додаткові відомості, встановлювати зв’язки між 
словами і реченнями.

Визначено перелік комунікативно-мовленнєвих умінь, якими по-
винні оволодіти молодші школярі:
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1) уміння ставити запитання, висловлюючи сумнів, уточнення, 
здогадку, передбачення;

2) уміння констатувати, виражаючи погодження, підтвердження, 
судження, наслідок, посилання, обіцянку;

3) уміння заперечувати, висловлюючи відмову, заперечення, не-
погодження;

4) уміння спонукати до дії, висловлюючи прохання, запрошення, 
наказ, побажання [5; 76–77].

Щоб рівень розвитку комунікативних умінь зростав, необхідно 
систематично і цілеспрямовано включати в навчальний процес мов-
ні завдання. А шляхом чергування різних вправ ми піднімаємо інтер-
ес до рідної мови, культури спілкування, сприяємо розвитку мовного 
мислення і комунікативних умінь.

Життя – це спілкування. Людина все життя удосконалює свою 
мову, опановує її багатства. За мовленням можна відразу визначи-
ти рівень мислення мовця, а також його рівень розвитку. Розвиваю-
чи мову дитини, ми розвиваємо і її інтелект. Для дитини грамотна 
мова – запорука успішного навчання та розвитку.
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У РОМАНІ «МОЛОКО З КРОВ’Ю» ЛЮКО ДАШВАРА

У статті ми спробували проаналізувати систему універсальних фоль-
клорних архетипів та символів та способи їх трансформації автором у ро-
мані Л. Дашвара «Молоко з кров’ю». Ми розкрили прихований символічний код 
твору, витворений на межі традиції та сучасного постмодерного бачення 
світу. 

Ключові слова: фольклор, архетип, символ, символічний код.

THE TRANSFORMATION OF UNIVERSAL FOLKLORE 
ARCHETYPES AND SYMBOLS IN THE NOVEL 

«MILK WITH BLOOD» LYUKO DASHVARA

In the article we tried to analyze the system of universal folklore archetypes and 
symbols, as well as the ways of their transformation by the author in L. Dashvar’s 
novel «Milk with blood». We uncovered the hidden symbolic code of the work, created 
on the verge of tradition and the modern postmodern vision of the world. 

Keywords: folklore, archetype, symbol, symbolic code.

Останнім часом широку популярність на сучасній українській лі-
тературній ниві здобула «найтиражованіша письменниця країни», 
сценарист та журналіст Ірина Чернова, більше відома в літературних 
колах як Люко Дашвар. Творчі досягнення обдарованої та неперед-
бачуваної мисткині були тричі відзначені престижною літературною 
премією «Коронація слова», премією «Дебют року» та дипломом «Ви-
бір видавців», а в 2012 році їй присвоєно почесне звання «Золотого 
письменника України». 

Ірина Іванівна народилася 2 травня 1954 року в Херсоні. Має 
дві вищі освіти (інженер-механік та магістр державного управління). 
Довгий час вона обіймала посаду головного редактора газети «Се-
лянські зорі», де вела рубрику «Пам’ятаю все життя». Згодом історії 
простих людей, викладені у цій рубриці, стали джерелом її творчого 
натхнення, послугували прототипами майбутніх літературних героїв 
і сприяли появі на українському літературному просторі нового за-
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гадкового імені – Люко Дашвар (псевдонім, вигаданий письменни-
цею шляхом складання літер імен найдорожчих їй людей).

Творчість Люко Дашвара не рідко розглядають як продукт масо-
вої літератури, чи зараховують до так званої жіночої літератури, про-
те її романи (а наразі, це 9 романів: «Село не люди» (2007), «Молоко 
з кров’ю» (2008), «Рай. Центр» (2009), «Мати все» (2010), трилогія 
«Биті є» (2011–2012), «На запах м’яса» (2013), «Покров» (2015)) – ви-
сокоякісні, розраховані на всебічно обізнаного реципієнта, не про-
гнозовані, не шаблонні, емоційно та естетично багаті твори, що ма-
ють велику кількість прихильників.

Питання рецепції фольклорних традиційних образів, мотивів та 
символів письменниками ХХ ст. висвітлено у працях Скиби О. В., Єр-
моленко С. Я., Бойка В. Г., Гончара О. Т., Коваленко Л. М., Шевчук Т. М., 
Семенчука І. Р. та ін. Однак, творчість Л. Дереша, з точки зору всоту-
вання нею народнопоетичних архетипних моделей, досі оминали 
увагою. 

Отже, предметом нашого наукового дослідження стало ви-
вчення процесу трансформації універсальних фольклорних архе-
типів та символів у сучасній романістиці, адже, за словами Р. Хар-
чук, наявність подібних мотивів в сучасній українській літературі 
є незаперечним «фактор[ом] утворення національної літерату-
ри» [8; 69]. Саме міцним зв’язком фольклорних традицій та функ-
цій сучасної масової літератури пояснюється інтенсивний вплив 
на свідомість читача, здатного в результаті осмислення прадавніх 
міфологічних архетипів трансформувати реалії сучасності зі сфери 
раціо в сферу сакрального. 

Об’єктом дослідження став другий роман письменниці «Молоко 
з кров’ю», що в 2008 році був відзначений премією «Коронація слова» 
та отримав звання «Книга року ВВС-2008».

Отож, ми маємо на меті дослідити вплив української міфології та 
фольклору на творчість мисткині та пояснити власне авторську мо-
дифікацію загальновідомих народнопоетичних образів, мотивів та 
символів, викликану сучасними читацькими запитами. 

У романі «Молоко з кров’ю» авторка зробила спробу регенерувати 
одвічні теми, притаманні українській літературі з давніх-давен, як то: 
тема села та міста, історичного зв’язку поколінь, трагічного кохання, 
сільських реалій, що розгортаються на тлі містичної прадідівської за-
бобонності українців. На думку О. Ємець, «такого ефекту авторка до-
сягає завдяки включенню різноманітних фольклорних схем» [2; 123]; 
тобто, як називає подібний прийом З. Мітосек, йдеться про «імітацію 
міфу поза міфологічною свідомістю» [5; 114].
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І справді, події роману розвиваються на тлі традиційного українсько-
го села Рокитне, мешканці якого є носіями багатовікової української 
народної мудрості. Підтвердженням тому є неодноразове вживання 
ними народних прислів’їв та приказок, забобонність у повсякденному 
житті, віра в пророцтва, віщі сни та в магічну силу слова взагалі. 

Роман переповнено традиційними фольклорними архетипа-
ми та символами, які, за твердженням З. Мітосек, є «своєрідн[ими] 
острівц[ями] змісту, естетичного або ж екзестенційного відкрит-
тя героя»[5; 125].

Ключовим символом твору є Марусине намисто, яке передавало-
ся з покоління в покоління по жіночій лінії й було гарантом щасливої 
долі його володарки – своєрідна запорука вічності почуттів. Адже до-
сить часто жіночі прикраси, як то сережки, намисто чи дукачі «… вико-
нували, крім естетичної, ще й функцію амулета, талісмана, оберега» 
[6], що покликаний захищати людину, приносити їй здоров’я, щастя, 
любов. До того ж, зважаючи на етнокультурні особливості україн-
ців, на символічному рівні червоний колір намиста асоціюється як із 
кров’ю, як символом життя та кохання, так і зі смертю (війною, рана-
ми, вогнем). З червоними коралями дівчини була пов’язана сімейна 
легенда: якщо нитка, що тримає намистини порветься, не бачити їх-
ній власниці щастя ні за життя, ні на тому світі. «Казала, оце бережу 
намисто і передаю від матері до доньки, бо як нитка не порветься, 
то я свого любого на небі зустріну, а як порветься – пропала я навіки» 
[1; 44]. Кожного разу, коли головна героїня знімала коралі, трапляло-
ся якесь лихо. Так, не дослухавшись до пророчого сну та попереджень 
старої баби Чудихи, Маруся втрачає єдиного сина Юрка: « – Не жилець 
[…] Не живуть довго такі янголи безгрішні» [1; 63]. 

Крім того, авторка вдається до ефекту намиста як замкненої лінії 
або кола, що «є космічним і соціальним символом зв’язку» [6] й проя-
вом безперервності буття, й, таким чином, творить своєрідне обрам-
лення роману (випадкова зустріч Руслани (Мо’русі) (звукова алюзія 
на ім’я головної героїні Марусі) та Степана).

У коханні Маруся дотримується власних неписаних законів. Вона вва-
жає, що «День… Він для роботи. […] А вночі кожну дівчину своя зірка-любов 
зігріває» [1; 25], адже «одна дівчина на зірку дивиться і край, друга до неї 
тягнеться, а третя до себе манить…» [1; 22]. У фольклорі, зоря – «сим-
вол животворної й родючої природи; дівчини-красуні» [6], символ «жада-
ної, але нездійсненної мрії, нерозділеного кохання» [6]. До того ж в усній 
народній творчості зустрічаємо три іпостасі зорі – зоря вранішня, полу-
денна та вечірня. Це символічні образи, що позначають певні сакральні 
проміжки часу. Саме тому для Марусі, «недосяжної і незбагненної, як зір-
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ка» [1; 18] вечірня, ніч – єдина втіха, можливість вповні віддатися по-
чуттям, що вдень поміж людей викликали б насмішку й нерозуміння: 
« – Для людей, Стьопо, краса – то кров з молоком. А ми з тобою – молоко 
з кров’ю. Те саме, а люди очі заплюють» [1; 22]. 

Автор сповнює символічним змістом й такі, на перший погляд, 
звичайні речі, як то відчинене вікно – як «символ ідеї проникнення, 
потенційних можливостей, надії, чекання» [6]; цукерка – як символ 
заборонених стосунків, задоволення, насолоди, своєрідної плати 
за любов; сигарети – з одного боку, як фалічного символу, що, ви-
ходячи із міркувань З. Фрейда, виступала втіленням чоловічої сили, 
сексуальності, а з іншого – як символ невидимої присутності й ві-
рності коханця. До речі, промовистою є й назва цигарок «Пегас», тоб-
то «крилатий кінь; символ поетичного натхнення» [7; 107]. І дійсно, 
Степан все своє життя протупцював попід вікнами коханої, покло-
няючись своїй заповітній любові. Адже, «Любов – не для чужих очей. 
Любов – то таємниця. Незбагненна примха безрозсудного серця. […] І 
що його бідкатися про загублене життя? Любов – краща за життя. І 
щоби це зрозуміти, треба прожити ціле життя» [1; 106].

Німим свідком прихованих від усього світу стосунків потаємних 
коханців став бузок, що ріс в Орисиному дворі при паркані. Тради-
ційно бузок виступає «символом скромності, молодого подружньо-
го життя» [3; 58], одначе «нещасливого, приреченого на трагічну 
розв’язку, фатального» [4]. У романі бузок інколи виступає симво-
лічним уособленням Марусі, адже в лиху годину він всихає разом із 
дівчиною, і разом з нею він розквітає в годину щастя. Старий чагар-
ник двічі ставав вірним вартовим чарівної реліквії коханців і саме за-
вдяки його захистові остання магічна намистинка потрапила до рук 
Руслани, дочки Олексія та його другої дружини. 

Отже, роман «Молоко з кров’ю» Люко Дашвара є блискучим зраз-
ком вдалої асиміляції автором фольклорної традиції в постмодерний 
дискурс та успішної спроби витворення оригінального символічного 
коду художнього полотна. Фольклорні символи та архетипи надають 
романові казкової магічності, з легким напиленням містики, скро-
пленої щедрою скарбницею народнопоетичної мудрості, що, в свою 
чергу, сприяє регенерації національної самоідентичності та усвідом-
ленню власної народної унікальності шанувальниками творчості 
неординарного художника слова – Люко Дашвара. 
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Интерес к изучению текста обусловлен стремлением объяснить 
с точки зрения современного языкознания язык как глобальное яв-
ление, как цельное средство, связанное с различными сторонами че-
ловеческой деятельности, реализуемыми через текст.

Исследуя художественный текст как сообщение, направленное 
автором читателю, зрителю или слушателю, необходимо указать 
на то, что текст не только выступает как единица коммуникации, 
но и рассматривается как единица психолого-речевого и прагматиче-
ского характера. Прагматика изучает использование речевых формули-
ровок говорящим с целью оказать влияние на собеседника, в связи с чем 
прагматический аспект связан с концепцией речи как деятельности 
и объектом прагматики в данном плане выступает лингвистический 
фрагмент в его деятельностном контексте. При этом деятельностный 
контекст представлен, прежде всего, аспектом порождения речи отпра-
вителем, преследующим определенное намерение, аспектом получения 
речи одновременно с распознаванием намерения получателем, а также 
с аспектом ситуативной основы речевого взаимодействия.

В общем виде к прагматическим параметрам текста относятся все 
его элементы, в которых в той или иной знаковой форме зафиксиро-
ваны отношения между самим текстом и субъектами коммуникации: 
автором и адресатом. Так, автор обычно стремится строить свое вы-
сказывание таким образом, чтобы обеспечить для читателя возмож-
ность более или менее адекватного понимания, для чего трансли-
рует определенным образом обработанную информацию с учетом 
количественных и качественных характеристик фоновых знаний 
читателя.

Представления автора текста о себе, равно как и его представле-
ние о своем читателе, также реализуются в тексте, автор вступает 
с читателем в определенную прагматическую игру, расставляя в тек-
сте намеки, выстраивая систему двойников, зеркальных отношений 
и т.п. Единицами этой прагматической игры становятся прецедент-
ные тексты данной культуры: имена собственные, фразеологические 
единицы, цитаты, аллюзии и др.

В текстах художественной литературы отмечены такие важные 
с точки зрения прагматики функции языка, как функция воздействия 
и функция сообщения. Воздействие проявляется в том, что некото-
рая совокупность языковых единиц используется уже не для переда-
чи определенного содержания, а становится выражением нового со-
держания. Сообщение в таком контексте начинает функционировать 
для нового содержания-намерения, выходящего за пределы семан-
тического использования языка. При этом интенция вступает в дей-
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ствие в иллокутивной фазе высказывания, а воздействие – в перло-
кутивной.

Среди факторов, повышающих воздействие содержания текста 
на читателя, важным является прагматически ориентированный 
целенаправленный отбор языковых средств при построении текста. 
Не только создание текста, но и его влияние на успешное восприя-
тие в достаточной мере зависят от того, насколько оптимально осу-
ществлен выбор языковых средств. 

Прагматика текста, таким образом, образуется сочетанием праг-
матических значений, свойственных языковым единицам, входя-
щим в состав конкретного текста и всецело зависит от того, как сочета-
ются между собой прагматические значения разных языковых единиц 
данного текста и как они соотносятся с контекстом, с пресуппозицией.

Спектр средств субъективно-оценочной семантики по-разному 
проявляется в разных текстах. В текстах художественной литерату-
ры акцент делается на средства, реализующие эмоциональные, экс-
прессивные и модальные компоненты – так, если прагматический 
аспект исследования позволяет выявить отношения между говоря-
щим и знаком и изучить функционирование знаков в речевом акте, 
то оценочность формируется ситуацией общения при установлении 
конкретных отношений между коммуникантами с учетом целей 
и мотивов высказывания. Художественные тексты представляют 
собой сложное, требующее специального изучения взаимодействие 
формы и прагматического содержания.

Как правило, автор художественного произведения не ставит 
себе целью воспроизвести непрерывный континуум в диалоге – это 
создавало бы большую трудность для писателя при чтении, поэто-
му всякий художественный текст состоит из монологической автор-
ской речи и диалогов персонажей, которые вместе и составляют ху-
дожественное целое.

Функционирование речевых актов в художественном тек-
сте включает в себя разнообразные аспекты: вербальный, физи-
ческий, культурный и др. Невербальные компоненты коммуника-
ции, вступая во взаимосвязь с вербальной речью в художественном 
тексте и участвуя в реализации определенного коммуникативно-ин-
тенционального содержания, создают прагматику художественного 
текста.

Каждое эмоциональное состояние человека сопровождается вну-
тренним переживанием (содержанием) и его внешним проявлением 
(экспрессия). Экспрессия сопровождается такими экспрессивными 
факторами, как мимика, жест, движение (паралингвизмами), а содер-
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жание проявляется через лингвистические факторы – значение язы-
ковых единиц, просодию, построение высказываний. Невербальным 
компонентам в художественном тексте присущи такие составляю-
щие, как когнитивный, эмоциональный и коммуникативный аспек-
ты. Приведем некоторые примеры, извлеченные из фрагментов тек-
ста Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

1) Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыб-
ку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свой-
ственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала 
из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

2) Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, 
щиплет ему в носу, и он первый раз в жизни почувствовал себя го-
товым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так трону-
ло его; ему было жалко ее, он чувствовал, что не может помочь ей, 
и вместе с тем знал, что он стал виною ее несчастья, что он сделал 
что-то нехорошее.

3) Все это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова. 
И опять лицо его просияло восторгом.

Стилистические средства, в особенности, метафора, эпитет, ги-
пербола, сравнение, аллюзия, различные интенсификаторы, фразе-
ологизмы, пословицы, а также неожиданный порядок слов являются 
мощными средствами создания прагматического потенциала худо-
жественного текста.

Актуальным является и анализ авторской персонажной речи в тек-
сте, так как в ней в большом объеме раскрываются глобальный замысел 
автора и идея произведения, прагматическая установка текста и про-
граммируемый эффект, рассчитанный на понимание замысла в целом. 
Прагматический аспект авторской речи заключается в передаче соци-
ально целостного подхода автора к событиям и персонажам.

Прагматика авторской речи включает следующие аспекты: ин-
формативный, эмоционально-оценочный, образно-стилистический. 
При этом наиболее прагматически отмеченными оказывается такая 
форма художественного текста, как авторские рассуждения. В них 
проявляется функция воздействия, которая носит прагматический 
характер. В авторских рассуждениях прагматическая направленность 
может выражаться эксплицитно, если авторская точка зрения выра-
жена конкретно, и имплицитно, если автор избегает категоричных 
оценок, а в рассуждениях присутствует сомнение, неуверенность.

Прагматика диалога также формируется рядом грамматических 
и стилистических средств: недосказанность, использование проти-
воречий, ирония, риторический вопрос, эллипсис, контрвопрос и др.
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Исследование проблемы прагматики художественного текста по-
зволяет констатировать:

– прагматика художественного текста представляет собой много-
уровневую структуру и представлена лексическим, синтаксическим 
и общетекстовым уровнями;

– основными универсалиями художественного текста являются 
авторская и персонажная речь, авторские ремарки, монологическая 
речь автора, диалоги персонажей, создающие полифоничность его 
прагматики;

– прагматика национально-специфических характеристик взаи-
модействия вербальных и невербальных средств художественного 
текста формируется за счет экстралингвистической обусловленно-
сти их реализации в языке;

– прагматика художественного текста создается функционирова-
нием эмоционального, экспрессивного и оценочного аспектов язы-
ковых единиц.
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У статті проведено паралелі в змалюванні образу дитини у творчості 
американського письменника Рея Бредбері та українського митця Михайла 
Стельмаха. Виявлено спільні та відмінні особливості інтерпретації концеп-
ту «дитинство». Порушено проблему становлення й формування людської 
особистості. 
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THE INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE CHILD 
IN LITERATURE (ON THE MATERIAL 

OF CREATIVITY BY M. STELMAKH AND R. BRADBURY)

The article draws the parallels in the description of the child’s image in the work 
of American writer Ray Bradbury and the Ukrainian writer Mikhail Stelmakh. There 
are identified common and distinctive features of the interpretation of the concept of 
«childhood». The problem of becoming and formation of the human person is raised. 

Keywords: children’s image, childhood, interpretation, child’s worldview, 
memories, nature.

Однією з провідних та ключових тем літератури є тема дитини 
і дитинство. Це тема − універсальна, вона не обмежується рамками 
будь-якої національної літератури чи конкретного часового періоду. 
Ця універсальність пояснюється ще й тим, що дитинство − така ж за-
гальнолюдська категорія як життя, смерть. Дитинство відрізняється 
низькою специфічних особливостей не тільки як певний стан, але і як 
особливий процес.

Дитинство − дивна та чудова пора, коли оточуючий світ видається 
неосяжним, яскравим, наповненим таємницями, коли відкриття від-
буваються кожного дня. У цей час народжуються мрії, формується ха-
рактер, набуваються звички. 

Спогади про дитинство освіжають, підносять душу і служать дже-
релом кращих спонукань. Тому й закономірно, що змалювання дитя-
чого образу стає однією з центральних в світовій класиці. 

Тому важливим видається у цьому зв’язку розгляд відображення 
світу дитинства в художній літературі, оскільки вона відображає ду-
ховні настрої всього суспільства і найбільш яскраво характеризує на-
явність морально-етичних цінностей цивілізованого світу.

Але письменникові недостатньо знати особливості дитячого 
світосприйняття, уявлення та мрії дітей. Письменник має володіти 
даром кожен раз бачити оточуючий світ поглядом дитини. Однак 
при цьому не залишатися в полоні дитячого світосприйняття, а бути 
завжди попереду нього, щоб вести читача за собою. 

У зарубіжній літературі роль першовідкривача образу дитини, 
безперечно, належить Марку Твену. Це його Том Сойєр і Гекльберрі 
Фінн стали символами нестримної дитячої спраги пригод, оптимізму 
і неприйняття святенницької моралі, що навязується суспільством 
дорослих. 

Традиція світової літератури, де дитина − першовідкривач, осо-
бистість, що перебуває у постійному русі, продовжується у творах 
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чудового американського письменника Рея Бредбері «Морська муш-
ля», «Берег у присмерках», «Відчуваю, що Зло гряде», «Дерево осені», 
«Канікули на Марсі» та ін.

Класики вітчизняної літератури Леся Українка, В. Винничен-
ко, В. Стефаник, В. Симоненко та ін. продовжують традиції світо-
вої літератури у розкритті образу дитини. Серед них значне місце 
посідає М. Стельмах, котрий у своїх творах «Гуси-лебеді летять» і 
«Щедрий вечір» визначає загальнолюдський і художній мінімумом 
любові до життя у всіх її проявах, вміння по-справжньому її бачити 
очима дитини, уміння цінувати добро і творити його самому, різно-
бічність відчуття зовнішнього світу. 

Творчість Р. Бредбері досліджувалася такими літературознавцями, 
як Ю. Біломлинська, Ю. Анютин, А. Оганян, Н. Рисова, П. Хмара та ін.

У працях О. Бабишкіна, М. Домницького, О. Килимник, І. Семен-
чука, Г. Штоня та ін. неодноразово наголошується на складності та 
різноплановості творів М.Стельмаха. Але тема дитинства докладно 
не досліджувалась.

Роман Рея Бредбері «Кульбабове вино» та дилогія М.Стельмаха 
«Гуси-лебеді летять» і «Щедрий вечір» створені у середині ХХ століт-
тя. Події, що описані у творах, відбуваються в двадцятих роках того ж 
століття на різних кінцях світу, у різних суспільно-історичних умовах. 
В Сполучених Штатах Америки в цей час за короткою післявоєнною 
кризою настає відносне благополуччя, стабілізація; в Росії, до складу 
якої входила Україна, відбувається руйнація імперії, що відзначаєть-
ся трагічними подіями: кривава громадянська війна стає продовжен-
ням революції 1917 року.

Повість «Кульбабове вино» опублікувано Реєм Бредбері 1957 
року. Це багато в чому автобіографічна книга. Події, змальовані 
у творі, розгортаються влітку 1928 року у вигаданому провінційно-
му містечку США Грінтауні. Його прототипом стає рідне місто Бред-
бері – Уокіган. Біографічні риси самого Бредбері найбільш повно ві-
дображені в образі 12-річного Дугласа Сполдінга. В одному зі своїх 
інтерв’ю Рей Бредбері сказав: «Я пишу так, як великі французькі жи-
вописці, які створювали свої полотна, наносячи на полотно точки. 
«Вино з кульбаб» почалося з того, що я написав маленький пассажик 
про ганках американських будинків. А друга точка − рецепт, як роби-
ти вино з кульбаб. Його вирізав мій дід з одного журналу, коли мені 
було три роки. Ось друга точка. Феєрверки, запуск змія, Хеллоуїн, 
провінційні похорон − всі ці точки мало-помалу населяли полотно, 
і в один прекрасний день я подивився і здивувався: «Здається, я на-
писав картину!» [6; 5].
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Дитинство М. П. Стельмаха пройшло на Вінниччині. Повість «Гуси-
лебеді летять» теж автобіографічна, написана в 1963-1964 роках. «Од-
нак спогади про рідну природу, про земляків-односельців не відпуска-
ли митця. Не дивно, що у 1966 році вийшла друком ще одна повість 
«Щедрий вечір», у якій знову ожили добре знайомі читачам герої по-
переднього твору» [5; 471]. Ці два твори і складають дилогію, котра ви-
блискує яскравою перлиною у творчому доробку письменника.

Повість М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять...» неначе народила-
ся з народних оповідань, повних чаклунства і дива. Уже з перших 
абзаців Михайло стельмах переносить нас в казку, де розпатлані 
хмари, де співають лебедині крила, де світ більшається, тріпоче й 
міниться. Де можна стати чарівником й повернути лебедів з ми-
нулого, де ростуть правічні ліси й літають чарівні гуси-лебедята: 
«А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком 
провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як 
скрипка» [9; 101].

Елемент загадковості, чаклунства присутній в обох творах Стель-
маха: у першій частині це виявляється у сприйнятті дитиною приро-
ди через образи птахів, у другій – через зміни пір року. 

Природа, відношення до неї і Михайлика, і Дугласа стає тим ін-
дикатором, що вказує на формування морально-етичних цінностей 
у підлітків.

Образ Дугласа, і образ Михайлика розкриваються також через сто-
сунки з рідними і знайомими. Головні герої зростають в оточенні 
батьків, дідуся і бабусі, друзів по навчанню, сусідів. Дуглас полюбляє 
походи з батьком і братом на природу, брат для нього – найкращий 
друг, з яким він обговорює свої думки, враження. Саме дідусь вно-
сить нотку чарівності, коли запечатує частинку літа в пляшки у ви-
гляді кульбабового вина. Кожен із сусідів своїм дорослим життям, 
розмовами, пригодами наповнюють, урізноманітнюють світ хлоп-
чика. 

Сім’я Михайлика дуже бідує. Автор дає зрозуміти читачеві, що 
батько Михайлика воює. Матері доводиться в скрутних умовах гро-
мадянської війни (безгрошів’я, недоїдання) оберігати душу своєї 
єдиної дитини від зла. Проте підліток росте жвавим, відкритим і до-
брим до людей і до природи. Він розуміє гомін лісу, а знайшовши го-
лівку підсніжника, Михайлик радіє, що «лебеді принесли на своїх кри-
лах весну і життя» [9; 119]. 

У повісті «Гуси-лебеді летять» немає негативних персонажів. 
Щодо позитивних образів, то найбільш цікавими є рідні Михайлика – 
його мати та батько, дід Дем’ян і бабуся. 
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Любити життя, природу навчила Михайлика мати: «Вона пер-
ша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, 
п’янкий любисток, м’яту, осінній гороб і калину» [9; 132].

Образ Михайлика змальовано автором у трьох вимірах: стосун-
ки в сім’ї, світ природи та події глухого поліського села. Для голов-
ного героя відношення дідуся до бабусі стає прикладом любові, по-
ваги, самопожертви; хлопчик з добротою ставиться до кривенької 
качечки, до старого коня, що допомагає його сім’ї; страждає через те, 
що дядько Сергій хоче підстрелити косулю. Яскравий епізод у пові-
сті, коли Михайлик віддає жебракам насіння, що мати зберігає, як 
зіницю ока.

Ще один образ твору − символ лебединої краси як символ швидко-
плинних, неповторних років дитинства, які допомагають відчути цей 
світ набагато досконалішим, добрішим і кращим. Саме таким його ба-
чив Михайлик, саме таким його бачив і письменник.

Стильові особливості двох таких різних письменників виявля-
ються схожими у використанні образів природи, рідного дому, на-
віть у змалюванні елементів одягу та взуття. Михайликові, як і Ду-
гласу, для кращого пізнання світу вкрай необхідна взувачка. Однак, 
якщо Михайлик через скрутні обставини життя радий і материним 
чобіткам: «Я, наче саме щастя, хапаю чоботи, … дарма що мамині чор-
нобривці завеликі, дарма, що в них прошви чорні, а халяви жовті» 
[9; 110], то мрія Дугласа − про легкі, як пух, тенісні черевики, тому 
що в них « …відчуваєш себе так, немовби вперше в це літо бредеш бо-
соніж по лінивому ручаю…» [1; 445], «такі черевики мчатимуть тебе 
над деревами, над річками і будинками» [1; 446].

Роман Бредбері «Вино з кульбаб» поєднав у собі і риси лірико-
поетичній казки-притчі, в якій розставлені знакові вставні притчі: 
про Машину щастя − про винахід Лео Ауфмана, про Машину часу − 
про полковника Фрілея, про Зелену машину трьох сестер, про ста-
рість місіс Бентлі, про дідуся Дугласа, про чаклунство та ін. 

Розповідь у романі ведеться в трьох планах. Перший − це веселі і 
сумні пригоди головного героя книги Дугласа влітку 1928 р., початко-
ві враження підлітка від спілкування з світом людей і природи. Хлоп-
чик веде щоденник подій, виразно визначивши їх сутність для себе: 
«Звичайні справи і події», «Відкриття і одкровення». Другий план − 
картини життя провінційного містечка Грінтаун, зеленого містечка 
Америки 20-х років ХХ ст. та її минулого, яке передається в спогадах 
полковника Фрілея, місіс Гелен Луміс, міс Бентлі та інших персонажів. 
Третій план − роздуми оповідача-дорослого про героїв книги, про ди-
тинство, про час і про природу.
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У світі цього роману є місце тільки безмежному добру, красі, любо-
ві, дитинству, щастю, природі [5; 27].

Головний герой повісті Дуглас разом зі своїми друзями та деся-
тирічним братом Томом за три літніх місяці 1928 року здійснює ве-
лике безліч дитячих відкриттів: вперше розуміє, що означає життя, 
смерть, щастя, страх і багато іншого, вчиться розрізняти добро і зло. 
Літо стає в повісті метафорою всього життя людини: червень − на-
родження і дитинство, липень − розквіт і серпень − старість і смерть. 

Важливим фантастичним і символічним елементом є в романі 
саме «вино з кульбаб». Цю домашню настоянку готує з року в рік дід 
дванадцятирічного Дугласа − головного героя роману.

Бредбері так описує його: «Вино з кульбаб − спіймане і закупорені 
пляшки літо» [1; 442]. «...воно буде м’яко мерехтіти, точно розкрива-
ються на світанку квіти, а крізь тонкий шар пилу буде виблискувати 
сонце нинішнього червня. Поглянь крізь вино на холодний зимовий 
день − і сніг розтане, з-під нього здасться трава, на деревах оживуть 
птахи, листя і квіти, ніби міріади метеликів, затремтять на вітрі. І на-
віть холодне сіре небо стане блакитним» [1; 443].

Отже, завдяки героям-хлопчакам і твір М. Стельмаха, і твір 
Р.Бредбері наскрізь пронизаний добротою, гідністю, любов’ю до кра-
си рідної землі і природи. Саме завдяки їм письменники вчать нас по-
важати головні людські цінності і ніколи не забувати про оточуючих 
людей, про оточуючий нас світ. Гармонія природи і людини – осно-
вний сенс творів американського письменника Рея Бредбері та його 
українського колеги Михайла Стельмаха. 
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Рассматривается европейское языковое портфолио и его влияние 
на процесс изучения иностранного языка в условиях полилингвизма Придне-
стровья. Учёт данных родных и иностранного языков позволит минимизи-
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EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO 
AS A MEANS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION

We consider the effect of European Language Portfolio and its impact on 
the process of foreign language learning in the conditions of multilingualism in 
Pridnestrovie. Using the data of native and foreign languages will minimize the 
interfering effects of the native language and the intermediate language and will 
help to use positive shift in learning a foreign language.
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Важность соблюдения международных стандартов в области язы-
кового образования растет как на этапе окончания школьного обра-
зования, так и на этапе вузовского и послевузовского образования. 

Формирование языковых компетенций, как правило, сопровожда-
ет наших учащихся на всех этапах обучения. 

Сделать этот процесс эффективнее и рациональнее − наша основ-
ная задача. 
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Приведем описание лингвистического «минимума», который ожи-
дается от взрослого европейца, получившего среднее образование:

• «государственный язык», на котором говорят и пишут в со-
ответствии со стандартными нормами страны, принятых в образо-
вательной системе;

• разнообразие первого языка, на котором говорят в соответ-
ствии с нормами региона и / или поколения, к которому он / она при-
надлежит;

• региональный язык или язык меньшинств, которым он / она го-
ворит и / или пишет, наряду с государственным языком;

• один или более иностранных языков, которые понимают, 
но не обязательно на которых говорят, то есть, владеют на базовом 
уровне в результате полученного образования или опыта (в т. ч. с по-
мощью средств массовой информации и / или туризма);

• другой иностранный язык, который освоен на более высоком 
уровне с умением говорить и писать.

Основная функция Европейского языкового портфолио − разви-
тие навыков рефлексии по поводу проделанной работы обучаемых, 
т. е. формирование способности обучаемого к самостоятельной оцен-
ке своего уровня владения языком в сопоставлении с нормами [3; 
11−14].

Европейское языковое портфолио было разработано Отделом 
языковой политики при Совете Европы в Страсбурге в 1998−2000 го-
дах. Оно было запущено в пилотирование по всей Европе во время 
проведения Общеевропейского года языков как инструмент под-
держки развития поликультурности и полиязычности. 

Основное назначение портфолио − сделать процесс изучения язы-
ка более прозрачным для учащихся всех возрастов. 

Это позволяет им записывать все изучение языка, где бы оно 
ни происходило, и весь опыт использования других языков и обще-
ния с другими культурами; поддерживать развитие автономии уча-
щегося, многоязычие и межкультурную компетентность.

Школы могут использовать его для разработки языковой полити-
ки школы и общешкольных подходов к преподаванию языков.

Отношение к столь новомодному явлению, как портфолио, в пе-
дагогическом сообществе крайне неоднозначно. Об этом свидетель-
ствуют и споры в профессиональных сообществах, и «тяжелое» 
продвижение, казалось бы, неплохого дела в практической жизни. 
Как все новое, несвойственное нашей педагогической традиции, 
портфолио с трудом пробивает себе дорогу, утверждает А. Н. Сви-
ридов [6; 43−46]. Тем не менее, рассмотренная типология портфо-
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лио, его структура, система сбора информации, способы ее хране-
ния – все это делает материал статьи заслуживающим внимания 
и изучения. 

В настоящее время становится очевидным, что для контроля 
и управления образовательными достижениями учащихся недо-
статочно таких средств оценивания, как текущая отметка в бал-
лах в журнале и результаты промежуточной или итоговой аттеста-
ции по учебному предмету. Экзамен, являющийся преимущественной 
формой аттестации, опирается сегодня, как правило, на тестирова-
ние, что не позволяет оценить многие умения и навыки, которые не-
обходимы учащимся для успешной реализации их жизненных и про-
фессиональных стратегий и тактик по завершению школы. 

Так, наиболее часто используемые стандартизированные те-
сты не позволяют оценить способность учащихся применять свои 
умения и знания в реальной жизненной ситуации, так как дают 
усредненный или случайный результат. С помощью тестовых из-
мерителей невозможно оценивать развитие важнейших поведен-
ческих навыков и формирование ключевых компетентностей, ко-
торые востребованы в профессиональном образовании, на рабочих 
местах и в повседневной жизни. И конечно, эти измерители мало 
пригодны для выявления индивидуальных возможностей и склон-
ностей учащихся. 

Анализ зарубежного опыта и российской лингводидактической 
науки показывает, что важным инструментом решения подобных об-
разовательных задач является портфель индивидуальных образова-
тельных достижений, или портфолио школьника.

Функции языкового портфолио:
• Социальная (портфолио демонстрирует способности и компе-

тенции в области иностранных языков и может служить приложени-
ем к аттестатам и дипломам).

• Педагогическая (учитель отслеживает самостоятельную, вне-
аудиторную работу учащегося и совершенствование его языкового 
уровня). 

• Образовательная (позволяет развивать индивидуальные 
языковые способности учащегося, работать с одарёнными детьми, 
повышать их внутреннюю мотивацию к самостоятельному изуче-
нию языков на протяжении всей жизни).

Общеевропейские концепции владения иностранным языком со-
держат основные положения современного подхода к обучению не-
родным языкам на различных образовательных уровнях и в различ-
ных условиях.
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В этом документе дано также описание системы уровней владе-
ния изучаемыми языками, инструкция, позволяющая человеку опре-
делить эти уровни [2; 6].

Практически они отражают итоги многолетней работы экспертов 
стран-участниц Совета Европы, в том числе и представителей Рос-
сии, над различными аспектами проблем совершенствования препо-
давания и изучения иностранных языков [5; 8−14].

Уровни владения языком

Языковое портфолио – это личный документ, который позволя-
ет вам оценить собственную языковую компетенцию в различных 
языках и ваши контакты с другими культурами.

Он включает в себя: языковой паспорт, языковую биографию, досье.
Языковой паспорт

Здесь учащийся могут описать свою лингвистическую и культур-
ную идентичность, языковые знания, опыт использования разных 
языков и контакты с разными культурами.

− Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои 
ближайшие родственники;

− где я учился/училась;
− языки, которые я изучал (-ю) в школе;
− пребывание за границей;
− проекты;
− языки обучения (билингвальное обучение);
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− таблицы для самооценки (общеевропейская шкала шести уров-
ней владения языками);

− коммуникативная компетенция.
Языковая биография

Биография помогает учащемуся устанавливать цели обучения, за-
писывать и отражать изучение языка и межкультурный опыт и регу-
лярно оценивать прогресс.

В языковой биографии учащийся определяет свой уровень владе-
ния изучаемым языком по таблице самооценки. 

Он внимательно осваивает описание коммуникативных уме-
ний в листах самооценки, затем отмечает те коммуникативные уме-
ния, которыми он, по его мнению, уже овладел, и те, которыми ему 
предстоит овладеть. Учитель помогает учащемуся увидеть свои до-
стижения и недостатки и наметить путь устранения последних. 

Досье
В этом разделе учащиеся могут хранить образцы своей работы 

на языке (-ах), который он изучил или учит. В досье учащийся соби-
рает весь материал, свидетельствующий о его успехах в овладении 
языками. Это могут быть работы, выполненные им самостоятель-
но на уроке (контрольные работы, тесты, сочинения и т. п.), дома, 
на внеклассных занятиях (проекты, рефераты, доклады, дипломы, 
сертификаты, свидетельства), подтверждающие достижения поль-
зователя портфеля в изучении языка. Отбор может проводить-
ся в течение одного года или одной четверти на протяжении всех 
лет обучения.

В условиях полилингвизма Приднестровья ситуация будет выгля-
деть так. При наличии трёх официальных языков и ещё нескольких 
региональных, но достаточно распространённых в наше языковой 
среде, человек, получивший среднее образование, очень часто, би-
лингв, обладает также коммуникативными навыками в области тре-
тьего официального языка, хотя бы на уровне восприятия, и стано-
вится более восприимчив к изучению иностранных языков.

В ходе языкового образования мы обязаны учесть его навыки в об-
ласти родного, иногда второго родного, а также языка – посредника 
при обучении иностранному, так называемого translanguage.

Уникальность нашей языковой ситуации заключается в том, 
что как при изучении других официальных (то есть украинского 
и молдавского), так и при изучении иностранных языков, у нас есть 
инструмент в виде русского языка, который может использоваться 
одновременно и как язык обучения и как язык изучения (Language of 
instruction and target language). 
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Подобная естественная языковая ситуация, по мнению Сысоева П. 
В., может явиться для так называемого плюрилингвального подхо-
да в обучении языкам [8; 14]. 

Качественное владение двумя и более языками может быть обе-
спечено только при наличии условий для речевой и коммуникатив-
ной практики, а постоянное обогащение второй языковой системы 
на всех ее уровнях приводит к тому, что и система первого языка 
становится более самостоятельной, растет уровень культуры речи. 
Вместе с тем, родители-билингвы, как правило, считают вполне до-
статочным для общего представления о втором языке бытовое се-
мейное общение и школьное изучение языка. В этой ситуации важ-
на работа всех элементов системы образования по разъяснению 
преимуществ владения вторым официальным языком, которое 
сводится не только к социально-экономическим преимуществам 
такого билингвизма, но и к тому, что глубина освоения второго 
официального языка, для функционирования которого в республи-
ке существует естественная среда, качественно отличается от глу-
бины освоения любого другого иностранного языка, изучение ко-
торого обеспечивается только искусственной средой и зачастую ею 
и ограничивается.

Отдельные вопросы в рамках данной тематики требуют сугубо 
педагогического подхода, выработки методологии и методики педа-
гогического исследования как всего образовательно-воспитатель-
ного процесса обучения иностранному языку, так и отдельных его 
элементов. 

Выбор представления результатов педагогического исследова-
ния достижений (затруднений) национально-русских билингвов 
при освоении ими иностранного языка обусловлен в первую оче-
редь важностью формирования слухо-произносительных навы-
ков в их неразрывной связи с грамматическими умениями. Слуховые 
и произносительные навыки, формируемые при обучении произ-
ношению активизируют речедвигательный (исполнительная функ-
ция), слуховой (сопоставительная функция) и зрительный (контро-
лирующая функция) анализаторы, что в условиях полисенсорной 
среды обеспечивает успешное формирование грамматических уме-
ний. 

Исследование особенностей формирования учебного билингвиз-
ма при базовом мультиязычии в Приднестровье, построение моде-
лей и механизмов развития речевой и коммуникативной компетен-
ции в условиях национально-русского билингвизма представляет 
собой актуальное направление научного и педагогического поиска, 
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который должен быть положен в основание разработки методиче-
ского обеспечения учебной работы в рамках триязычия.

Одним из инструментов, реализующих такой подход, может слу-
жить Европейское языковое портфолио как личный документ, в ко-
тором ученик может записывать свой лингвистический и межкуль-
турный опыт и достижения, и в котором он может развивать учебную 
автономию путем планирования и контроля своего собственного 
языкового учения [1; 10−11].

Цель внедрения Европейского языкового портфолио, как одного 
из действенных инструментов гуманистического обучения языкам, 
коррелируется с основными задачами общеобразовательной шко-
лы, которая призвана «... осуществить прорыв к качественно новому 
образованию, требует приоритетного внимания к учебному содер-
жанию и методикам, которые формируют... умение самостоятельно 
учиться, критически мыслить, ...., способность к самопознанию и са-
мореализации личности в различных видах творческой деятельно-
сти, умения и навыки, необходимые для жизненного и профессио-
нального выбора» [8; 14].

Портфолио − это реализация стратегии обучения в течение всей 
жизни, которая является основным направлением и целью развития 
современных образовательных систем во всем мире и отвечает зада-
чам и потребностям общества, основанного на знаниях.

Таким образом, языковой портфель реализует инновационный 
подход к учебному пособию для самостоятельной работы учащего-
ся по иностранному языку и обеспечивает развитие продуктивной 
учебной деятельности. Языковой портфель − это инструмент само-
оценки и собственного познавательного, творческого труда ученика, 
рефлексии его собственной деятельности. Учащийся самостоятель-
но оценивает свои языковые умения и навыки, пользуясь дескрип-
торами для общеевропейского уровня. Кроме того, учитель может 
оценить реальные умения и навыки учащегося. Это позволит создать 
более объективную картину. Как ученик, так и учитель могут плани-
ровать дальнейшее развитие специфических языковых умений кон-
кретного учащегося для достижения им намеченного уровня.

Через определённый промежу ток времени (например, чет-
верть, год, в конце периода обучения) ученик учитель делают по-
вторный / финальный замер умений и навыков, чтобы увидеть поло-
жительную динамику. Для учителя портфель служит инструментом 
неформального оценивания достижений учащегося по предмету и раз-
вития его личности. Технология «языкового портфеля» в большей мере 
направлена на формирование способности студентов к рефлексии, к са-
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мооценке. Обучающиеся должны уметь объективно оценивать собствен-
ные возможности, собственное продвижение в овладении иностранным 
языком, планировать собственную деятельность по языковому образо-
ванию. Е. С. Полат определяет «языковой портфель» как «инструмент 
самооценки собственного познавательного труда, рефлексии собствен-
ной деятельности, комплект самостоятельных работ обучающегося» [4; 
22].

Портфель содержит документы, демонстрирующие результаты 
и достижения, это открытая система, которая постоянно обновляет-
ся по мере повышения уровня знаний, умений, содержит образцы по-
знавательной деятельности, рефлексии, создает условия для автоно-
мии обучения, при его защите развиваются способности обсуждать, 
профессионально − речевая культура.

Технология заключается в том, что ученики в течение учебно-
го года самостоятельно комплектуют собственный «Портфель» наи-
более значимыми с их точки зрения материалами. Это могут быть 
тесты и контрольные работы, проекты, которые в динамике могут 
продемонстрировать успехи и трудности обучающегося. Каждая ра-
бота комментируется автором с точки зрения его собственной оцен-
ки по сравнению с аналогичными работами, выполненными им ра-
нее. Обучающийся самостоятельно оценивает свои языковые умения 
и навыки, пользуясь дескрипторами для уровней Общеевропейской 
шкалы оценивания. Кроме того, преподаватель может оценить ре-
альные умения и навыки обучающегося. 

Учебная деятельность в процес-
се работы с «языковым портфелем» 
характеризуется такими способа-
ми и формами как взаимодействие 
с товарищами по учебной группе, 
которое проявляться в обмене мате-
риалами и заданиями, в совместном 
обсуждении материалов, включен-
ных в «портфель», во взаимопомощи 
при совместном решении учебных 
задач. Работа с «языковым портфе-
лем» вносит в учебный процесс особую 
систему взаимодействия преподава-
теля и обучающегося. Это взаимодей-
ствие приобретает характер перего-
воров, консультаций.

Европейская шкала 
языковой компетенции 

(Сommon european 
Framework) [7; 82]
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ДОЗ «Республіканський український 
теоретичний ліцей-комплекс»

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
ДОЗ «РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ-КОМПЛЕКС»

У статті порушуються актуальні питання, пов’язані з вивченням рідної 
(української) мови в початковій школі дітьми, які володіють нею на досить 
низькому рівні. Одна з вимог нових стандартів – впровадження інноваційних 
технологій, використання нетрадиційних методів навчання в початковій 
школі.

Ключові слова: інноваційні підходи, прийом зіставлення, спілкування, ко-
мунікативно-діяльнісний, особистісний та індивідуальний підходи.
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INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING 
OF THE KRAINIAN LANGUAGE IN ELEMENTARY SCHOOL IN SEI 
«REPUBLICAN UKRAINIAN THEORETICAL LYCEUM COMPLEX»

The article raises topical issues related to the study of native (Ukrainian) language 
in elementary school by children who speak it at a sufficiently low level. One of the 
requirements of the new standards is the introduction of innovative technologies, the 
using of non-traditional methods of teaching in an elementary school.

Keywords: innovative approaches, comparison, communication, communicative-
activity, personal and individual approaches.

Упродовж життя людина постійно вдосконалює своє мовлен-
ня, вносячи корективи в його розвиток. Найважливіші етапи фор-
мування мовлення відбуваються в дитинстві – в дошкільному та 
шкільному віці. Завдання сучасної школи − навчити вчитися і вихо-
вати всебічно розвинену особистість. Ці функції виконує педагог. Пе-
дагогічним працівником повинна бути особа з високими моральни-
ми якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень 
професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 
результативність та якість своєї роботи. 

Як зазначає видатний педагог Сухомлинський В. О.: «Викладання 
мови – найважча справа. Викладати цей предмет повинні найздібні-
ші і найталановитіші. Бо це не просто передача знань, практичних 
умінь і навичок. Це передусім виховання. Виховання розуму, фор-
мування думки, клопітке різьблення й ліплення найтонших рис ду-
ховного обличчя людини» [4; 21]. Тому підходи до вивчення рідної 
(української) мови в початковій школі і засоби навчання мають оби-
ратися таким чином, щоб стимулювати учнів до активної мовлен-
нєвої, розумової, інтелектуальної, емоційної, естетичної, моральної, 
духовної діяльності з використанням нетрадиційних методів. Інно-
ваційні підходи до викладання української мови знаменують собою 
новий етап у розвитку дидактики і психології навчання. На відмі-
ну від інших підходів, ця концепція внесла в теорію і практику осві-
ти систему формування творчих здібностей тих, хто навчається, що 
привело до появи нових прийомів активізації пізнавальних інтер-
есів, мислення. Інноваційним називають навчання не тому, що весь 
навчальний матеріал учні засвоюють тільки шляхом самостійно-
го вирішення проблеми і «відкриття» нових понять. Тут є і пояснен-
ня вчителя, і репродуктивна діяльність учнів, і постановка завдань. 
Організація ж навчального процесу базується на принципі проблем-
ності [6; 1]. 
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У сучасній методичній літературі, присвяченій проблемі вивчення 
української мови дітьми, які вступають у заклад з українською (рід-
ною) мовою навчання і володіють на досить низькому рівні, постійно 
наголошується на необхідності навчати дітей мові, застосовуючи зна-
ння, здобуті на уроках російської мови (Ващуленко М. С., Скрипченко 
Н. Ф., Безрукова І. П., Хорошковська О. О. та інші). Цілком справедливе 
це твердження й стосовно такого важливого завдання, як розвиток 
уміння зв’язано висловлюватися українською мовою. Труднощі поля-
гають «не стільки в умінні розкрити задану тему в потрібній логічній 
послідовності, скільки в умінні дібрати потрібні слова, правильно по-
будувати своє висловлювання з граматичного і стилістичного боку». 
Підготувати дітей до вивчення всіх предметів українською мовою 
у середній ланці освіти.

Одним з провідних прийомів навчання українській мові є зістав-
лення української та російської мов. Це полегшує засвоєння учнями 
теоретичного матеріалу, оволодіння нормами як української, так і 
російської мов, сприяє розвитку їхнього мислення і мовлення [6; 2 ]. 

Вдало використані різноманітні види робіт сприяють вихованню 
інтересу до знань, формуванню умінь та навичок грамотного письма, 
усного мовлення. Тому важливим у навчальному процесі є добір тек-
стового матеріалу, що відображає загальнолюдські цінності – любов 
до людини, доброту, милосердя, чесність, працелюбність, бережливе 
ставлення до природи, з використанням елементів народознавства, 
пов’язаних з історією, культурою, звичаями та побутом українсько-
го народу. «Виховання мовленнєвої культури тісно пов’язане з ово-
лодінням мовними засобами в будь-якій мовленнєвій ситуації, умін-
ням користуватися багатими ресурсами української мови, правильно 
й виразно висловлювати свої думки. Образне мовлення, як компо-
нент виразності, є показником якісного, довершеного мовлення і ви-
ступає для російськомовних учнів експонентом світосприймання, 
характеру, ментальності, інтелектуального і художнього генія укра-
їнців» [2; 13]. 

З приходом дитини до школи функції мовлення розширюють-
ся. Воно стає засобом засвоєння й передачі знань, формування осо-
бистості, самоствердження її в соціумі. Тому набутих у дошкільно-
му віці мовленнєвих умінь уже недостатньо для вираження нових 
понять, думок, почуттів, які з’являються в дитини з перших днів 
навчання в школі. А до того ж необхідно навчитися спілкуватися ін-
шою мовою, українською, коли треба давати розгорнуті відповіді, 
зв’язано висловлювати думки перед учителем, класом, чого раніше 
не доводилось робити. А найскладніше − це вміння передавати свої 
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думки в письмовій формі. Зазначені вміння стають для школяра жит-
тєво необхідними. 

Як зазначено в «Пояснювальній записці» до шкільної програми з 
української мови, предмет «Українська мова» у 1−4 класах є початко-
вою ланкою у вивченні рідної мови: «Навчання української мови має 
бути спрямоване на формування культурологічної компетентності, 
яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, формування по-
чуттів толерантності до представників інших національностей, їхніх 
мов, культур, адаптацію їх до життя в певному соціальному середови-
щі, громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне вихован-
ня. Початкове навчання української мови має сприяти формуванню 
компетентності уміння вчитися» [3; 4]. Важливо навчити молодших 
школярів організовувати свою навчальну діяльність, формувати за-
гальнонавчальні уміння і навички.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких 
завдань:

1) формування мотиваційної основи оволодіння українською мо-
вою;

2) формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності 
(слухання, говоріння, читання і письма);

3) формування комунікативних умінь;
4) засвоєння найважливіших функціональних складників мовної 

системи;
5) засвоєння української графіки й орфографії, формування фоне-

тико-графічних та правописних умінь і навичок;
6) забезпечення інтелектуального, морального, соціокультурного 

й естетичного розвитку особистості;
7) формування в учнів уміння вчитися.
Українська мова, як одна з офіційних мов у Придністровській Мол-

давській Республіці, важлива складова загального змісту початкової 
освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, 
а й основним засобом опанування всіх інших навчальних дисциплін. 
Нові стандарти вимагають впровадження інноваційних підходів.

У початковій школі пропонується викладання української мови як 
рідної на основі комунікативно-діяльнісного, функціонально-стиліс-
тичного та особистісного підходів; застосування поряд із традиційни-
ми нових технологій навчання української мови, у тому числі й інтер-
активних прийомів. Учитель і учень перебувають у ситуації співпраці, 
і завдання учителя на уроці − стимулювати школярів до особистісно-
го сприйняття дійсності та яскравого виразного образного відтво-
рення її. Нові форми проведення уроків є своєрідною модифікацією 
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традиційних їх типів, і найбільша варіантність представлена повто-
рювально-узагальнюючим уроком. В основу проведення такого уро-
ку мають бути покладені неординарний підхід, незвичайний ракурс, 
самостійний вибір, ігрова ситуація. Адже мислення дитини, як зазна-
чав В. О. Сухомлинський, «починається із здивування, звідси аксіома-
тичною є вимога створення емоційної комфортності» [4; 23]. Учні по-
требують нестандартних підходів до навчання, їм подобаються нові 
форми проведення уроків: семінар, диспут, конференція, навчальна 
ігра, брейн-ринг, змагання, КВН, подорож, Що? Де? Коли? тощо. Фор-
мують інтерес до мови елементи цікавої граматики, вправи, що сти-
мулюють до спостереження над фактами мови, завдання творчого 
характеру тощо. 

У процесі вивчення української (рідної) мови дуже важливо 
ще враховувати фізичні та психологічні особливості учнів молодшо-
го шкільного віку, а також їхні розумові здібності. Важливу роль віді-
грає індивідуальний підхід до школярів.

Індивідуальна робота з розвитку мовлення у 1 класі українського 
ліцею-комплексу має забезпечувати:

− засвоєння визначених програмою знань усіма дітьми україн-
ською (рідною) мовою;

− закріплення раніше досягнутого рівня мовних знань і вмінь; усу-
нення недоліків, пов’язаних з особливостями розвитку дітей (невід-
відування садка, темперамент і характер дитини);

− підготовку дітей до виконання вимог, які ставляться перед учня-
ми ліцею-комплексу, тобто здійснення наступності між дошкільним 
закладом і початковою школою, між початковою школою і серед-
ньою її ланкою.

Вчитель завжди повинен пам’ятати, що вивчення української 
мови відбувається не тільки на уроках рідної (української) мови; що 
під час засвоєння інших предметів, у побуті не можна лишати без ува-
ги нечіткі, граматично неправильні висловлювання дітей, бідність 
інтонаційної виразності. «Педагогіка індивідуального впливу – це 
не пристосування програмних завдань і головного змісту навчання 
української (рідної) мови до окремих учнів, а пристосування методів 
і форм його до особливостей кожної дитини, з тим щоб максималь-
но використати її можливості» [2; 31].

Всіх дітей можна умовно поділити на кілька підгруп з метою ор-
ганізації цілеспрямованого навчання і здійснення відповідного під-
ходу. Здебільшого спостерігаються чотири види індивідуальних мов-
них проявів дітей. Перша група – активна: дітям цікаво вчитися, вони 
зосереджено працюють, добре засвоюють програмні знання, охоче 
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складають цікаві розповіді, говорять голосно, виразно, неспішно, 
правильно будують речення, мають багатий словник. Діти другої – 
псевдопасивної − групи зовні не проявляють активності, відповіда-
ють правильно, але тільки коли їх запитують, розповідають тихо, 
повільно, без логічних акцентів. Ті школярі, які увійшли до третьої – 
псевдоактивної – групи, на уроках підказують, поспішають відпові-
сти на будь-яке запитання, хоч і не завжди правильно. Їхнє мовлен-
ня супроводжується жестикуляцією, мімікою, бідне за словниковим 
складом, не має повних речень. Четверта група – пасивна: діти нібито 
уважні, але не можуть дати правильну відповідь на поставлене запи-
тання й відмовчуються, мають прогалини у знаннях. Їхню пасивність 
спричиняють фізичне ослаблення, сором’язливість, пов’язана з дея-
кими вадами мовлення, а також з неправильним вихованням у сім’ї.

Умовний поділ на групи за рівнем наявних у молодших школярів 
знань і вмінь має суто зовнішнє значення для організації індивіду-
альної роботи: вимоги до мовних навичок учнів можуть ставити-
ся в різній формі. Тому важливо не просто розподілити дітей відпо-
відно до особливостей засвоєння ними матеріалу, а спланувати й 
організувати індивідуальний підхід таким чином, щоб успішно здій-
снювати завдання розвиваючого навчання, досягати максимальних 
результатів від кожної дитини. 

Індивідуальний підхід на уроках української мови в початковій 
школі потребує диференціації завдань для кожної з цих груп. Учитель 
передбачає запитання, добирає вправи, готує наочність: продумує, 
кому пропонувати легші запитання, як зацікавити пасивних, як ор-
ганізувати дітей. Визначає також, коли доречно викликати «актив», 
щоб не пригнічувати ініціативу інших, коли активізувати псевдопа-
сивних, а коли дати змогу висловитися псевдоактивним дітям.

З деякими дітьми, зокрема з нерішучими, тихими, а також із 
тими, які не встигають засвоювати матеріал, педагог працює і поза 
уроками. Тут слід враховувати, що тільки тоді, коли наявне спону-
кання до висловлювання, справжній мовний мотив, може бути за-
безпечений перехід у власне мовлення дитини. Не штучно складена 
нудна вправа, а свобода й невимушеність, співпереживання, зацікав-
леність у відповідях створюють умови для вільних розмов. Роботу з 
пасивними дітьми можна планувати напередодні уроку, щоб активі-
зувати їхній досвід; із псевдоактивними – після нього, щоб упоряд-
кувати набуті ними знання і вміння. Обмінюючись враженнями, діти 
самі шукають і знаходять виражальні засоби, вправляються у добо-
рі відповідних вже вивчених слів, побудові речень. Виконання таких 
творчих завдань – справжня мовна практика. Розповідаючи, дити-
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на відчуває відповідальність за те, що говорить, уважніше ставиться 
до своїх слів.

За своєю сутністю інновації є продуктом або найвищим проявом 
педагогічної творчості, власним доробком окремого автора-вчителя. 
Всім відомі слова Уільяма Уорда:

Посередній учитель викладає,
Гарний учитель пояснює,
Видатний учитель показує,
Великий учитель надихає!

Урок – дія спектаклю, уміло поставлена вчителем-режисером і ро-
зіграна учнями-акторами. Саме від режисера залежить, чи всі актори 
зайняті в спектаклі, і чи кожний актор матиме те відчуття радості, 
якого всі разом і зокрема домагаються [6; 4].

Отже, впровадження інноваційних підходів до викладання укра-
їнської мови в початковій школі, дають змогу вчителю організувати 
навчальний процес таким чином, щоб заохочувати учнів до бажан-
ня самостійно вивчати мову, формувати уміння вчитися, доклада-
ти власних зусиль для досягнення результату, любити українську 
мову і культуру, толерантно ставитись до мов і культур інших наро-
дів.
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