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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ НОВИХ ПІДРУЧНИКІВ 

 

Для сучасної школи найактуальнішим залишається завдання – 

виховання мовної особистості – людини, яка любить і шанує рідну мову, 

володіє її виражальними багатствами, користується нею і дбає про 

її збереження й розвиток. Щоб виконати це завдання, потрібен підручник, що 

відповідав би сучасним вимогам, задовольняв би потреби вчителя й служив 

засобом пізнання й розвитку учня. 

Новий підручник, на наш погляд, повинен відображати зміст шкільної 

програми й ті методичні новації, що з'явилися в практиці роботи вчителів. 

Разом з тим підручник має виконувати свою основну традиційну функцію –

служити джерелом знань і мовленнєвого розвитку дитини, а отже, 

забезпечувати виховання мовної особистості, яка володіє комунікативною 

мовленнєвою, мовною, соціокультурною та діяльнісною (стратегічною) 

компетенцією [1]. Відзначимо, що й чинні підручники містять матеріал, який 

частково допомагає вчителеві в реалізації стандартизованої мовної освіти, 

але вони вже не можуть задовольнити сучасного вчителя й учнів - учасників 

навчально-виховного процесу, перед якими стоять нові, значно складніші 

завдання. Це добре розуміють і вчені-лінгводидакти, і вчителі-практики, які 

намагаються створити нові підручники, щоб відповідали сучасним вимогам. 

На наш погляд, підручники “Рідна мова” мають виконувати різні 

навчально-виховні функції, зокрема інформаційно-когнітивну (містить 

теоретичний матеріал, спрямований на розвиток пізнавальних умінь 

і навичок), систематизувально-узагальнувальну (матеріал підручника подано 

в певній системі з узагальненням набутих знань, умінь і навичок у початковій 

школі й упродовж навчальних років у наступних класах), креативно-

комунікативну (забезпечить розвиток творчих умінь і навичок учнів, 

формування комунікативної компетентності), виховну (сприятиме 

вихованню національно-мовної особистості, її високих моральних якостей), 



розвивальну (забезпечуватиме розвиток мовлення і мислення та формування 

національної свідомості учнів), етичну й естетичну (містить матеріал, що 

забезпечить виховання культури спілкування учнів та ознайомлення 

з культурними надбаннями свого та інших народів), самоосвітньо-

дослідницьку (забезпечить навички самостійної роботи з книгою й уміння 

досліджувати, аналізувати мовні явища, критично оцінювати своє й чуже 

мовлення).  

У змісті і структурі підручників слід урахувати низку дидактичних 

принципів: особистісно-мотиваційний, диференціації та індивідуалізації, 

креативності, розвивального навчання, міжпредметних зв'язків, 

комунікативності та ін. Кожний з них впливає на формування мовної 

особистості та її комунікативної компетенції. 

Особистісно-мотиваційний принцип забезпечує постійний інтерес учнів 

до навчання, розвиток індивідуальних пошукових здібностей, властивий тій 

чи іншій особистості. У підручниках добирається і компонується 

дидактично-ілюстративний матеріал таким чином, що викликає в учня 

бажання пізнавати нове, формує стійку мотивацію до оволодіння мовою та 

життєву необхідність користуватися нею. Більшість завдань у підручниках 

мають бути проблемними і спрямованими на розвиток пізнавально-

пошукових здібностей учня. 

Принцип диференціації та індивідуалізації навчання належить до 

традиційних. Однак слід його дещо модернізувати й допомогти вчителеві 

повнішою мірою реалізувати як індивідуальний підхід до учня, так 

і диференційоване навчання. Цьому слугуватиме низка варіантних завдань, 

що вимагають від учнів урахування віку, статі, соціального стану людини, 

про яку говорить або пише учень. Такі завдання, на наш погляд, сприятимуть 

розвитку індивідуальних смаків, уподобань учнів і вихованню в них 

загальнолюдських та індивідуальних моральних якостей і переконань. 

Диференціацію навчання варто представити системою завдань до кожної 

вправи (2–4), спрямованих на повторення, поглиблення, корекцію знань, 



умінь і навичок учнів. Особливу увагу необхідно звернути на систематизацію 

й узагальнення вивченого, лексико-фразеологічну роботу, розвиток умінь 

аналізувати мовні явища й користуватися ними в процесі спілкування, щоб 

учитель мав змогу вибирати завдання до вправ, ураховуючи рівень 

підготовленості учнів. 

Важливе місце в підручниках повинне зайняти розвивальне навчання. 

За когнітивною методикою цей принцип визначився як один з провідних. 

У цьому ключі матеріал підручників треба орієнтувати на формування 

мисленнєво-мовленнєвої активності учнів, що виявляється у сприйнятті, 

розумінні, засвоєнні мовних одиниць і явищ, осмисленні їх комунікативної 

доцільності та ролі в текстах різних стилів. Теоретичний матеріал, завдання 

і вправи при цьому набувають мовленнєвої спрямованості й забезпечують 

органічний розвиток мовної та мовленнєвої компетенцій учнів, що 

реалізується через усі види й форми мовленнєвої діяльності. 

Важливу роль у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів відіграє 

текст. Ідеї лінгвістики тексту, функціональної та комунікативної лінгвістик 

поступово проникають у лінгводидактику і все більше привертають увагу 

вчених-методистів і вчителів. Така зацікавленість останніми роками 

виявилася у використанні текстів на уроках мови з метою глибшого 

осмислення мовних одиниць, визначення їх функцій (граматичних, 

семантичних, стилістичних), в аналізі тексту, його структури, способів 

і засобів зв'язку його елементів тощо. Поступово сформувалася ідея текстової 

основи уроку, що знайшла своє теоретичне обґрунтування у працях 

Т. Донченко, М.Пентилюк та інших [2; 3, с. 298–301; 4, с. 17–24]. Досвід 

учителів підтвердив життєвість цієї ідеї. Вона стала однією із 

концептуальних засад нових підручників. Роботу з текстом більшість авторів 

поклали в основу засвоєння всіх видів мовленнєвої діяльності. У підручниках 

пропонуються текстові вправи аналітичного, креативного та корекційного 

характеру, що дозволяє вчителеві формувати комунікативні вміння і навички 

учнів, дотримуючись принципів систематичності й послідовності. Наявність 



у підручниках текстів різних стилів, типів і жанрів забезпечує реалізацію 

міжпредметних зв'язків, зокрема функціональних. 

Аналізуючи тексти-взірці, діти зможуть визначати функції мовних 

одиниць у кожному з них, розвивати свою стилістичну вправність. Більшість 

текстів слід брати з різних літературних джерел (художніх творів, що 

вивчаються в основній школі), з усної народної творчості, що репрезентують 

художній і розмовний стилі, з наукових джерел, публіцистичних творів тощо.  

Істотною ознакою підручників має бути різноманітність змістової 

наповнюваності текстів і завдань до них, але такої, що відповідає 

соціокультурній змістовій лінії. Тематика текстів спрямовується на розвиток 

ерудиції школярів, їхніх особистісних запитів й уподобань. 

Домінуючими будуть тексти оптимістичного змісту, виховного 

характеру, українознавчої, загальнокультурної тематики, що позитивно 

впливатимуть на розвиток гуманістичного світогляду учнів, етики 

спілкування й загальної культури. 

На принцип міжпредметних зв'язків необхідно спиратися в завданнях 

до вправ, особливо креативного (творчого) характеру, що дозволить якісніше 

реалізувати соціокультурну змістову лінію програми. 

Комунікативна спрямованість підручників виявляється у співвідношенні 

мовної і мовленнєвої змістових ліній. Одразу зазначимо, що цю проблему 

слід розв'язувати на користь останньої. 

Відповідно до вимог чинних програм зміст і організація матеріалу 

в підручнику спрямовується на розвиток мовних і мовленнєвих умінь 

і навичок, що забезпечують формування комунікативної компетенції учнів. 

Цьому треба підпорядкувати систему вправ і завдань: перевага надається 

мовленнєвим, оскільки на уроках української мови повинна превалювати 

робота над усіма видами мовленнєвої діяльності. Однак не слід забувати, що 

без знань лінгвістичної теорії дитина спонтанно не зможе розвивати своє 

мовлення і формуватися як активний комунікант (мовець-співрозмовник). 

Щоб домогтися органічного зв'язку в засвоєнні знань мови та розвитку 



мовленнєвих умінь і навичок, варто скористатися ідеєю „блочного" вивчення 

теоретичного матеріалу, бо саме в такий спосіб якісніше реалізується 

принцип наступності й актуалізуються знання, набуті учнями в молодшій 

школі. Це дозволяє в кожному параграфі поєднати всі змістові лінії, 

виділяючи мовленнєву й мовну як провідні, та реалізувати в навчанні мови. 

Як уже зазначалося, мовленнєва змістова лінія повинна займати 

в підручнику чільне місце. Свідченням цього є система мовленнєвознавчих 

понять та їх теоретичне обґрунтування, насамперед у розділі "Текст", які діти   

повинні засвоїти, а також добір вправ і завдань, спрямованих на їх засвоєння 

і формування комунікативних умінь і навичок учнів. 

Своє продовження ця ідея знаходить у матеріалах до уроків зв'язного 

мовлення, а точніше – уроків розвитку комунікативних умінь і навичок. 

Зрозуміло, що означені уроки несуть особливе комунікативне навантаження, 

вони по суті є уроками навчальної комунікації і забезпечують мовленнєвий 

розвиток дитини з урахуванням усіх видів мовленнєвої діяльності, і матеріал 

підручника має забезпечувати виконання цього завдання. 

Сучасна методика орієнтує вчителя на формування текстотворчих умінь 

і навичок учнів, під якими розуміємо комплексне поєднання умінь 

конструювати тексти різних стилів, типів, жанрів, діалогічної чи 

монологічної структури в усній або писемній формі. Саме це методичне 

положення має лягти в основу матеріалів до уроків розвитку комунікативних 

умінь і навичок. 

Особливу увагу в нових підручниках слід приділити правилам 

спілкування з урахуванням дискурсивного мовлення, предметом якого є не 

тільки створений учнями текст діалогічної чи монологічної структури, але 

й самі співрозмовники, мета, мотив, ситуація і сфера спілкування. На наш 

погляд, саме таким мовленням і має оволодіти випускник середньої школи. 

Ідея збалансованого навчання усіх видів мовленнєвої діяльності мусить 

знайти втілення в підручнику для кожного класу. 

Насамкінець відзначимо, що висловлені міркування реалізовано 



в комплекті підручників «Рідна мова» для 5–8 класів та «Українська мова» 

для 9 класу, створених колективом учених на чолі з автором статті [8]. 
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