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Кафедрі філологічних дисциплін – 35 років
У 1980 році наказом Міністерста освіти УРСР № 220 від 29 серпня на
факультеті підготовки вчителів початкових класів було створено кафедру
методики викладання філологічних дисциплін у початкових класах, яка
об’єднала викладачів української і російської мов, дитячої літератури й
методичних дисциплін філологічного циклу. Деканом факультету й
викладачем цієї кафедри була доцент Лілія Олексіївна Буторєва.
Завідувачем кафедри методики викладання філологічних дисциплін у
початкових класах була обрана кандидат філологічних наук, доцент
Постнікова Іраїда Іванівна, яка обіймала цю посаду з 1980 по 1990 рік. За її
ініціативою було створено лінгвометодичний гурток, що сприяв
поглибленому вивченню студентами української та російської мов і
вдосконаленню методичної підготовки майбутнього вчителя. Узвичаїлися
«Філологічні тижні».
У грудні 1987 року в інституті відбулися перші Тютюнниківські
читання, які надалі стали традиційними. Ініціатором їх проведення була
дослідницька студентська група факультету підготовки вчителів початкових
класів під керівництвом Олексія Івановича Неживого.
Створення кафедри філології на факультеті (з 1989 року вона отримала
назву «кафедра філологічних дисциплін і методики їх викладання в
початкових класах», а з 2000 року – «кафедра філологічних дисциплін»)
сприяло вдосконаленню лінгвістичної й літературознавчої підготовки
вчителів початкової школи.
У 1990 – 1998 роках філологічною кафедрою на факультеті керував
доцент, потім професор, доктор філологічних наук Віктор Дмитрович
Ужченко. Він був одним із найавторитетніших українських фразеологів,
членом Правописної комісії при Кабінеті Міністрів України, членом двох
спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій, головою
спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у Луганському
національному педагогічному університеті.
Науково-дослідна робота викладачів у цей час була зосереджена на
комплексній
темі
«Активні
лексико-фразеологічні
процеси
в
етнокультурному висвітлені (на матеріалі східнослобожанських і степових
говірок Донбасу)»; почала продуктивно працювати лабораторія «Регіональні
мовні одиниці у світлі етнокультури»; започаткована регіональна, а згодом
традиційна Всеукраїнська науково-практична конференція «Образне слово
Луганщини»; відкрита аспірантура з української мови.
У вересні 1999 року на посаду завідувача кафедри філологічних
дисциплін і методики їх викладання в початкових класах призначена доцент,
потім професор, доктор філологічних наук Валентина Миколаївна Галич.
Важливим етапом у роботі кафедри стало створення на державному
обласному телебаченні циклу передач «Уроки української мови», що було
необхідним як для популяризації української мови в регіоні, так і для
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ознайомлення широкого кола людей (і дітей, і дорослих) зі складними
питаннями при вивченні української мови.
Протягом 2002 – 2004 років посаду завідувача кафедри обіймав
кандидат філологічних наук, доцент Дмитро Вікторович Ужченко. У цей час
колектив викладачів кафедри налагоджував роботу в Ровеньківському й
Старобільському філіалах університету, вів велику профорієнтаційну роботу
в містах Луганської та Донецької областей з метою поповнення студентських
лав спочатку педагогічного, а потім психолого-педагогічного факультету.
У 2004 – 2005 навчальному році кафедру очолювала доктор
педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Горошкіна, яка особливу
увагу приділяла поширенню й популяризації наукової думки в Україні й
регіоні. У цей час значно збільшилася кількість публікацій викладачів за
результатами наукових досліджень.
З вересня 2005 року завідувачем кафедри обрана доцент, а згодом
доктор філологічних наук, професор Віталіна Володимирівна Кизилова.
Традиційними за цей період стали щорічні Всеукраїнські студентські наукові
конференції «Особливості комунікації в різних типах дискурсу», «Мова й
література в проекції різних наукових парадигм», регіональний науковопрактичний семінар «Проблеми лінгводидактики дошкільної та початкової
освіти», зустрічі з письменниками Луганщини. Активно розроблялася
комплексна наукова тема колективу кафедри «Компетентнісний підхід до
змісту філологічної освіти в системі професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи та вихователів дошкільних освітніх закладів».
З 2011 року й до сьогодні колектив кафедри філологічних дисциплін
Інституту педагогіки і психології очолює кандидат педагогічних наук, доцент
Наталія Валеріївна Мордовцева. У ці роки було започатковане видання
збірки «Методична скарбничка педагога», де студенти й магістранти
презентують кращі розробки занять із дошкільниками й уроків початкової
школи. Важливим напрямком роботи є продовження співпраці з
випускниками, залучення широких учительських кіл до активної наукової
діяльності.
За останні 2 роки, перебуваючи у складних умовах евакуації із зони
АТО до міста Старобільська, кафедра стала організатором Всеукраїнських
наукових конференцій «Мова і література у проекції різних наукових
парадигм», «Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної
мов в закладах освіти різних типів», «Філологія й лінгводидактика в
науковому дискурсі ХХІ століття». У квітні кафедра філологічних дисциплін
проводить традиційні Дні науки й філологічні та педагогічні читання.
На сьогодні у складі кафедри працюють такі викладачі: кандидат
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Мордовцева Наталія
Валеріївна; доктор філологічних наук, професор Кизилова Віталіна
Володимирівна; доктор філологічних наук, професор Неживий Олексій
Іванович; кандидат педагогічних наук, доцент Маркотенко Тамара
Савеліївна; кандидат філологічних наук, доцент Мельник Лариса
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Володимирівна; кандидат педагогічних наук, доцент Починкова Марія
Миколаївна; кандидат філологічних наук, доцент Пушко Віра Федорівна;
кандидат філологічних наук, доцент Цалапова Оксана Миколаївна; магістр
початкової освіти, асистент Правова Нінель Володимирівна; магістр
російської мови та літератури, асистент Рудь Світлана Михайлівна; магістр
української мови та літератури, асистент Слободян Олена Вікторівна.
Отже, з урахуванням вимог кредитно-модульного навчання силами
викладачів кафедри філологічних дисциплін продовжується систематична
робота зі студентами з метою формування їх дослідницьких і наукових
навичок. Кафедрі філологічних дисциплін – 35 років. Вона живе
повнокровним життям, наповнює навчальний процес новими технологіями,
виховує майбутнє покоління України.
Час, що минув, підтвердив доцільність і виправданість появи кафедри.
Її історія продовжується.

На фото: Починкова М.М., Неживий О.І., Мордовцева Н.В.,
Обєднікова О.М., Слободян О.В., Цалапова О.М., Мельник Л.В.,
Маркотенко Т.С. (у верхньому ряду), Моранькова О.В., Рудь С.М.,
Кизилова В.В., Пушко В.Ф., Правова Н.В. (у нижньому ряду).
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Наталія Баранник,
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Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В ПОЕЗІЯХ
ЛІНИ КОСТЕНКО
У статті здійснено опис структурно-граматичних особливостей
порівняльних конструкцій у поетичній творчості Ліни Костенко.
Ключові слова: порівняння, порівняльний зворот, порівняльне речення,
засоби вираження порівняльних відношень.
В статье описаны структурно-грамматические особенности
сравнительных конструкций в поэтическом творчестве Лины Костенко.
Ключевые слова: сравнение, сравнительный оборот, сравнительное
предложения, средства выражения сравнительных отношений.
This article provides a description of structural and grammatical
peculiarities of comparative constructions in the poetic works of Lina Kostenko
Key words: comparison, comparative turnover, comparative sentence, the
subject of comparison, the means of expressing comparative relations.
Порівняльні
конструкції
(компаративеми)
були
предметом
дослідження багатьох учених, зокрема М. Черемисіної, Н. Широкової,
В. Огольцева, Л. М’яснянкіної, І. Кучеренка, Н. Шаповалової, Л. Голоюх,
Л. Прокопчук, М. Заоборної, В. Мараховської, М. Вихристюк, С. Рошко,
Л. Прокопчук, О. Марчук та ін.
Порівняння (англ. comparison, фр. сomparaison), за справедливим
твердженням О. Селіванової, – це стилістична фігура, представлена різними
синтаксичними конструкціями, що відображають мисленнєву операцію
поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього
уподібнення, установлення аналогій між ними [1, с. 475]. В основі
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порівняння лежать логічні операції виділення найсуттєвішої ознаки
описуваного через пошук іншого, для якого ця ознака є виразнішою,
зіставлення з ним і опис [2, с. 507].
Порівняльні конструкції в лінгвістиці (Н. Шаповалова, С. Рошко)
розглядаються з урахуванням логіко-граматичної моделі порівняння,
структура якої є наслідком поєднання 4-х складників: а) предмета (суб’єкта)
порівняння (компаранта) – тобто, предмета чи явища, ознаки якого
пізнаються, розкриваються за допомогою іншого; б) образу (об’єкта)
порівняння (компаратора) – того, з чим порівнюється суб’єкт, тобто,
предмета чи явища, що має яскраво виражені й добре відомі мовцеві ознаки й
унаслідок цього використовується ним для характеристики пізнаваного;
в) основи порівняння – ознаки (або ряд ознак), за допомогою якої
здійснюється акт порівняння; г) показника порівняльних відношень – засобу
мовного оформлення порівняльної семантики.
Метою нашої публікації є опис структурно-граматичних особливостей
порівняльних конструкцій у поезії Ліни Костенко.
В арсеналі найбільш уживаних образних засобів Ліни Костенко, які
дозволяють реалізувати авторський задум, особливе місце посідають
порівняння. Своїм глибоким змістом, виключною емоційністю поезії
значною мірою завдячують майстерному використанню цього тропа. За
допомогою порівнянь, їх емоційно-експресивної ролі, способів уведення та
використання авторові вдається дати влучну, образну оцінку предмета, явища
тощо. Образне порівняння будується на зіставленні одного явища з іншим на
основі підкреслення найяскравішої ознаки.
Як засвідчує аналіз досліджуваного матеріалу, категорія порівняння
об’єднує різнорівневі мовні засоби для вираження загального граматичного
значення компаративності: конструкції як сполучникового типу (порівняльні
звороти, порівняльні речення), так і безсполучникові компаративеми
(виражені формами орудного відмінка, формами ступенів порівняння
прислівників і прикметників, описовими зворотами подібно до,
схожий / несхожий на.., прикладками та ін.).
Зважаючи на наявні в науковій літературі підходи до диференціації
порівняльних зворотів і підрядних порівняльних речень, було виокремлено
значну групу порівняльних зворотів, побудованих за такими моделями:
1) конструкції, які відповідають на питання атрибута, виражають
ознаку порівнюваного об’єкта і, відповідно, виконують роль означень у
простому реченні: Чорні очі, мов скажені, в жовтім пасі – три кишені [3,
с. 373]; І над землею розцвітають зорі, солодкі й жовті, як цукати [3,
с. 254]; А листя просить: – Дай нам тої втіхи! Сади прекрасні, роси – як
вино [3, с. 98] та ін. Такі утворення виражають тотожність окремого явища,
події, факту з еталоном – зіставлення з окремим явищем, подією, поведінкою
окремих осіб;
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2) дієприкметникові, дієприслівникові звороти порівняльної
семантики: Дорога буде – ні туди, ні звідти. І наче склом затовчений туман,
упала перша паморозь на віти... [3, с. 345]; Сахно Черняк (мов не почувши)
А далі ж як той піший-пішаниця? [3, с. 526]; Палахтіло волосся, пухирями
бралися руки, наче вжалені кропивою [3, c. 415];
3) компаративеми, утворені за моделлю: «сполучник + об’єкт
порівняння – іменник у формi називного відмінка»: …Живу одна, живу, як
черниця [3, с. 121]; Ти був високий, наче сонце полудня, і сумнівам
скорочувалась тінь [3,с. 288]; Немов стояче озеро, за ним тьмянів у
сутінках трельяж [3, с. 19] та інші;
4) порівняльні конструкції «сполучник + iменник у формi непрямого
вiдмiнка»: І віднайшла – гірку печаль світань, І п’ю, немов невиброджену
брагу [3, с.293 ]; Вона грудьми на фініші розірве Чумацький Шлях, мов
стрічку золоту [3, с. 100]; Пройшло по ній те військо, як по суші [3, с. 355];
Слова уже не вірили словам і мружились од правди, як од сонця [3, с. 355];
5) порівняльні конструкції, які можна замінити орудним відмінком:
Застряло серце, мов осколок, в грудях [3, с. 13]; Од нього я, зболілий від
образ, почув надійне слово оборони, що мій талант заблисне, як алмаз його
до муз прихильної корони [с. 498] – застряло осколком, зблисне алмазом. Такі
порівняння визначають як обставину способу дії у простому реченні;
6) структури, у яких немає ні імені в називному відмінку, ні дієслова:
Але син її, княжич, полюбив ту рабиню – як душу [3, с. 416]; А смерть, як у
біноклі, дивилась в кулемети [3,с. 408]; Як чорта, бійся преси [3, с. 404]; У
зіницях печалі, як в чорній воді, відбиваються люди, дерева, обличчя [3,
с. 392]. Якщо у такій конструкції можна відновити присудок, то вона є
підрядною частиною складного речення: − як люблять душу, як дивляться у
біноклі, як бояться, як відбиваються у воді.
Окрему групу порівнянь у творчості Л. Костенко становлять
складнопідрядні речення, порівняльна частина яких побудована:
- за моделлю двоскладного речення: І як за сонцем повертає сонях,
Так довго вслід чомусь дивились ми [3, с. 56 ]; І прислухались... І боялись
[люди] фальші. Так, як боїться і моя строфа [3, с. 58]; Моєму серцю снишся
ти, як морю сняться урагани [3,с. 125]; Нам з тобою легко так, неначе
вітер нам підказує слова [3, с. 132];
- за моделлю неповних двоскладних речень (з пропущеним
присудком): І між людей не буде одиноким, стоятиме, як древо над
потоком [3, с. 241 ]; Він там живе, дрімучий, без гоління. Він там сидить,
як чортик у трубі, і тихо вилучає вам сумління [3, с. 12]; Мені відкрилась
істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна [3, с. 123 ];
- за моделлю повних чи неповних односкладних речень: Я поклала
папір на коліно, я стривожені вірші пишу. Наче прозу пишу …[3, с. 287]; …І
віднайшла – гірку печаль світань. І п'ю, немов невиброджену брагу… [3,
с. 158 ] та ін.
8

Ілюстративний матеріал свідчить про те, що більшість сполучникових
порівнянь у поезіях Ліни Костенко будується з допомогою службових слів –
як власне сполучників, так і часток. З-поміж власне сполучникових можна
виділити групи з такими порівняльними сполучниками:
1) власне-порівняльні конструкції із сполучником як: ...Смуток
нащадків – як танець бджоли, танець бджоли до безсмертного поля…[3,
с. 15]; Вже дим, як пес, – він лащився, звивався. Уже пластмаса танула, як
лід [3, с. 247]; Душа – єдина на землі держава, де є свобода чиста як озон [3,
с. 261] та інші. Сполучник як у порівняльних зворотах дозволяє передати
цілковиту однаковість порівнюваних компонентів. У таких реченнях можна
спостерігати, що на основне значення сполучника як можуть накладатися
додаткові семантичні відтінки: міри вияву ознаки способу дії,
протиставлення тощо;
2) порівняльно-об’єктні конструкції зі сполучником ніж, а також його
підсильним варіантом аніж: З часів прапрадіда Гомера аж до
сьогоднішнього дня немає кращого гримера, ніж добросовісна брехня [3,
c. 147]; Вони ж бувають гірші, ніж вандали [3, с. 480]; Немає моря
глибшого, ніж Час [3, с. 463]; Чи, може, він бездарніший, ніж ти? [3,
с. 496]. Призначення таких сполучників у порівняльних конструкціях Ліни
Костенко в тому, щоб передати якісну чи кількісну перевагу того, що чи кого
порівнюють, над тим, із чим або ким порівнюють. Такі порівняння
уможливлюють предикати якості-відношення та кількості-відношення,
виражені відповідно компаративними якісними прикметниками та
компаративними прислівниками міри і ступеня;
3) модально-порівняльні конструкції, до яких належать сполучники
подібності, або сполучники ірреального порівняння:
- мов, немов, немовби, немовбито: В холодні ночі звужуються зорі,
немов зіниці божевільного [3, с. 36]; Мов тихий дзвін гірського кришталю
несказане лишилось несказанним [3, с. 14]; Слова росли із ґрунту, мов жита.
Добірним зерном колосилась мова [3, с. 161]; Під осінь в кожному селі немов
димки димлять жертовні – копають люди картоплі [3, с. 123];
- ніби, нібито: … і повен місяць сходить над нами, ніби щит [3,
с. 86]; «Сміється моє серце і плаче, ніби вітер» – пером Папуша водить, а
букви – хто куди [3, с. 409];
- наче, неначе, неначебто: Нам з тобою легко так, неначе вітер нам
підказує слова [3, с. 132]; Наче прозу пишу – без розбивки на рядків розмаїті
пласти, щоб здавалось на перший погляд, що пишу я звичайні листи [3,
с. 135]; Так що відійдіть, будь ласка, хто боїться бути збитим, наче в кеглі
[3, с. 145]; Ти що їх держиш, наче комарів [3, с. 469].
Засобом мовного оформлення порівняльної семантики можуть бути й
частки, які у поезіях також виражають значення припущення: Все наче
намальоване вуглиною з уже давно схололих попелищ) [3, с. 525]; А вночі мені
сняться кошмари. Ніби йду я між двома рядами огрядних лантухів.. [3,
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с. 128]; Ховають шахи в тайничок оправи і, швидко розгорнувши фоліант,
один з Монахів нібито читає [3, с. 473].
Досить оригінальними у поезіях є порівняльні конструкції
безсполучникового типу. Найбільша за обсягом група представлена формою
іменника в орудному вiдмiнку у порiвняльному значеннi. Особливість цієї
структури полягає в контамiнацiї об’єкта й показника порiвняльних
вiдношень в однiй лексемі – об’єкт виражається лексичним значенням слова,
а показник – граматичним, тобто формою орудного вiдмiнка). Наприклад:
Слова росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова [3,
с. 151]; І зливками розтопленого сонця лежать цитрини, груші й виноград
[3, с. 333]; Чорним струсом палеозою переламано горам хребти [3, с. 223];
Темнооким чудесним гостем я чекала тебе з доріг [3, с. 133].
Трапляються в поезіях і описові звороти з порівняльною семантикою
«схожий / несхожий на…»: Десь чоловічок, схожий на женьшень, сотає
звук тірольського іодля [3, c. 104]; До синіх вікон туляться дерева. О, ця
побожність, схожа на любов.. [3, с. 468]; Та ні, він щось не схожий на
вельможу. А втім, хто зна, який він був тоді? [3, с. 468].
Заслуговують на увагу в поезіях порівняння-прикладки,
непоширеною/непоширені, невідокремлені/відокремлені: В країні сосен,
сувидських красунь, зі мною грають в піжмурки суниці [3, с. 48]; Небо глухо
набрякло грозою. Вигинаються пензлі-хорти [3, с. 223]; Довіра – звір
полоханий, втече [3, с. 82]; Руки шовковиць, чого ж ви заклякли? Вікна
забиті, і висить замок − ржава сережка над кігтиком клямки [3, с. 15].
Поодинокими в поетичній творчості Ліни Костенко є безсполучникові
порівняння типу: У нього були дивні очі – кольору повільної грозової хмари
[3, с. 391], тобто колір очей такий, як і колір грозової хмари; Та муки Данте
більші за твої [3, с. 493]. У цьому реченні порівняння виражається
прийменниково-прикметниковою формою із значенням міри та ступеня.
З вищевикладеного можна зробити висновок, що поезія Ліни Костенко
наскрізь пройнята жагою новизни, постійним пошуком словесної палітри, яка
б найяскравіше передала красу створених нею образів. Тропи, побудовані на
порівняннях, створюють надзвичайну образність у поезії, передають не лише
логічну інформацію, а й таку, що підлягає чуттєвому сприйняттю, доносять
до читачів особливе бачення світу автора чи його персонажів.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ
В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛІНИ КОСТЕНКО
У статті висвітлено окремі аспекти репрезентації концепту ЖИТТЯ
в індивідуально-авторській мовній картині світу Ліни Костенко.
Ключові слова: концепт, життя, індивідуально-авторська мовна
картина світу.
В статье освещены некоторые аспекты репрезентации концепта
ЖИЗНЬ в индивидуально-авторской языковой картине мира Лины Костенко.
Ключевые слова: концепт, жизнь, индивидуально-авторская языковая
картина мира.
The article deals with some aspects of the representation of the concept of
LIFE in the author's individual language picture of the world of Lina Kostenko.
Key words: concept, life, the author's individual language picture of the
world.
Концепт ЖИТТЯ наукове висвітлення знайшов у низці сучасних
лінгвістичних доробок учених, зосібна: Ж. Краснобаєва-Чорна («Концепт
життя в українській фраземіці»), Д. Свириденко («Феномен життя у
філософії Анрі Бергсон»), Л. Мініч («Загальнонаціональні концепти душа,
життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського»), С. Шуляк
(«Концепт “ЖИТТЯ” у мовній картині світу Євгена Гуцала»), О. Близнюк
«Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі
паремійного фонду української та італійської мов)») та ін. Однак в
україністиці ще не було спеціальних праць, присвячених розгляду означеного
концепту, репрезентованого в ідіостилі Ліни Костенко.
Мета статті – окреслити когнітивну структуру та розкрити
індивідуально-авторську специфіку концепту ЖИТТЯ в поетичному доробку
Ліни Костенко.
Для моделювання когнітивної структури досліджуваного концепту
(визначення ядра і периферії, основних складників концепту) залучено метод
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компонентного аналізу, що ґрунтується на таких визначальних принципах:
лексичне значення слова можна розкласти на семантичні складники (семи);
той самий складник входить до значень різних слів [1, с. 63] та методи
концептуального і контекстуального аналізу.
Дослідження теоретичних джерел та словникових статей тлумачних
словників показало, що концепт ЖИТТЯ в національній мовній картині світу
виникає у процесі структурування інформації про життя як об’єкт реального
світу, Всесвіту, життя людини та його основні властивості. Тому обсяг його
змісту містить відомості як про об’єктивний стан речей у житті
(матеріальний стан, якісна й кількісна характеристика життя, особисте і
суспільне життя тощо), так і відомості про уявлювані світи і можливі способи
їх взаємодії тощо.
В
індивідуальній
авторській
картині
світу
письменника
етнонаціональна інформація може реалізуватися в повному обсязі, а може
виявлятися лише з акцентом на окремих складниках чи зазнавати відповідної
інтерпретації. Розглянемо, яким чином представлено концепт ЖИТТЯ в
мовному просторі Ліни Костенко.
Відомо, що ядром концепту постає словникове значення лексеми
життя як номінанта означеного концепту, оскільки матеріали тлумачних
словників надають значні можливості у розкритті змісту концепту, у
виявленні його когнітивних складників. У результаті аналізу семантики
ядерної групи виявлено, що концепт ЖИТТЯ в ідіостилі Ліни Костенко
охоплює як загальнолюдські знання про існування всього живого на Землі, у
Всесвіті, так і авторські уявлення про життя суспільства в цілому і кожного
індивіда в ньому, тісний зв`язок з природою, і, звичайно ж, із поетичною
діяльністю. Суб`єктивний досвід поетеси, її світогляд і світобачення,
філософське й емоційне сприйняття довкілля, власне розуміння сутності
життя з усіма його проблемами, позитивними й негативними емоціями
зумовлюють авторські складники концепту, які утворюють його периферію.
Відтак, концепт ЖИТТЯ в ідіостилі поетеси зазнає певних
модифікацій, що розширюють його обсяг. Окрім того, досліджуваний
концепт входить до загальної концептосфери авторки, зазнає впливу інших
концептів і таким чином видозмінюються. Варто також зазначити, що
концепт ЖИТТЯ в ідіостилі Ліни Костенко безпосередньо пов’язаний із
поняттями простору і часу: А ми минаєм…ми минаєм…так-то …/ А час – це
тільки відбивання такту. / Тік-так, тік-так… і в цьому вся трагічність. /
Час – не хвилина, час – віки і вічність. / А день, і ніч, і звечора до рання – / це
тільки віхи цього проминання. / Це тільки мить, уривочок, фрагмент. /
Остання нота ще бринить в повітрі, – / дивися: Час, великий диригент, /
перегортає ноти на пюпітрі [4, с. 232]. Локальні і темпоральні складники
концепту тісно пов’язані із загальним номінантом та його конкретизаторами і
утворюють приядерну зону концепту.
Уважаємо, що авторський концепт ЖИТТЯ має складну когнітивну
структуру, оскільки формується у зв’язку з іншими концептами, які
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об`єднують образи різного ступеня узагальнення, зокрема: природа, доля,
душа, поезія / поет, народ, Україна. Відтак, на основі концептуального
аналізу встановлено, що ядро когнітивної структури концепту ЖИТТЯ в
індивідуальній картині світу поетеси утворюють такі складники:
1) філософське осмислення життя як форми існування, пов’язаної з
простором і часом; 2) життя ліричної героїні; 3) життя суспільства; 4) життя –
поетична творчість.
Розглянемо зазначені складники, що утворюють ядро і приядерну зону
концепту, звертаючись до контексту. Перший фрейм структурується такими
компонентами, як Всесвіт, Космос, Земля; віки, століття, ери, роки, події
тощо. Наприклад: Віки живуть в старому фоліанті. / Душа шукає
не прощення – прощ. / А дощ так само ходить по веранді, /
Екологічно небезпечний дощ. / І сам на сам зі Всесвітом
імлистим / летить Земля із людством на плечі [3, с. 15]; То рік
Щура, то Тигра, то Дракона. / Мигтить життя в
калейдоскопах Вічності [4, с.257]; Десь там планети в просторі
безмеж / Яка сумна у безвісті ночівля! / А може ми їм світимося теж? А
може, ми їм зіронька вечірня? [5, с. 378].
Як бачимо, життя у ліриці Л. Костенко сприймається як певний
процес, рух у Всесвіті, що актуалізує один із провідних мотивів – відчуття
плинності часу, минущості людського життя. Проте для поетеси минуле
життя не означає втрачене. Відтак, у структурі аналізованого фрейму
виокремлюється важливий для авторського концепту компонент – «пам`ять
минулого», що передається через художньо-поетичне відтворення:
а) історичних віх людства, важливих події у долі народу, його
прагнення до волі, свободи: Мені відкрилась істина печальна: / життя
зникає, як ріка Почайна. / Через віки, а той через роки / ріка вже стане
спогадом ріки / І тільки верби знатимуть старі: киян хрестили в ній, а не в
Дніпрі. [2, с. 77]; Люблю твій степ і подих твого степу / Міраж кринички і
міраж осель. / ….Тут все було – і половця, і грека. / Віки замкнула на
басовий ключ / бандура степу, бурштинова дека / з голосниками
гайдамацьких круч [5, с. 67];
б) безцінних шедеврів минулого як символу духовності життя кожного
покоління: Вже почалося, мабуть, майбутнє. / Оце, либонь, вже
почалось…/ Не забувайте незабутнє, / воно вже інеєм взялось! / І не
знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. / Не проміняйте неповторне /
на сто ерзаців у собі! / Минають фронди і жиронди, минає славне і гучне /
Шукайте посмішку Джоконди – / вона ніколи не мине…. Згадайте в
поспіху вагона, / в невідворотності зникань, / як рафаелівська Мадонна / у
вічі дивиться вікам! В епоху спорту і синтетики / людей велика ряснота. /
Нехай тендітні пальці етики / торкнуть вам серце і вуста [4, с. 272];
в) смислу і цінності життя для кожного: Мабуть, були ми дуже
молоді, – / час марнували з щедрістю безсмертних. / Збулися долі. / Вже
переді мною / людських життів поздовжня панорама. / Одні стоять
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високі, як тополі, / понад усім своїм життєвим шляхом. / А декого вітри
уже зломили. / А декому і світ уже немилий. / А дехто став чомусь уже
як покруч. / А з деким ти уже й не сядеш поруч [3, с. 74].
Фрейм «життя ліричної героїні» структурується такими
компонентами: 1) особисте життя поетеси, що охоплює різні віхи –
дитинство, зрілість, подружнє життя, родина, яке поетеса часто відтворює
через спомини про дорогих їй людей, незабутні події, радісні чи сумні
моменти свого життя: В Дніпрі купається / Купава. / Мені ще рочків, може,
три. / А я чекаю пароплава / із-за трипільської гори…/ І ті роки, що так
промчали, / і пароплав той і гора…/ Це вже невидимі причали / в глибокій
пам’яті Дніпра [4, с. 276]; В дитинство хочу, там усе моє. / В дитинстві
ми – великі Магелани. / В дитинстві відкриваєш материк, / котрий
назветься потім – Батьківщина [4, с. 270]; Навшпиньки повертаюся в ті
дні. / Вони, як сонце, сходять у мені. / Там є наш дім і обрій твоїх рук, / і ще
душа не відає розлук./ І ще є час для друзів і гостей. / і щастя є. І донечка
росте. / І син малює квіточку зорі, / як той Маленький принц Екзюпері [3,
с. 14]; 2) розуміння смислу життя ліричною героїнею: А ми живі, нам
треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми, нічого, –
пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі голубі цю землю завжди бачили в
цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде [5, с. 240]; Бо
що життя? Це усмішка двойлеза. / Ридання чардаша і гордість полонеза
[3, с. 75]; Життя – це чорний подіум подій, / венеціанські маски й карнавали
[5, с. 374], І є природа. / І немає смерті. / Є тільки різні стадії буття [4,
с. 193]; 3) Життя ліричної героїні як даність: Я живу, бо ще мені
живеться. / Бо живу, дав Бог мені снаги [5, с. 75].
Третій складник досліджуваного концепту «життя суспільства» в
основному передається через сприйняття самої поетеси. Варто наголосити,
що Ліна Костенко протиставляє цінності, якими сама живе й керується, тим,
що вважаються нормативним, загальноприйнятими у сучасному соціумі.
Наприклад: Життя непоправне. Його фінали й прелюди / впадають у інші
долі й часи; Болить моя пам`ять. Життя – засвічена плівка; Життя –
великий цейнот [3, с. 25]; Я інша. Мене, окрему, / у книзі Божого дня / не
вписано в теорему, де в радіусі є свиня. / В руйновищах постмодерну, / де
лепсько лиш кажанам, / яку б не розводили скверну, – а шлях прокладати нам
[3, с. 42]; Хай назустріч відкритим ротам хтось приносить на грудях
стрічку, а у мене фініш не там, / навіть зовсім в іншому напрямі. /
Перетерпла душа всі віжки. / йти по колу – не мій маршрут / Я зійшла з
бігової доріжки, / моя доля – бігти не тут. / Це ж не спорт, щоб до впаду
мчатися, / не пробіжки, і не турне. / І чого б ото я ганялася за сучасністю?
/ Нехай вона мене дожене [3, с. 40]; Не жарт, не шоу, не реприза, / не яв, не
сон, не імпровіз. / Життя – це криза, криза, криза. / Життя – це криза, не
круїз [3, с. 99]. Життя в суспільстві для поетеси – це передусім свобода,
незалежність, доля народу як великої нації: Ні щастя, ні волі, ні чуда, / ні
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часу, хоч би про запас. / Живу все життя не почута, / причетністю вбита
до вас. / Ні честі, ні мови, ні згоди, / самі лише смутки і пні. / Коханий мій
рідний народе, / ти збудешся врешті чи ні? [3, с. 35]; Ми хочем тиші, хочем
храмів. / Ми хочем музики й садів. / А всі залежимо від хамів / від хрунів,
хряків і вождів. / Ми всі залежимо від хамів! / від їхніх кланів і сваволь. / У
нас немає наших храмів, у нас немає наших доль. / Нас убиває їхній атом. / А
їх все більше, їх орда. / Ми що не виборим, то втратим, / і в цьому вся
наша біда [3, с. 31].
У структурі концепту ЖИТТЯ домінує і такий складник, як «життя –
поетична творчість», зокрема: Химерна, важка, вибухова, / яку вже ніхто не
спасе, / а може, я тінь мого слова, / от тінь мого слова – і все. / За цим
тимчасовим фасадом, / де стільки любові й тепла, – людиною, річкою,
садом / я тільки у слові жила [300, с. 388]; Життя ішло, минуло той
перон. / Гукала тиша рупором вокзальним. / Багато слів написано пером.
Несказане лишилось несказанним. / Світали ночі, вечоріли дні. / Не раз
хитнула доля терезами. / Слова як сонце сходили в мені. / Несказане
лишилось несказанним [5, с. 8].
Відтак, ядро і приядерна зона концепту ЖИТТЯ в індивідуальній
мовній картині світу представлена такими основними складниками, як
існування Всесвіту, життя конкретної людини, її діяльність, здобутки, життя
суспільства і людини в суспільстві. До периферійної ж зони у когнітивній
структурі концепту ЖИТТЯ відносимо авторські асоціації життя з коханням,
долею, природою, народом, Україною, аналіз яких може бути предметом
іншої публікації.
Отже, на основі когнітивно-концептуального аналізу та детального
прочитання ліричних творів поетеси нами зроблено спробу моделювати
когнітивну структуру концепту ЖИТТЯ в індивідуальній мовній картині
світу Ліни Костенко. Помітно, що ядерну зону концепту складають майже всі
значення лексеми-номінанта означеного концепту. З ядром тісно пов’язані ті
фрагменти, які відтворюють протікання життя дійсності у просторі і часі. До
периферійної зони належать ті фрейми, які або безпосередньо, або
опосередковано пов’язані із сутністю людського життя.
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НАЙМЕНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ
ТА ЗЕМЛІ В СХІДНОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТУДЕНТСЬКИХ ПРАКТИК)
У статті на основі оригінального діалектного матеріалу досліджено
найменування сільськогосподарських робіт та окремі назви земельних
ділянок в східнополіському діалекті української мови.
Ключові слова: східнополіський діалект, лексема, назва.
В статье на основе оригинального диалектного материала
исследованы наименования сельскохозяйственных работ и отдельные
названия земельных участков в восточнополесском диалекте украинского
языка.
Ключевые слова: восточнополесский диалект, лексема, название.
Based on an original dialect material article explores some names of the
agriculture works and the land plots in Eastern Polessian dialect of Ukrainian
language.
Key words: Eastern Polessian dialect, lexeme, name.
Серед багатьох тематичних груп лексики виділяють групу, пов’язану з
традиційним господарюванням. Так, у межах Полісся її дослідили
Г. О. Козачук (волинсько-поліські говірки) [2], М. В. Никончук (правобережнополіський діалект) [3], О. Л. Бабичева (лівобережнополіські говірки)
[1]. Окремі питання, які стосуються сільського господарства, висвітлено і в
«Атласі української мови» (АУМ). Однак мова постійно перебуває в русі,
відбуваються певні зміни, які нерідко стосуються лексичного складу мови.
Крім того, матеріал, зібраний в густій мережі населених пунктів (у нашому
випадку – близько 200 говірок), дозволяє удокладнити вже відому
інформацію, що й зумовлює актуальність даного дослідження.
Мета розвідки – простежити окремі назви сільськогосподарських
робіт у східнополіському діалекті української мови на даних діалектної
картотеки Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка, укладеної за матеріалами студентських практик.
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1. На позначення способу оранки від країв до середини в
досліджуваному ареалі вживаються назви ва(о)б(’)і(и)го́н’, вабиго́нку,
ўборо(а)зну́, вабихо́д, во(а)го́н’у, ўразб’е́жку, ўразго́н, ўро(а)зо́ру, ўро(а)зва́л,
ўкруго(а)ву́(йу), ўро́зсип, ўзваро́т. Якщо порівняти ареали поширення слів з
даними АУМ, то в межиріччі Снову, Десни і Дніпра домінуючою була і
залишається назва ўрозо́ру,
в сновсько-сеймських говірках кількісно
переважає назва вобиго́н’у, на півдні діалекту – вого́н’у (див. [АУМ, т. І,
к. 306]).
2. Спосіб оранки від середини до країв на обох хронологічних зрізах
переважно передається назвою ўсклад, властивою й літературній мові [СУМ,
т. І, с. 767]. Нині, як і 60 – 70 років тому, на східному Поліссі менш
поширеними є назви ўскладо́к, ўскла́дку, ўскладн’і́к (див. [АУМ, т. І, к. 307]).
У поодиноких говірках на позначення цього способу оранки матеріали
картотеки фіксують слово ўсвал.
3. У досліджуваних говірках маніфестантами значення ‘невиорані
поздовжні кінців ниви, які в кінці доорюють впоперек’ переважно є слова
зворот і заворот, фіксовані в таких варіантах: зво(а)ро́т, зворо́ти,
зво(а)ро(а)та́, зварати́; за́ва(о)ра(о)т, заворо́т. Інші назви на позначення
цього поняття вживаються в поодиноких говірках: ато́рак, баразна́, в’ідго́ра,
гр’іхи́, зав’і́р, обн’і́жок, поконе́чеи.
4. Як показують матеріали практики, у досліджуваному ареалі дія
‘обгортати картоплю’ в основному передається трьома назвами – обгортати,
обсипати, окучувати, засвідчених у таких варіантах:
- о(а)бга́рти(у)ват’, о(а)б(п)го́ртуват’, о(а)бгарну́т’, о(а)бго(а)рта́т’,
обгорта́ти, обгорну́т’, аб(п)го́ртуват’, огорта́т’, угорта́т’, гарта́т’
(порівн. літ. обгортати – підпушувати землю навколо рослини, присуваючи,
привалюючи її до стебла; підгортати [СУМ, т. V, с. 478]);
осиепа́ти, о(а)си(е)па́т’ (порівн.
- обси(е)па́т’, о(а)б(п,п)сипа́т’,
літ. обсипати – обкидати, обтрушувати, покриваючи з усіх боків, по всій
поверхні чим-небудь [СУМ, т. V, с. 576]);
- аку́ч’іват’, а(о)ку́ча(е,у)ват’, оку́чуватие, оаку́чуват’, аку́чиеват’
(порівн. рос. літ. окучивать – розпушувати ґрунт навколо рослин,
привалюючи його до основи стебел або стовбурів для знищення бур’янів,
руйнування кірки, що утворилася на ґрунті [НСРЯ]).
Інші назви на позначення обгортання картоплі вживаються поодиноко:
агреба́т’, закри́т’, плуткува́ти, приеси́пат’, распа́х’іват’.
1. Дані картотеки показують, що в східнополіському діалекті на
позначення борозни, зробленої плугом (або лопатою) між двома частинами
поля або грядками, вживаються синоніми борозна і розора, фіксовані в таких
варіантах: бо(а)ро(а)зда́, бо(а)ро(а)зна́; разо́р, ра(о)зо́ра (порівн. літ. борозна
– довга, рівна заглибина в землі, проведена плугом [СУМ, т. І, с. 219];
літ. розора – переділ, борозна, зроблена плугом або лопатою між двома
полями або грядками [СУМ, т. VІІІ, с. 753]). В окремих говірках
досліджуване значення передається словом межа (межа́, меижа́, мажа́,
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ме́жшка). Інші лексеми-маніфестанти цього значення вживаються
спорадично (распу́га, роспу́га, ро́зплуга, ро́зпруга) або в поодиноких говірках
(заго́нка, зазлу́га, обо́чина, обн’і́жок, розло́га, ски́ба, сте́жка, ст’о́жка).
2. У значенні ‘ніколи не орана земля’ у більшості говірок записано
лексему цілина (цеилиена́, цеил’іна́, циелиена́, ц’ілиена́, ц’іл’іна́, ц’ілина́, цал’іна́,
цел’іна́, целина́, цилина́) або похідні від неї (ц’іла́к, ц’іли́к, ц’іл’ни́к). Варто
зазначити, що назва цілина зі значенням ‘ще не оброблювана, не орана земля’
властива літературній мові [СУМ, т. ХІ, с. 230] та багатьом іншим говорам
української мови [АУМ, т. ІІІ, ч. 4, с. 86 – 87].
На позначення ніколи не ораної землі рідше вживається назва обліг:
абло́г, абло́гх, абло́га, аблуо́г, обли́г, обл’і́г, обло́г, облуо́г, облу́г; зеимл’а́
облогу́йе.
Інші назви на позначення цього поняття вживаються спорадично:
за́росл’і, за́бросок, забро́шенайа, запуст’і́ла, нав’іна́, новина́, пар, пусти́на,
пусти́р, пусти́р’, пусто́жш, с’ілина́.
3. На позначення неврожайної, поганої землі у східнополіських
говірках найчастіше вживається назва погана (рідше – плохая), яку фіксовано
в таких варіантах: пага́на, пага́найа, пога́на; пла́ха, плаха́йа, плоха́.
Інші назви, які маніфестують значення ‘неврожайна земля’,
вживаються рідко: п’існа́, неудо́брена, пуста́, пусти́р, спусто́шеина.
Отже, як показують матеріали практик, у лівобережнополіських
говірках спосіб оранки від країв до середини найчастіше має назви врозору,
вобигоню і вогоню, а від середини до країв – всклад. Ці назви були властиві
діалекту й у середині ХХ ст. Значення ‘невиорані поздовжні кінців ниви, які
в кінці доорюють впоперек’ переважно передається словами зворот і
заворот. Дія ‘обгортати картоплю’ здебільшого передається трьома назвами
– обгортати, обсипати, окучувати. На позначення ніколи не ораної землі по
всьому діалекту вживається назва цілина, рідше – обліг. Неврожайна, погана
земля передається назвами погана, плохая.
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СЕМАНТИКА ДІАЛЕКТНОЇ ФІТОФРАЗЕОЛОГІЇ
ДОНБАСУ В ЕТНОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
У
статті
в
етнолінгвістичному
аспекті
аналізуються
фітофразеологізми східнослобожанських і степових говірок Донбасу,
простежується фразеопродуктивність концептів-флоризмів, розглядається
їхня семантика й символіка в культурно-фразеологічному контексті.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, фітофразеологія, концептфлоризм, етнокультура, символ, культурно-національна конотація.
В статье в этнолингвистическом аспекте анализируются
фитофразеологизмы восточнослобожанских и степных говоров Донбасса,
прослеживается
фразеопродуктивность
концептов-флоризмов,
рассматривается их семантика и символика в культурно-фразеологическом
контексте.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фитофразеология,
концепт-флоризм, этнокультура, культурно-национальная коннотация.
The author of the article analyses phytophraseological of East
Slobozhanshchyna and steppe dialects of Donbas in ethnolinguistic aspect. The
phraseological productivity of concepts-florisms is traced in the research. The
semantics and symbolics of concepts-florisms is viewed in cultural and
phraseological context.
Key words: phraseological unit, phytophraseology, concept-florism, ethnic
culture, symbol, cultural and national connotation.
Серед мовних перлин чи не найбільше виділяються усталені сполуки –
фразеологізми, що виражають думки і сподівання самих мовців, їх історію,
побут, культуру, єднають різні покоління. Фразеологічні одиниці (ФО) тісно
пов’язані з навколишнім середовищем і практично дзеркально (поряд з
лексикою) його відбивають.
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Рослинний світ відіграє важливу роль не тільки в житті українського
народу, а й виступає як фразеотворчий чинник; є тим етнокультурним
субстратом, що слугує підосновою усталених висловів.
Фітофразеологізми різних українських говорів та інших мов
уже
потрапляли до поля дослідницької уваги [1; 3; 4; 6].
Мета нашої розвідки – розкрити національно-культурний зміст
семантики діалектної фітофразеології Донбасу.
У східнослобожанських і степових говірках знаходимо низку
фразеологізмів,
компоненти
яких
є
етномаркованими
назвами
сільськогосподарських рослин, наприклад: гарбуз (винести гарбуза –
відмовити сватам, гарбуза проковтнути (з΄їсти) – 1) бути дуже товстим;
2) бути вагітною; 3) одержати відмову при сватанні),
жито (жито
молотити, етн. – обряд пародійного весілля), кавун (кавуна з΄їсти
(проковтнути) – 1) ірон., стати дуже товстим; 2) евф., бути вагітною),
капуста (стригти капусту – заробляти гроші (капуста – долари США, пор.
ще зелені (за кольором купюр), найшли (знайшли, зловили, піймали, купили) у
капусті, у капусті сидів, евф. – про народження дитини, хоч капусту сади –
дуже брудний (про вуха, голову і т. ін.)), квасоля (у квасолі знайти, евф. –
про народження дитини), перець (об΄їстися перцю – бути злим, лихим,
показати дійного перцю кому – полаяти, насварити кого, як перцю в зад
насипали кому, грубо – хто-н. побіг дуже швидко), помідор (коли помідори
визріють – 1) дуже довго, нескоро; 2) ніколи, попасти по самі помідори –
потрапити в серйозну халепу), редиска (дати редиски кому – побити кого,
вдарити), редька (хоч редьку сій – про дуже брудні ноги, руки і т.ін), цибуля
(любити як цибулю після чаю – зовсім не любити, цибулі дулю давати, жарт.
– зав΄язувати цибулю вузлом, щоб не викидала стрілки (дудки)) та ін. [5,
с. 80, 130, 145, 147, 150, 237, 251, 264, 325].
Порівняймо з набором флористичних компонентів ФО лемківських
говірок української мови: біб (треба кóрец бóбу з’істи, хлоп як боб), жито
(бúтый як кóпа жыта, жыти як свіня в жыті, збúти як зелéне жыто,
збúти як сніп жыта, змолотúти як жыто), капуста (вызерáти як страшóк
до капýсты, як пуджак до капýсты), коноплі (выроснýтый як конóплі,
готóвый до конопéль), морква (рытися як свúня в моркві), огірок (ніс як
огýрок), горіх (здрáвый як хробáчный óріх, крáсна як бы на орíхох была
выховáна), просо (із прóса мякúна), ріпа (жыти як свіня в рíпі, на йогó шыї
мóжеш рíпу садúти), квасоля (глýпый як фасóля, од фасóлі), хрін
(недóбрый як хрíн з пóпрьйом, стáрый хрiн), цибуля (вывáлити óчі як цибýлі,
на мáти áні в цибýлі), часник (недóбрый як хліб з чéстком), та ін. [1, с. 20,
56, 63, 70, 86, 94, 96, 109, 113, 136, 139, 140, 143].
Здавна кожна рослина мала своє певне символічне значення.
Закріплення образних асоціацій за окремими найменуваннями предметів і
реалій рослинного світу зумовлене, як правило, дією факторів
екстралінгвального характеру, нерідко призводить до їх символізації, тобто
узуального закріплення фразеологічно зумовленого образного значення слова
[3, с. 4].
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Мак є символом сонця, зорі, сну і смерті, плодючості,
швидкоплинного життя, надійного оберегу від нечéсті й нéчисті. Його
насінням, освяченим на свято Маковея, обсипають садибу, людей і худобу.
Мак вважається добрим лікарським засобом від безсоння. Своїм зерном мак
увійшов у прислів’я: “Їж, дурило, бо то з маком”. Маків цвіт – вершина
краси, особливо коли зацвіте ним ціле плесо в степу. У народній пісні
говориться: “Ой, із могили видно всі долини – Сизокрилий орел пролітає:
Стоїть військо славне запорізьке – А як мак процвітає”. Це фразеологічне
порівняння має глибокий культурно-національний підтекст: як відомо, шлик
на козацьких шапках був малинового кольору. Зараз мак пов’язують з
утратою розуму: маки в голові цвітуть (ростуть) у кого – у кого-н. не все
гаразд з розумовими здібностями: маку об’їстися – збожеволіти, у маку (у
коноплях) не досидів хто – хто-н. хворий на голову, дурнуватий, ускочити в
мак – сказати не до ладу, необдумано, стати на маківку – зробити щось
незвичне
[5, с. 196 – 197]. Очевидно, це пов’язано з наркотичними
властивостями макового зілля.
Існує багато ФО зі згадкою про горох. Наприклад: горох красти, евф.
– відповідь на запитання “Куди йдеш?”, коли не хочуть признаватися, або
торохтіти горохом по дорозі, – дуже швидко говорити, засипати як горохом
у бочку – почати швидко говорити, ні в горох ні в чечевицю – не до речі
(сказати необдумане), хоч горох сій (засівай, сади) – про брудну частину тіла
(перев. про вуха), як горох у ступі толочить – ходить із “вибриками” [5,
с. 98]. Виразну культурно-національну конотацію має ареальна етнографічна
ФО горох молотити – 1) частувати в домі молодої після першої шлюбної
ночі; 2) гуляти в останній день весілля [5, с. 98], що постала на основі
народних обрядів.
Функціонують вислови, які денотат подають “різнорівнево”,
ускладнено асоціативно. Так, жартівлива ФО [аж] буряки у вуха лізуть –
хто-н. дуже напився, п’яний [5, с. 50] натякає на бурякову горілку,
створюючи “картинність” зображення (зафіксований у селі Свистунівці
Сватівського р-ну Луганської обл. і місті Слов’яногірську Донецької обл.).
Крім квітів і трав, особливою популярністю в Україні користувалися
дерева: вишня, верба, дуб, тополя та ін.
Наприклад, вираз перебратися (піти) у вишеньки – померти [5, с. 61]
виник на основі метонімічного зближення назви кладовища, порослого
вишнями, з фактором смерті, пор. віднести в сосну (в сосни), віднести в
жерделі, віднести в тополі тощо, а синонімічна ФО перевестись до
Вишневського [5, с. 61] містить у своєму складі псевдовласне ім’я, що
постало на основі загальної назви вишня внаслідок персоніфікації.
До рослин-символів, які глибоко “проросли” в етнокультуру, належить
також верба. На ній, як писав Т. Шевченко, за народним повір’ям,
“гойдаються нехрещені діти”. У досліджуваному ареалі Фразеологічний
словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу подає 12 висловів,
що засвідчують її багатоаспектну й суперечливу семантику: більше (білше)
верби – дуже високий, верби у вухах поросли в кого, жарт. – хто-н. має дуже
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брудні вуха, на вербі знайшли, під вербою найшли, евф. – про народження
дитини (перев. у розмові з малими дітьми), як верба, як суха верба – дуже
високий і худий, як з верби петрушки – зовсім нічого, як вербина – дуже
високий та ін. [5, с. 56 – 57].
Оскільки верби ростуть біля води і є дуже вологолюбними, народна
уява переносить цю властивість на людину, яка довго не виходить із води,
любить купатися. Це відбито жартівливими діалектним фразеологізмами
верба в одному місці виросте, жарт. – прохання закінчити купатися, верба за
вушима росте в кого – хто-н. довго купається та верба на спині виросла –
хто-н. замерз від довгого купання [5, с. 56 – 57], пор. лемк. ростú як вербúна,
ростú як вéрьба при вóді – дуже швидко (рости) [1, с. 26 – 27]. «Знак
значення» (О. Потебня) цих виразів легко розшифровується інформантами:
«багато верб росте у воді (у ставку, у річці)», «верба дуже любить воду»,
«верби ростуть поблизу води», «якщо навіть і сухий пеньок поливати, то
виросте верба» (96%).
Проте зв’язок води і верби простежується не тільки на рівні звичайних
життєвих спостережень («завжди рили колодязь біля верби, це значить, що
там багато води», «це дерево росло там, де була вода», «верба – чудовий
фільтр, очищає воду, надаючи їй особливого смаку, вербового духу»), а й на
рівні міфотворчості. Люди з побожністю ставилися до постійного зв’язку
верби із життєдайною вологою. Обсаджували криницю вербами, щоб
«забезпечити воду від лихих сил», а не тільки, щоб вода була «пригожа та
здорова»; обсаджували копанки-калабані, у яких прали своє шмаття-білизну,
«щоб уберегтися від хвороб» [2, ІІ, с. 31]. При цьому матеріальний світ речей
набуває «духовного оснащення». За твердженням В. Топорова, якщо річ
набуває символічного значення, світ речей переключається до сфери
духовного й людського як особлива мова й симболарій. Узагалі верба –
символ надзвичайної працездатності, родючої сили, пробудження природи,
весни; засмученої жінки тощо.
Символом дерева життя; гордості й моці, сили, довговічності,
здоров’я, цілісності, дужого, гарного парубка, нерозважливості виступає дуб.
Цей концепт фігурує в багатьох фразеологізмах, причому в різних аспектах:
вдарити дуба – померти, дуб-дерево (тверде, хвойне, шпилькувате), дуб
сосновий, Люба з дуба, грубо – тугодум; дурнуватий, пришелепуватий,
заломити дуба – замерзнути, з дуба впав – дурнуватий, з дуба репнути – бути
дурнуватим, не знати ні в дуб ногою – анітрохи, аніскільки, зовсім,
плентатися між двома дубами – не вміти вийти з простої ситуації,
збиватися, плести смаженого дуба – говорити дурниці, нісенітниці,
обдурюючи кого-н., упасти з дуба в сосну (на кактус), грубо – стати
дурнуватим, як до дуба в’язати, зі сл. говорити – абищо, несусвітне, як три
дуби разом, грубо – зовсім дурний [5, с. 118 – 119]. Як бачимо, дуб
найчастіше символізує обмежені розумові здібності людини, проте у цьому
ж значенні зрідка може виступати й тополя, пор. дурний як тополя – дуже
(дурний) [5, с. 308].
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Отже, кожна рослина має символічну силу для українців, а її назва –
сильні фразеотворчі потенції. Чарівний образ магічних рослин народ оспівує
у піснях, вони активно входять у паремії, загадки й продукують численні
ідіоми. Смисл кожного народного символу відзначається багатозначністю,
показує такі грані дійсності й глибини людського духу, які непідвладні
нашому безпосередньому досвіду. І це дуже важливо для розуміння тих
культуротворчих процесів, які відбиває фразеологія.
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Some aspects of the newspaper discourse are characterized in the article,
particularly attention is focused on communicative and pragmatic parameters of
the publicistic letter.
Key words: newspaper discourse, publicistic letter, communicativepragmatic aspect.
Дискурс – це багатопараметризована структура, що характеризується
певними ознаками, а саме: виконанням комунікативної функції;
прагматичною реалізацією; наявністю соціального контексту, що дає
уявлення про учасників комунікації; часовим чинником; оформленням
переважно у вигляді зв’язного тексту; можливістю факультативних
паралінгвістичних елементів тощо. Сучасні дискурсивні дослідження мають
практичне спрямування, їх завдання – з’ясувати та описати глибинні процеси
комунікації. За твердженням К. Серажим, проблеми породження та
функціонування дискурсу є провідними напрямами світової лінгвістики [9,
с.11]. Багатопараметризованість дискурсу зумовлює його типологічну
класифікацію. Ф. Бацевич, спираючись на розробки Г. Почепцова,
охарактеризував такі типи дискурсів: теле- і радіодискурс, газетний дискурс,
театральний дискурс, кінодискурс, літературний дискурс, дискурс у сфері
паблік рілейшнз (встановлення зв’язків між партіями, політиками і
суспільством), рекламний дискурс, політичний дискурс, релігійний дискурс
[2, с. 138 – 146].
Одним із провідних напрямів соціально-прагматичного аналізу різних
типів дискурсу є дослідження особливостей конструювання його у певній
соціокомунікативній ситуації, тобто ефективне використання мовних засобів
для впливу на адресата в залежності від його соціальної орієнтації. Учені
наголошують, що саме газетно-публіцистичний дискурс в останні
десятиріччя вийшов на перше місце за своїм впливом на мову та її носіїв [7,
с. 40]. Вважається, що дискурсивний підхід до вивчення газетної періодики є
достатньо актуальним, оскільки дозволяє розглядати дискурс у двох
аспектах: 1) як процес вербальної взаємодії глобальних суб’єктів комунікації,
2) як його результат, і зосередитися на деяких аспектах дискурсу: змістовосмисловому, формально-структурному, семантико-синтаксичному, жанровостилістичному [3, с. 1].
Останнім часом публіцистичний дискурс, газетна комунікація
вивчаються досить активно. Про неабиякий інтерес учених до цього питання
свідчать наукові розвідки К. Серажим, О. Стишова, А. Загнітка, Н. Івкової,
В. Кузьменка, Н. Озерової, М. Навальної, І. Стецули та ін.
У лінгвістичній літературі публіцистичний дискурс витлумачують як
інформаційно зорієнтований різновид інституційного дискурсу, що
реалізується через засоби масової комунікації і передбачає свідому та
безпосередньо виражену авторську актуалізовану позицію [8, с. 5]. Цей тип
дискурсу охоплює тексти газетних і журнальних статей, інтерв’ю, авторські
телепрограми, призначені для широкої глядацької аудиторії тощо.
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Основне завдання газетного дискурсу – привернути увагу до певних
проблем якомога ширшого кола громадян, спонукати їх до дії, викликати
відповідну реакцію на інформацію чи просто висловити свою позицію щодо
важливих суспільних явищ. Газетна публіцистика має на меті “оперативно
інформувати громадськість про події внутрішнього і зовнішнього життя
країни, вона є дієвим засобом політичної і культурно-освітньої пропаганди,
формування громадської думки, здійснення ідеологічного впливу” [11, с. 92].
Тому основу змістової частини публіцистичного тексту становлять питання
суспільного, соціального та громадського характеру. Він покликаний не лише
інформувати, але й завдяки активному впливу на читача вирішувати нагальні
проблеми суспільно-політичного життя. У зв’язку з цим актуальною, на наш
погляд, видається проблема виявлення й опису комунікативно-прагматичних
складників та лінгвальної природи сучасної періодики.
Доцільно зауважити, що кожний компонент газетного дискурсу –
комунікатор, реципієнт, газетний текст, завдання і мотиви мовленнєвотворчої
діяльності, специфіка жанрового оформлення у відповідному засобі масової
комунікації, у структурі якого реалізується спілкування, може бути адекватно
вивченим тільки у межах структурних зв’язків усієї системи. Функційна
єдність потенціалів кожного з компонентів указаного типу дискурсу
перетворює його у важливий інструмент у координації діяльності сучасного
соціуму [4, с. 18 – 19].
Загалом у комунікативно-прагматичному плані публіцистичний текст
включає такі компоненти: 1) комунікативно-ситуаційні, що представлені
комунікативною ситуацією, складовими якої виступають соціальні чинники:
місце і час мовленнєвого процесу, соціокультурологічні норми поведінки
його учасників, їх соціальний статус і ролі, рівень формальності умов
спілкування тощо; 2) комунікативно-мотиваційні, що спираються на
комунікативне завдання, структура якого охоплює мотив, що спонукає
людину до здійснення мовленнєвого акту, мету комунікативної дії, систему
мовних засобів; 3) інтенціональні, що визначають прагматичну настанову
висловлення; 4) мовно-компетенційні, які виявляються у вмінні будувати
дискурс, оптимально використовуючи мовні засоби для реалізації
комунікативних намірів, тобто для впливу на інформаційного партнера;
5) фонові знання – це соціальні, індивідуальні, колективні, наукові,
донаукові, життєві, енциклопедичні тощо знання учасників комунікативного
процесу – дописувача та читача.
Що стосується змістово-тематичної складової газетної комунікації, то
за твердженням Г. Солганика, публіцистичний простір – це передусім
соціальна сфера, що визначає формально-змістові орієнтири, в межах яких
функціонують філософські, економічні, фінансові, культурні та інші ідеї,
котрі тісно взаємодіють із зовнішнім соціальним простором [10, с. 26].
Аналізуючи комунікативно-прагматичний аспект сучасної періодики,
доцільно акцентувати увагу на такому його компоненті, як публіцистичний
лист. Говорячи про зародження цього типу епістолярного жанру, необхідно
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зауважити, що він формувався протягом тривалого періоду на основі
приватного та ділового листування. Цікавою, на наш погляд, є думка
І. Алексєєвої щодо процесу входження епістолярного тексту в художню
літературу: “Перший – шлях запозичення форми приватного листа для
втілення художнього завдання засобами вимислу (романи в листах, поемалист, вигадані листи героїв) і другий – шлях природного розвитку від
приватного побутового листа до публіцистичного, шлях до епістолярної
публіцистики, що спирається на документальність, на факт” [1, с. 49].
Публіцистичний лист – це один із жанрів засобів масової інформації,
оформлений за законами епістолярного мовлення і покликаний завдяки
активному впливу на читача вирішувати актуальні проблеми суспільнополітичного життя. Його специфіка полягає в тому, що він не є листом у
прямому розумінні цього слова, оскільки у такій ситуації учасники
комунікативного акту, як правило, пов’язані лише умовними адресатними
зв’язками. Основу змістової частини публіцистичного листа становлять
питання суспільного, соціального та громадського характеру. Надруковані на
шпальтах газет чи журналів такі послання мають на меті привернути увагу до
певних проблем якомога ширшого кола громадян, спонукати їх до дії,
викликати відповідну реакцію на інформацію чи просто висловити свою
позицію щодо важливих суспільних явищ.
Визначаючи соціальний статус учасників газетного дискурсу, варто
зауважити, що публіцистичне листування – це один із видів масової
комунікації, і обидві ланки цього процесу сприймаються передусім як діячі
суспільні. Особливо це стосується відкритих листів. Відкритий лист –
“жанр публіцистики, в якому через звернення однієї людини до іншої
ставляться в гострій, відверто-особистій високоемоційній формі важливі
соціальні проблеми, що мають широке суспільне значення. Привабити увагу
читацького загалу до цих проблем, сформувати у масового реципієнта певну
думку про адресата і його поведінку, спонукати до активних дій на підтримку
чи осуд позиції адресата – ціль відкритого листа” [5, с. 220]. Своєрідність
відкритих листів полягає в тому, що адресовані конкретним особам (а ними є,
як правило, політичні діячі) або до редакцій газет, ці послання мають на меті
зацікавити широку читацьку аудиторію, вплинути на громадську свідомість у
власних інтересах. В. Кузьменко наголошує, що “подібні епістолярні твори
виконують не стільки інформаційну чи роз’яснюючу функцію, скільки
відіграють важливу об’єднуючу роль особливо в періоди гострих соціальних
потрясінь” [5, с. 222].
Публіцистичне листування як одна із форм газетної комунікації
виконує такі завдання: інформування, аналіз, переконання, агітація, вплив,
що узагальнено відповідає трьом функціям – інформативно-аналітичній,
експресивній, директивній. Для прикладу розглянемо відкритий лист Голови
Національної спілки кінематографістів України Сергія Тримбача до
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. Лист умовно можна поділити на дві
частини: інформативну та директивну. Інформаційна частина повідомлення
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позбавлена експресивності й викладена у переважно нейтральному,
розсудливому стилі, наприклад, уривок з тексту: “Звертаюсь до Вас
передусім тому, що під час недавньої листопадової прем'єри фільму
“Поводир” Олеся Саніна бачив Вас і чув сказані Вами слова. Так само знаю,
що наступного дня опісля тієї прем’єри заледве не півгодини засідання уряду
було присвячено розмові про українське кіно, розмові, що не має прецеденту в
новітній нашій історії. Відтак у нас, кінематографістів, зажевріли надії на
те, що кіно нарешті буде помічено новою українською владою, що в
культурній політиці з'являться так само нові й виразні акценти.
На жаль, ні тих акцентів, ні самої політики досі не з'явилося.
Національна культура в цілому і кіно як його невід'ємна складова
продовжують лишатися на маргінесах. Це не моє суб'єктивне враження,
такою є думка громади, яка з дедалі більшим – це так, повірте –
роздратуванням реагує на очевидні прояви чиновного і політичного
безкультур'я. Під час двомісячної передвиборчої парламентської кампанії
саме слово Культура практично не згадувалося – Вами в тому числі. Один із
наслідків такого ставлення: з державного бюджету 2014 року на
кінематограф із запланованих, після секвестру, 57,3 мільйонів гривень,
виділено 24,4 мільйонів, проектом бюджету на наступний рік передбачено,
за нашими даними, 60,3 мільйонів. Тобто три мільйони доларів за нинішнім
курсом, або одна десята бюджету одного лишень російського фільму
«Сонячний удар» Нікіти Михалкова. Означені цифри є смертним вироком
нашому кіномистецтву, кіноіндустрії, яка де-не-де почала виявляти ознаки
життя” (“Україна молода”, 23.12.2014).
Друга частина епістолярного тексту має директивний характер – у
ньому керівній особі висловлюються конкретні пропозиції щодо полішення
ситуації в сучасному українському кінематографі: “Про яку культурну
політику ми говоримо, в такому разі, про яке протистояння Росії в сфері
медіа промовляє влада? Хотілося б почути Вашу відповідь. Не знаю, що
доповідають Ваші, пане прем’єр-міністре, радники. А в середовищі
інтелектуалів усе частіше резонує думка про те, що революція на Майдані
жодним чином не змінила систему влади – як було засилля грошових мішків,
вони ж олігархи, так і лишилося. Ця обставина пояснює незмінність ієрархії
цінностей: місце нагорі отримує все, що може здобути грошовий
еквівалент. Все, що таким не є – не інвестується, а відтак позбавляється
права на життя. Культура, видається, тут на першому місці. Просив би
Вас, Арсенію Петровичу, висловитись і з цього приводу. <...>
Культура є формою творення, трансляції і засвоєння смислів.
Ігноруючи її, відкидаючи на маргінеси, влада тим самим звільняє себе від
обов'язку забезпечувати рух нації в майбутнє. Рух, а не стагнацію на
задвірках колишньої імперії. Сподіваюсь отримати відповідь, шановний
Арсенію Петровичу. Від Вас особисто, а не через інституцію нижчого
рівня, як це заведено нині. Пропонуємо Вам зустрітися з провідними
кінематографістами і разом обговорити ті важкі проблеми, без
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розв'язання яких Україна просто перестане бути Україною” (“Україна
молода”, 23.12.2014).
Прикладом
емоційно-експресивного
впливу
публіцистичного
листування може бути таке послання: “Століттями знекровлена
заборонами і зневажена своїми синами непутящими українська мова
“стогне-плаче”, кричить-волає про допомогу, а влада не чує. Поки ведуться
безплідні нескінченні розмови про захист і підтримку державної мови, нам
влаштовують, не без допомоги високопосадовців, мовний котел, наслідком
якого стане повне знищення української мови. Із мовою ми загрались, як із
вогнем. Голослівні, нічим не підкріплені запевняння Президента про єдину
державну українську мову непереконливі, бо ситуація із державною мовою
загрозлива. Ніякі заяви про захист і підтримку державної мови вже не
зарадять, мову треба рятувати радикальними законами і діями. Державну
мову кинуто напризволяще, відправлено у вільне плавання, ніхто її не
рятує – виживе, то виживе. Невже у керманичів країни немає відчуття,
що українську мову ми втрачаємо?
<...> Дональд Туск і Ян Томбінський спілкуються з пресою українською
мовою, а українські чиновники — російською. Який сором, яка ганьба! Бодай
не дивитись, бодай не казати, бо за людей сором, бо серце болить – за
владу соромно, бо спілкується вона з українським народом мовою
російського
агресора,
ігнорує
Конституцію
України,
рішення
Конституційного Суду від 14 грудня 1999 р. про порядок застосування
державної мови на території України. Державні чиновники зневажають
мову Шевченка, а він застерігав: “Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам
буде...”. А лихо не забарилося, воно вже на порозі Української держави і
стукає у двері. Самі ж українці не палають бажанням рятувати рідну
мову, а навпаки, добивають її своєю байдужістю, переглядом
російськомовних телеканалів, передплатою російських видань, придбанням
російськомовної літератури.
<...> Як захищати і берегти рідну мову, треба повчитись у французів,
німців, американців. Рятувати свою рідну мову має сам український народ.
Іншого шляху просто немає. І не забуваймо пророчі слова Василя
Симоненка: “Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить
мій народ!” (“Україна молода”, 09.07.2015). Емоційність досягається тут за
допомогою широкого використання експресивної лексики переважно з
негативною семантикою, слів, ужитих у переносному значенні, зокрема
метафоризації, прислів’їв, цитат класиків української літератури,
протиставлень і зіставлень, порівнянь, закликів, риторичних питальних
конструкцій, окличних речень тощо. Такі листи позначені “впливом вищого
ступеня інтенсивності, очевидною та експліцитною оцінністю, численністю
емоційних засобів вираження” [6, с. 107].
Варто додати, що досить часто дописувачі за допомогою газетної
публіцистики намагаються вирішити власні проблеми, але знову ж таки ці
проблеми породжені суспільним буттям країни в цілому. Прикладом такого
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використання засобів масової інформації є послання В. Гвозденка із
Запорізької області до редакції газети “Сільські вісті”: “Наслухавшись про
розрекламовану урядом програму енергозбереження, вирішив і я взяти
кредит для встановлення пластикових вікон у своєму домі. Зібравши всі
необхідні документи, звернувся в районний відділ “Ощадбанку”. А там
повідомили, що надати кредит не можуть. Причиною є наші з дружиною
невеликі пенсії (до речі, такі в більшості людей)… Виходить, аби замінити
вікна, слід мати пенсію вп’ятеро більшу. Але якби в нас були такі гроші, то
навіщо тоді нам кредит? Ми обійшлися б і без “теплої” допомоги держави”
(“Сільські вісті”, 12.12.2015).
Отже, у комунікативно-прагматичному плані публіцистичний лист
виступає як витвір суспільної комунікації, що виконує інформаційну,
експресивну й директивну функції, має публіцистичний рівень викладу та є
стилістично маркованим. Своєрідність відкритих листів полягає в тому, що
адресовані конкретним особам, як правило, політичним діячам або редакціям
газет, вони мають на меті зацікавити широку читацьку аудиторію, вплинути
на їх громадську свідомість.
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МОВНІ КЛІШЕ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ
(РЕДАКТОРСЬКИЙ АСПЕКТ)
У статті проаналізовано традиційні для сфери наукової комунікації
мовні стереотипи (кліше), співвідносні з певними смисловими блоками
тексту в процесі реалізації конкретного комунікативного завдання;
з’ясовано типові функціонально-стильові відхилення в їх уживанні.
Ключові слова: наукова комунікація, мовні стереотипи, мовні кліше,
текст.
В статье проанализированы традиционные для сферы научной
коммуникации языковые стереотипы (клише), которые соотносятся с
определенными смысловыми блоками текста в процессе реализации
коммуникативного
задания;
выяснено
типичные
конкретного
функционально-стилевые отличия в их употреблении.
Ключевые слова: научная коммуникация, языковые стереотипы,
речевые клише, текст.
The article analyzes the traditional sphere of scientific communication
language stereotypes (clichés), which correspond to certain semantic units of the
text in the process of implementing a particular communicative task; It found the
typical functional and stylistic differences in their use.
Key words: scientific communication, language stereotypes, clichés speech
text.
Проблематика, пов’язана зі студіюванням наукового дискурсу, не
втрачає дослідницької актуальності. Огляд робіт, присвячених фразеології
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наукової мови, засвідчив, що у вітчизняному мовознавстві залишаються
нерозв’язаними питання комплексного опису механізмів комунікації, зокрема
в останні роки спостерігаємо наукове зацікавлення проблематикою наукової
фразеології (мовних кліше). Питання, пов’язані з побутуванням кліше в мові,
стали
предметом
наукового
зацікавлення
Н. Бабич,
С. Бибик,
М. Жовтобрюха, С. Єрмоленко, А. Коваль, Л. Мацько, О. Пономарева,
Н. Сологуб та ін.
Кожна сфера використання мови має свою нормативність, зумовлену
функцією, що її виконує мова. Н. Шарманова зазначає, що «максимальним
ступенем нормативності характеризують, по-перше, мовні жанри, які
належать до ділового й військового дискурсів. Менш стандартизованими,
проте достатньо жорстко нормативними сучасні стилісти називають жанри
наукового спілкування» [4, с. 124]. Отже, мова науки, виконуючи функцію
передавання інформації, орієнтована на книжно-писемну норму. Вироблення
репертуару стереотипних засобів реалізації типових смислів формує
структуру наукового тексту і є результатом уніфікації мовних варіантів та
проявом внутрішньостильової нормативності наукового стилю [1, с. 9].
Актуальність досліджуваної проблематики зумовлена загальною
тенденцією комплексних досліджень у лінгвістиці, які передбачають,
зокрема, аналіз усієї сукупності зовнішніх і внутрішніх зв’язків наукового
тексту та засобів їх реалізації; крім того, дослідження мовних кліше у
науковому дискурсі доповнить наукову картину уявлень про явище наукової
фразеології та його комунікативний і текстотвірний потенціал. Актуальність
вивчення засобів стереотипності мовлення дедалі зростає ще й з огляду на те,
що збільшення потоку інформації, у тому числі й наукової, спричиняє
прискорення комунікативного процесу й водночас появу негативних
тенденцій у використанні мови: її «спрощення», збільшення кількості
штампів з нульовою інформативістю тощо.
Мета розвідки полягає у виявленні особливостей функціонування
кліше в наукових текстах на матеріалі статей з питань філології, а також у
з’ясуванні функціонально-стильові відхилень в їх уживанні. Для досягнення
цієї мети ставимо перед собою такі завдання: проаналізувати мовні кліше як
стереотипні мовні утворення з погляду реалізації ними стійких
комунікативних завдань; визначити найпоширеніші помилки в їх уживанні.
Матеріалом дослідження є кліше з текстів статей власне наукового стилю
(мовознавчий дискурс).
Насамперед удамося до диференціації лінгвістичних категорій
«кліше», «стереотип», «стандарт», «штамп», «шаблон». Орієнтуючись на
лінгвістичну традицію (роботи Т. Дрідзе, М. Котюрової, О. Троянської),
розмежовуємо стандарт, стереотип, кліше як такі, що мають позитивний
стилістичний ефект, та штамп, шаблон як такі, що мають негативний
стилістичний ефект і відрізняються неусвідомленістю використання та
нульовою інформативністю. Н. Шарманова визначає мовні кліше як
«регулярні комбінації словесних знаків, які є автономними лінгвістичними
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утвореннями із заданими за традицією значенням і формою» [4, с. 119].
Якщо в мові є надзвичайно широкий репертуар кліше, стереотипів мовної
поведінки, то за науковим стилем закріплені певні моделі мовної поведінки
і мовні засоби для їх реалізації. Уживання кліше є однією з характерних рис
наукового мовлення, пов’язаних із вираженням логічності й послідовності
викладу. Ці категорії, на думку М. Котюрової, є особливо значущими для
наукового тексту, але «науковий стиль «приписує» авторові не
задовольнятися об’єктивною логічністю змісту, а спеціально зв’язувати,
«склеювати» мовні одиниці (речення, абзаци тощо), долаючи
переривчастість і стрибкоподібність мовлення»
[3, с. 211]. Отже,
використання мовних кліше допомагає оформити наукове знання, адже ці
стереотипні висловлювання співвідносні з певними смисловими блоками
тексту і є засобами реалізації стійких комунікативних завдань, здійснення
характерних ментальних дій.
Наведемо приклад: Цікаво, що зафіксовані етноніми пов’язані або з
торгівлею, або з музичним мистецтвом, що відзначаються пересувним
способом побутування. Разом із тим це вказує і на зневажливе ставлення до
інших народів, оскільки подібні назви репрезентують непостійність та
легковажність осіб, яких вони характеризують. До того ж усі приклади
свідчать і про чітке протиставлення «старих» та «нових» соціолектів,
оскільки в останніх традиційні заняття і промисли мають здебільшого
негативну конотацію, що зумовлено відмінним
за культурним і
світоглядним рівнем середовищем побутування арґо. Підсумовуючи,
можемо сказати, що семантичне називання етнонімів в українських арґо –
самобутнє і цікаве явище національної мови, що свідчить про системність
та тяглість її розвитку.
Виділені в наведеному уривку стереотипні слова, словосполучення
як елементи наукового тексту виконують текстооформлювальну функцію і
використані для побудови наукового міркування. За характером інтенцій
вони різні, а саме: цікаво – ужито для наголошування на чомусь,
привернення уваги до важливих моментів; разом з тим, до того ж – для
зіставлення різних фактів і поєднання частин інформації; оскільки, що
зумовлено – для оформлення причинових смислових відношень, для
аргументування думки; підсумовуючи, що свідчить про – для оформлення
логічного висновку.
У науковому тексті з огляду на суб’єктивні чинники кліше можуть
перетворюватися на шаблони. Це спричинене орієнтуванням на чужий текст,
відсутністю мовного досвіду або недбалістю автора, невмінням
використовувати кліше і незнанням їх функцій у науковому тексті. Автори
іноді припускаються помилок, пов’язаних із добором і вживанням мовних
кліше, які найбільш точно передають логічні відношення. Наведемо
приклади.
У науковому стилі часто вживаним є мовне кліше слід зазначити: Слід
зазначити, що А. Вежбицька розуміє метатекст широко, виявляючи його
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ознаки як в експліцитних, так і в імпліцитних структурах; щодо останнього,
то в її інтерпретації метатекстовий зміст мають твердження на зразок
польського «On jest dosyć chudy». Слово слід має омонімічні значення [2,
с. 606], але в обох випадках переважає сема «відбиток», метою ж дослідників
є наголосити на доцільності, доречності якоїсь дії, тому в реченнях з
подібним значенням краще послуговуватися синонімічним рядом варто,
доречно, доцільно, не зайво, не шкодить. Якщо ж йдеться про потребу в
якійсь дії, краще вживати слова синонімічного ряду треба, потрібно,
необхідно, належить, об’єднаних спільним значеннєвим компонентом
«вимога до дії».
Поширеною помилкою є недоречне вживання прислівникового слова
відтак як синонімічного до протиставних сполучників але, однак, тоді як
його словникове значення – «після чого-небудь; потім, далі» [2, с. 87]: При
тимчасовій рівновазі, узуальній рівноцінності пріоритет норми
визначається, як правило, за традиційним варіантом. Відтак це зовсім не
означає, що саме рекомендований (домінуючий) на цей час акцент завжди
буде переважати або колись закріпиться остаточно.
Отже, стереотипізація наукового тексту полягає у формуванні фонду
типових засобів для вираження комунікативно-пізнавальної діяльності у
сфері науки – мовних кліше, які разом з іншими мовними одиницями
утворюють формалізований стиль наукового викладу. Уживання кліше
становить характерну особливість наукового стилю. Вони необхідні для
конструювання мовною особистістю власної поведінки у сфері спілкування
[4, с. 124].
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ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
У статті досліджуються особливості жанрово-тематичної еволюції
творчості М. Хвильового, зокрема розкрито питання літературних пошуків,
напрямків творчої діяльності, жанрової структури творів, стилістичної
манери письменника. Окреслено провідну тематику багатогранної творчої
спадщини.
Ключові слова: Микола Хвильовий, еволюція творчості, творча
діяльність, стилістична манера письменника.
В статье исследуются особенности жанрово-тематической
эволюции творчества Хвыльового, в частности раскрыты вопросы
литературных поисков, направлений творческой деятельности, жанровой
структуры произведений, стилистической манеры писателя. Определено
ведущую тематику многогранного творческого наследия.
Ключевые слова: Мыкола Хвильовый, эволюция творчества,
творческая деятельность, стилистическая манера писателя.
The article deals with the peculiarities of genre and thematic evolution of
creativity M. Hvylovoho particular issue solved literature searches, directions of
creative activity, genre structure works, stylistic mannerisms writer. Outlined
leading theme of the creative heritage.
Key words: Нvylovy, the evolution of art, creativity, stylistic manner of the
writer.
Навряд чи можна назвати ще когось із українських письменників доби
«червоного ренесансу», чиє ім’я за інтенсивністю згадувань, навіть у наш
час, різних наукових студій та публіцистичних викладках могло б
дорівнюватися імені Миколи Хвильового. Як і не віднайдемо іншого імені,
що так міцно замкнуло на собі майже всі етапи розвитку літературного
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процесу 1920-х років, ставши своєрідним символом періоду найвищого злету
української літератури й тотального нищення її творців.
Микола Хвильовий був палким патріотом української літератури, яку
намагався вивести на нові європейські шляхи розвитку. Понад півстоліття
його ім’я, якщо і згадувалося у друці, то неодмінно з лайливими епітетами та
вбивчими характеристиками: «ворог народу», «куркульський підспівувач»,
«ідеолог українського націоналізму», «фашист». Зміна орієнтирів в
українському літературознавстві останніх десятиліть дала можливість
доступу вітчизняних учених до здобутків західної науки, підштовхнула
дослідників розвитку національного письменства до запровадження нових
методик літературознавчого аналізу, вироблення нових теоретичних підходів
до розгляду текстів української літератури, зокрема епохи «Розстріляного
відродження».
Різні аспекти творчості М. Хвильового були предметом дослідження
Ю. Меженка, С. Єфремова, Є. Маланюка, В. Агєєвої, Т. Гундорової,
Т. Денисової, Д. Затонським, М. Ільницьким, М. Моклицею, С. Павличко,
Я. Поліщуком. Формам міжтекстової взаємодії присвячені праці Л. Плюща,
О. Галети, Т. Пушкаренко, М. Сулими, В. Фащенка та інших.
Попри це, окремі аспекти творчої спадщини митця потребують більш
детального дослідження та нового підходу до їх сприйняття і розуміння, вони
не втрачають своєї актуальності. Таким чином, спроба окреслити провідну
тематику багатогранної творчості Миколи Хвильового та проаналізувати
специфіку авторського стилю прози, зокрема жанрової структури творів,
стилістичної манери письма, його літературні пошуки, напрямки творчої
діяльності, а відтак і нові підходи до сприймання й розуміння творів
письменника зумовлюють актуальність нашої публікації.
Г. Ґадамер відзначав: «Наші спроби зрозуміти мистецтво минулого
залежать від того, які питання наше теперішнє культурне довкілля дозволяє
до нього поставити у порівнянні з тими проблемами та запитами, що їх
порушувала літературна творчість досліджуваного митця у свій час» [1,
с. 112].
На формування індивідуального стилю митця вирішальний вплив мала
специфіка його революційного світобачення. Уже з дитячих років світогляд
М. Хвильового формувався під впливом народницьких ідей, які сповідував
батько. «Од народницького «душка» й досі ніяк не одкараскаюсь» [10, с. 840],
– напише пізніше М. Хвильовий у листі до М. Зерова.
Потім була сувора життєва школа непосильної праці, поневірянь,
голоду і, навіть, старцювання. Великим потрясінням свого часу для Миколи
став той факт, коли мільйонер Кінг придушив страйк робітників, викликавши
на розправу козаків: «Я ще не знаю, проти кого я буду бунтувати, але я вже
знаю, що «так жити не можна» [8, с. 83].
Подальше формування світогляду Хвильового відбулося в часи
Першої світової та громадянської воєн. Пізніше в «Автобіографії» він
напише: «Спершу я був рядовим піхотинцем, а потім (я знав хімію) потрапив
у газову команду. Фронт зробив з мене більшовика» /12/. Проте більшовизм
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Хвильового мав своєрідний відтінок, він намагався поєднати його з
українською національною ідеєю «Пришпилю до грудей два банти: червоний
і … жовто-блакитний. Тоді я хотів бути українським більшовиком» [8, с. 83].
У той час Хвильовий ще не розумів, що це була утопія, адже таке поєднання
буде неможливим. Прозріння ж приведе до особистісної трагедії 13 травня
1933 року.
Літературознавці відзначають, що у світогляді Хвильового відбувалися
постійні зміни. Це засвідчує і сам письменник образом молодого поета Хлоні
з «Повісті про санаторій ну зону»: «…моя епоха, як та прекрасна незнайомка,
вискочила, схопила мене в обійми, затуманила мій мозок і раптом зникла. Я
метнувся: де вона?.. Але її вже нема!» [6, с. 176]. «Кілька років тому, –
переконаний юнак, – почалась нова епоха. Це були прекрасні незабуті дні. Я
тоді був зовсім хлоп’яком. Але я й тоді почув цей надзвичайний грохот...
Чого ж мені так скучно? І сьогодні стоїть туман, і завтра буде туман. І в цих
туманах я нічого не бачу. Де ж моя епоха?» [6, с. 193].
Відповідно, специфіка світобачення М. Хвильового, як слушно
зауважує П. Голубенко, знаходить ідеальне втілення як індивідуальний стиль
митця, що став комплексом «стилю як світовідчування», «стилю як
найважливішого, що автор мав сказати» та «стилю як світу автора
(політичного, психологічного і всякого іншого)». Для письменника
«романтичний напрямок», «романтика вітаїзму», «революційна романтика»
були тотожними поняттями... Хвильовий бачив невідповідність мрії та
дійсності – світовідчуття письменника значною мірою структурувало
переживання «термідоріанського переродження революції» [4, с. 18].
У творчій еволюції М. Хвильового виділяється два етапи: «Перший –
це романтична, лірико-імпресіоністична, в основному безсюжетна проза.
Другий… – це період поступового переходу до врівноваженішої конкретнореалістичної манери письма, опанування майстерністю сюжетобудови у
великих прозових формах, а водночас і посилення іронічних, сатиричних
інтонацій»[5, с. 544]. Входження М. Хвильового в літературу відбулося з
поезії, зокрема вірша «Я тепер покохав город», що вважається його першим
(з відомих) друкованим твором. У 1921 році виходить поема «В електричний
вік», збірка поезій «Молодість», наступного року – збірка «Досвітні
Симфонії». Він творить в дусі ідей і форм, висунутих символістами й
футуристами, експериментує зі звуком, формою, образами, прагне збагнути
передати в слові універсальну суть своєї доби. У пошуках нових форм
Хвильовий приходить до «ліричної музичності й музичної ліричності (за
Є. Маланюком), яка особливої виразності згодом набуде в новелах і стане
прикметою його індивідуального стилю» [6, с. 5]. Поезія приносять певне
визнання Хвильовому, проте у порівнянні з Тичиною, Рильським і
надзвичайно популярним тоді В.Сосюрою він програвав. У його поезіях
проглядалася «та своєрідність вислову і та відвертість душі, яка виразно
оформиться у перших прозових творах» [9, с. 6]. Досить швидко це відчув
сам Хвильовий і після виходу другої збірки до поезії звертався лише
епізодично.
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За творчим обдаруванням М. Хвильовий був прозаїком, він розпочинає
з малих жанрів. З 1922 року починають з’являтися його перші прозові твори,
які він сам назвав етюдами. У 1923 році виходить перша прозова збірка «Сині
етюди». Вона була зустрінута критиками як явище значне і цілком
новаторське і стала значною подією в літературному житті України.
О. Дорошкевич вважав, що збірка «Сині етюди» «придбала авторові славу
першорядного письменника» [5, с. 534]. Новели прозаїка приваблювали не
лише тематикою злободенності, а й стильовою, мистецькою самобутністю,
засвідчували утвердження нової манери письма. Він прагнув подати версію
людини своєї доби. Особливу увагу письменник приділяв заглибленню у
внутрішній світ героїв. Дослідження душі людини і в нормальному, і в
екстремальному стані є однією з прикметних рис його творів, написаних у
стилі психологічного імпресіонізму. Хвильовий писав: «Висвітлюватися
повинна така частина світу, у якій сьогоденна мить переривається
вкрапленнями минулого та майбутнього, спогадами, напливами, мареннями,
роздумами, мріями» [11, с. 42].
Центральною для творчої манери Миколи Хвильового є проблема
людини в її стосунках з революцією та історією, людини, яка спізнала весь
трагізм буття сучасного їй світу. У людській масі, у вирі революційних подій
письменник виокремлює, насамперед, людську індивідуальність з її
пориваннями до високої, часом недосяжної мети. Романтично забарвлені
герої Хвильового найчастіше вступають у гострий конфлікт із своїм часом,
його одновимірною буденністю.
Ранні новели відбивали нетривалий період майже цілковитого
прийняття художником своєї неспокійної сучасності, як світанку нової
щасливої ери. Подальша еволюція письменника була непростою, і
романтичний пафос поступово заступали викривально-сатиричні мотиви, на
зміну гімнам революції приходить тверезий аналіз реальної дійсності, а віт
так і нотки осіннього смутку та безнадії. У творчості М. Хвильового
виділяються три тематичні полюси:
– героїка революції, «романтика вітаїзму», «революційна романтика» –
більше звучить у ранній новелістиці;
– революційна сатира: показ життя «старого» обивателя, що
намагається пристосувався до нових умов;
– сатиричне, що переходить в елегію гіркого сміху – зображення
розладу у середовищі колишніх ідейних борців, зміщення світоглядних
орієнтирів, що веде до того самого обивательського способу життя, до
моральної смерті.
М. Хвильовий був надто прозірливим і чесним митцем, щоб закривати
очі на драматичну невідповідність між ідеалом і його реальним втіленням. У
1924 році – виходять збірки «Осінь» та «Я». Ці збірки багато в чому
відрізняються від попередньої основним композиційним принципом таких
новел, як «Синій листопад», «Арабески», «Сентиментальна історія», «Дорога
і ластівка», є протиставлення сцен реальних і вимріяних, уяви і дійсності,
романтичних злетів і прикрих приземлень. У Хвильового з’являється тривога
37

за майбутнє життя у новелах «Редактор Карк», «На глухім шляху». Особливо
гостро ця тривога звучить у «Повісті про санаторійну зону», що теж була
опублікована у 1924 році. Повість була багатообіцяючою заявкою
письменника на оволодіння жанрами «великої прози». Твір написано у
притаманній ранньому Хвильовому лірико-імпресіоністичній стилістиці. Під
«санаторійною зоною» автор розуміє наше суспільство того часу. Тут постає
ціла галерея зайвих людей, вчорашніх борців за нове життя, у якому їм тепер
немає місця. У повісті Хвильовий намагається сказати, що розгул
жорстокості, жахи громадянської війни не минули безслідно для духовного
здоров’я народу, нації зокрема. Його не почули.
У квітні 1925 р. М. Хвильовий виступає із статтею «Про «сатану в
бочці», або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян». Вона стала
початком у знаменитій літературній дискусії 1925 – 1928 рр. Водночас ця
публікація розкрила ще одну грань блискучого таланту Хвильового – таланту
незрівнянного памфлетиста та пристрасного полеміста. Разом з іншими, ця
стаття увійшла до першого циклу його публіцистичних памфлетів «Камо
грядеши?» У ньому, з притаманним Хвильовому запалом, він декларує тези,
які, на його погляд, мали стати програмовими для української культури. Ці та
інші публіцистичні памфлети М. Хвильового справили велике враження не
лише на літературну громадськість, а й на всю національну інтелігенцію і,
по-суті, сформулювали ідею суверенітету України. Микола Хвильовий
повернув партійний постулат комуністичного інтернаціоналізму проти самої
партії: «Ми під впливом своєї економіки прикладаємо до нашої літератури не
слов’янофільську
теорію
самобутності,
а
теорію
комуністичної
самостійності. Росія ж – самостійна держава? Самостійна. Так і ми
самостійні...» [10, с. 573].
Стиль М. Хвильового-памфлетиста досить своєрідний, він і тут
зостається неповторним художником. Афористичність висловлених гасел,
багатство й розмаїтість метафоричної образності, історичних, літературних
ремінісценцій, виваженість аргументації, поєднання гнівних, інвектив із
тонкою іронією – усе це риси індивідуального стилю, які дозволяють
оцінити памфлети М. Хвильового як мистецьке явище. Роман «Вальдшнепи»
засвідчив, що його автор, за словами Г. Костюка, уже доріс до «роману
політичної ідеї та соціальної тези, роману-памфлету» [8, с. 86]. Твір був
своєрідним художньо-полемічним продовженням літературної дискусії, адже
в ньому йдеться про болючі проблеми національного буття, національнокультурного відродження України, про осмислення непростих уроків
революції. На жаль, як романіст Хвильовий не сягнув значної популярності,
бо шосте число журналу «ВАПЛІТЕ», де було вміщено другу частину
роману, конфіскували, і повного тексту твору досі не вдалося віднайти, а
«Іраїда» відома лише розпочатим твором.
Один з останніх художніх творів – повість «Іван Іванович» (1929)
яскраво розкриває ще одну грань таланту Хвильового-сатирика. Твір був
гострою критикою на новий радянський бюрократизм. У самого письменника
відбувається усвідомлення того, що романтичні ідеали революції зазнають
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краху «революція жиріє, продукує новітніх буржуа з партійними квитками,
які без тіні совісті експлуатують народ» [7, с. 39].
М. Хвильовий розпочинав свою літературну діяльність як
неоромантик, хоча в його новелістиці можна знайти вплив імпресіоністичної
поетики, елементи експресіонізму і навіть сюрреалізму. Автор більше
переймався тим, щоб передати відчуття, враження. Зміст слова розкривається
завдяки асоціаціям та аналогіям, воно є сугестивним і обов’язково
співмірним із барвами, запахом, звуками. «Напрочуд тонка ритмічність –
власне внутрішньомузикальна, а не зовнішньомеханічна (за Є. Маланюком),
музичний принцип організації тексту – став важливим компонентом його
ліричного настрою» [2, с. 390].
Отже, для Миколи Хвильового було характерне руйнування
традиційних сюжетно-оповідних моделей української прози. Система
розірваних фраз, мальовничі епітети, своєрідна ритмічна організація прози –
це ознаки його лірико-орнаментальної манери письма. Саме такий стиль
характерний для більшості його новел та оповідань; він допомагає автору
радикально розірвати з елементами народницько-просвітницької традиції.
Хвильовий відходить від послідовного викладу подій й звертається до
уривчастості художнього часу і простору, які були характерними для
літератури модерну. Таким чином автор досягає сильних емоційних ефектів,
а також приковує увагу читача до тексту: варто бути особливо уважним, щоб
не пропустити жодної важливої деталі. Основу його імпресіоністичних творів
становить не естетика чи розвиток подій, не сюжет, а саме ліричність
композиції, справляння нею емоцій та вражень. Вони несуть естетичне
навантаження і покликані до діалогу із ерудованим читачем. Дослідження
періоду українського модернізму неможливе без детального опрацювання
багатющої спадщини такої знакової постаті, як Микола Хвильовий – поет,
прозаїк, публіцист і філософ.
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ШКІЛЬНИЙ ДИСКУРС У ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто специфіку інтерпретації теми школи у творах
для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття різного жанровостильового формату.
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В статье рассматривается специфика интерпретации темы школы в
произведениях для детей и юношества второй половины ХХ столетия
разного жанрово-стилевого формата.
Ключевые слова: литература для детей и юношества, проза, тема
школы.
The article deals with the specifics of the interpretation of the theme in the
works of the school for children and youth of the second half of the twentieth
century, a different genre and stylistic format.
Key words: literature for children and youth, prose, school theme.
Дискурс української прози для дітей та юнацтва другої половини
ХХ ст. свідчить про її жанрово-тематичну різноспрямованість, тенденцію до
співіснування неоднорідних мистецьких явищ («соцреалізм», неореалізм,
магічний реалізм, постмодернізм), багатогранність світоглядного й
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художнього пошуку українського письменства. Одним із її магістральних
явищ є так звана шкільна проза – твори, у яких актуалізовано проблеми
стосунків дітей у навчальному колективі, з учителями, батьками, вибору
майбутньої професії тощо. Популярність серед юних читачів теми школи
зумовлена діалогічною природою художньої літератури: твір містить
інформацію про близький дитині світ, прогнозує читацьке розуміння,
підтримує зацікавленість у читанні, наштовхує реципієнта на обговорення
актуальних і близьких йому проблем.
Факт виокремлення шкільної прози з-поміж масиву творів для дітей
припадає на 20 – 30-ті роки минулого століття й пов’язаний з їх
перебуванням у радянському силовому полі й домінуванням виховної
функції літератури. Своєрідним містком між до- і радянським періодом стала
творчість С. Васильченка, для якого шкільна тема не була випадковою: свій
педагогічний хист письменник виявляв передусім у повсякденній праці з
дітьми. Зі сторінок повістей письменника, позначених темою школи, –
«Авіаційний гурток», «Олив’яний перстень» – постає радянська школа, у якій
«і Ленін, і Шевченко, і «куточок», і «хай живе». Учителька молоденька. На
всьому помітно – енергійно змагається із злиднями молодість» [3, с. 223].
Письменник акцентує увагу на недовірливому ставленні до радянської школи
через категоричне заперечення нею церкви, малює образ учителя Петра
Михайловича, який намагається згуртувати навколо себе дітей за допомогою
спільної справи: конструювання аероплану («Авіаційний гурток»).
Авторство розмаїтих у жанровому плані (романи, повісті, оповідання)
типових «шкільних» текстів, що здебільшого були покликані оспівувати
щасливе комсомольсько-піонерське життя, належало О. Донченку,
О. Копиленку, Ю. Збанацькому.
Історію колективу класу (Кіра Коваль, Аркадій Троян, Володимир
Порада та ін.), їх батьків (Ніна Троян, Ганна і Максим Коваль), учителів
(Чернуха, Курокут, Пещера) О. Копиленко в дилогії «Дуже добре»,
«Десятикласники» подає як історію радянського суспільства з актуальними
на той час проблемами: боротьбою з міщанством і пристосуванством,
хабарництвом і кар’єризмом, а головне – за щасливе комуністичне майбутнє,
нероздільно пов’язане з комуністичною партією. І хоча письменник
намагався пунктирно накреслити коло проблем, що лежать в іншій площині,
зокрема біль і страждання дівчини-підлітка, покинутої матір’ю заради іншого
чоловіка, почуття першої закоханості між старшокласниками, морального
вибору, стосунків молодої матері-вдови з сином, – усе ж обраний
письменником стиль «соцреалізму» не давав можливості розкрити їх глибоко
й переконливо. Давалися взнаки вимоги конструювання «нової людини», яка
«все своє свідоме життя віддала партії, боротьбі, роботі для побудови
сонячного життя на землі під прапором, залитим кров’ю багатьох поколінь»
[8, с. 128].
Яскравим зразком літератури «соцреалізму» став роман О. Донченка
«Золота медаль». Його ідеї мирного оновлення життя країни заради світлого
її майбутнього, безмірна любов до своєї соціалістичної Вітчизни, гордість за
41

покоління, що здійснило подвиг у війні вивищувалися над
характерологічною розкутістю, психологічною багатогранністю, умінням
вдивлятися в душі підлітків, чим насамперед має характеризуватися романне
мислення.
Суголосною роману О. Донченка стала повість І. Багмута «Щасливий
день суворовця Криничного», у якій письменник розповів про життя учнів
суворовського училища. Головний герой Ігор Криничний показаний у
стосунках із суворовцем Петром Маслюком, колишнім солдатомрозвідником. Важливе місце в повісті займає показ еволюції Маслюка, кроків
усвідомлення його провини, що реалізує радянський героїчний міф.
Вірним державному й партійному замовленню, що орієнтувалося на
сприйняття «соцреалістичного» тексту широкою читацькою аудиторією
(ідеться наразі про учнів радянських загальноосвітніх закладів) був
Ю. Збанацький у творах на шкільну тематику: повісті «Курилові острови»,
«Героподвія», «Морська чайка» та ін. Співаючи гімн школі та її вчителям,
письменник педалює їх професійні якості: мудрість, працьовитість,
відданість дітям, небайдужість до проблем, з якими стикаються вихованці.
Такими є Леонід Максимович, директор школи-інтернату («Курилові
острови»), який зміг роздивитися душу бешкетника Миколи Курила,
відшукати до неї «ключика», Клавдія Фотіївна («Героподвія»), директор
сільської школи, яка не могла уявити дня без своїх вихованців. Задля їх
яскравої презентації у творі письменник використовує зужитий у літературі
«соцреалізму» прийом антитези: молодому, але «такому справжньому»
вчителю Леоніду Максимовичу протиставлено Марію Африканівну
(директор школи, з якої Миколу спровадили до інтернату), яка дбає лише за
показники школи, дисципліну й абсолютно байдужа до дитячих проблем.
Автор не відступає від ідеологічно заданої схеми й у показі еволюції
персонажів-підлітків. Микола Курило, наприклад, тільки після знайомства із
порядним, чесним і справедливим Андрієм Северіним віднайшов міцний
ґрунт під ногами, став дивитись на світ іншими очима («Курилові острови»).
Будні дітей, які живуть і навчаються в інтернатах, описані в повістях
«Костюмчик до осені», «Брати» В. Терена. Життя спецшколи для дітей з
девіантними проявами в поведінці – тема повісті «Бригантина» О. Гончара.
Привертає увагу романтичний образ Порфира Кульбабки – хлопця зітканого
з протиріч. Він страждав через те, що зростав у неповноцінній родині (автор
торкається такої болючої проблеми безбатченків) і водночас марив
романтикою подорожі, мріяв про бригантину, дух якої «невпокорений, а він
радісний стоїть за кермом, все далі й далі йде по водах розлогих та сяючих, і
береги вітають його…» [4, с. 201].
Оригінальністю розбудови теми школи позначена творчість
письменників-шістдесятників, художнє мислення яких апелювало не до
партійних настанов, а національної душі й духу людини. Гр. Тютюнник,
М. Вінграновський, Є. Гуцало, В. Близнець, А. Дімаров відкидали певні
стереотипи радянської літератури, зображали дитину й дитячий світ як
найпоказовішу альтернативу панівному офіціозу. Пишучи про дітей і для
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дітей, кожен з них писав про того себе, чия духовна реалізація із соціального
контексту була перенесена в контекст літературний з довгоочікуваним
гуманістичним акцентом [5, с. 273]. Цей напрям дослідження детально
простудійований у статті [6].
Шкільна тема знайшла своє оригінальне бачення у творчості Ніни
Бічуї. Р. Стаднійчук назвав її повісті «Шпага Савка Беркути», «Звичайний
шкільний тиждень», «Квітень у човні», «Яблуко та зернятко» прозою тяжких
роздумів дорослої людини, педагога, матері про проблеми становлення душі
підлітка [9, с. 14]. Серед проблем, що їх зачіпає авторка у своїх творах і з
психологічним тактом розкриває, – становлення характеру підлітка («Шпага
Савка Беркути»), стосунків батьків і дітей («Шпага Савка Беркути»,
«Звичайний шкільний тиждень»), проблема дорослішання дитини й вибору
друзів («Квітень у човні»), справжніх і бездарних педагогів («Звичайний
шкільний тиждень», «Квітень у човні»), роль родинного виховання у
формуванні особистості («Шпага Савка Беркути»), перше кохання,
міжособистісне спілкування ровесників, самотності (суголосна з повістю
В. Близнеця «Женя й Синько»). У розробці останньої Ніна Бічуя робить
акцент на самотності дитини вчителя (парадокс, який часто виникає в
родинах педагогів: батьки-вчителі щоденно зайняті проблемами своїх
вихованців, підвищенням власного професійного рівня, а власні діти
опиняються поза їхньою увагою). Дівчинка вигадує собі друга Чукі-Мікі,
який заповнює порожнечу в її житті: «І він з’явився – наче гном із давно
знайомої казки. Вбраний у червону курточку й сірі штанці, він мав
довжелезну бороду, аж поза коліна, а міг уміститись на Лідиній долоні. Досі
він також був самотній, бо дуже боявся великого світу і дорослих людей,
тому не зважувався вийти зі свого закапелка навіть уночі. Удвох їм було
добре. Удвох вони нічого не боялися» [1, с. 79].
Надто поширеною у 70 – 80-ті роки ХХ ст. була тема вибору
майбутньої професії. У творах «Вересневий день» В. Кобця, «Ластівка день
починає» О. Пархоменка, «Учись жить, Сашко Жуков» Д. Ткача йшлося про
життя профтехучилища й перші кроки юнаків у свій майбутній фах.
Наприкінці 70-х років була заснована спеціальна серія «Твоя майбутня
професія», у реалізації якої брали участь видавництва «Будівельник»,
«Техніка», «Радянська школа», «Маяк», «Прапор», «Веселка» та ін. Ці книги
давали уявлення про робітничі професії, професійно орієнтували дітей. «Хто
лікує тепловози» О. Клубкова, «За поворотом – поворот» О. Бабкіна,
«Водолази» М. Лезинського, «Почесна професія на землі» М. Браги та ін. –
яскравий приклад «творчості» радянської епохи, у якій художність
літератури, неоднозначність розв’язання конфліктів, психологічна глибина в
розкритті внутрішнього світу персонажів поступалися місцем ідейності,
дидактичній і виховній односпрямованості, що робило ці твори
одноденними.
Щоправда, так звана «виробнича проза» в українській літературі для
дітей обережно демонструвала й поступовий відхід від радянської
«плакатності» й агітаційної риторики. Творчість О. Огульчанського,
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Б. Комара, І. Сенченка, А. Давидова – приклад синтезу пригодницького
компонента з яскраво вираженим пізнавальним змістом. Фактичний матеріал
з історії, археології, геології, фенології, ботаніки, зоології, таксидермії,
морської справи взятий за основу повістей та оповідань для дітей «Вітрів
Кут», «Бухта Солодкого коріння», «Скарб Солодкого лиману», «Знахідка на
все життя» О. Огульчанського. І. Сенченко в повісті «Діамантовий берег»
розповів дітям про літню експедицію молодого вчителя Григорія Савича зі
своїми вихованцями з Полтавщини на північ України, де перетинаються
степова, лісостепова й поліська зони, а на поверхню ґрунту виступають скелі
українського кристалічного щита. У повісті «Диваки» Б. Комара молода
вчителька біології Валентина Михайлівна залучає учнів до догляду за садом,
водить їх на екскурсії в городню бригаду й у колгоспну лабораторію,
поступово захоплюючи цікавою справою увесь клас і згуртовуючи учнів [2,
с. 59 – 63]. На розкритті таємниць природи зосереджує свою увагу
А. Давидов у повісті «Експедиція „Суничка”». Письменник занурює читача у
світ природи з метою відгадати таємниці флори й фауни; динамічні сюжети
його творів, причиново-наслідкові зчеплення подієвих ходів підпорядковані
актуалізації уваги читача й посиленню пізнавальної складової. Попри те, що
хронотоп школи в цих повістях часто представлений побіжно, а персонажішколярі здебільшого подаються без артикуляції учнівських констант, Ольга
Будугай [2] маркує їх як пригодницько-шкільні, що підкреслює прив’язаність
цього жанрового різновиду до педагогічної естетики «соцреалізму» й
канонізації інформації з метою соціологізації читача відповідної вікової
категорії.
Особливе місце в доробку письменників другої половини ХХ ст.
посіли пригодницько-шкільні твори, у яких тема школи пожвавлена
пригодницьким сюжетом: «Тореадори з Васюківки», «П’ятірка з хвостиком»,
«Одиниця з обманом» Вс. Нестайка, «Митькозавр із Юрківки, або Химера
лісового озера», «Найкращий намет» Я. Стельмаха та ін. Вони викликають
найбільший інтерес сучасних читачів і детально простудійовані в монографії
[7].
Представлений матеріал не претендує на всеохопність прози про
школу другої половини ХХ ст. Поза дослідницькою увагою лишилася
частина творів письменників («Сільські вчителі», «Шкільний хліб»
Є. Гуцала; «Постукай у моє вікно» А. Костецького; «Голубий автобус»,
«Білина першого снігу» В. Мальця; «Історія одного велосипеда», «Осіння
стежка» В. Кави; «Мої й чужі таємниці» Ю. Ячейкіна; «Я – шестикласник»
Д. Ткача; «Мій друг Кася» І. Кирія; «Фет-Фрумос і Котигорошко»
А. М’ястківського тощо). Частково розглянуті у працях С. Іванюка,
В. Костюченка, М. Слабошпицького, Р. Стаднійчука, Ю. Ярмиша та ін., вони
можуть стати перспективою подальшої дослідницької уваги.
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В
статье
рассматривается
педагогическая,
писательская,
лексикографическая и культурно-просветительская деятельность Бориса
Гринченко, который главной целью своей жизни считал пробуждение
национального самосознания украинского народа.
Ключевые слова: педагогическая система, обучение, воспитание,
творческая жизнь, национальное самосознание, развитие украинской
национальной культуры.
The article reveals pedagogical, literary, lexicographical and cultural and
educational activities of Boris Grinchenko,he considered the awakening of
national consciousness of the Ukrainian people is the main purpose of his life.
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Село Олексіївка Перевальського району на Луганщині – тут пройшло
шість років життя Бориса Грінченка. Тепер з упевненістю можна сказати, що
непримітна краса Олексіївки подобалася письменникові, бо в його
літературних творах часто знаходимо сторінки, де описана й невеличка річка
Біла та її береги: з одного боку пологий, заквітчаний зеленню, а з другого –
скелястий, із кущами та поодинокими деревами.
До сільської школи, яка була збудована на кошти земства та родини
Алчевських, подружжя Грінченків приїхало в середині вересня 1887 року.
Звісно, що учні та їх батьки передусім знали Бориса Дмитровича та Марію
Миколаївну як добрих, щирих, турботливих учителів. Їх не могло не
дивувати й те, що вчителі завжди спілкувалися українською мовою. Школа в
Олексіївці, як і всі інші школи на тій частині України, що належала царській
Росії не могла бути українською, але, засвоюючи обов’язкову програму, діти
вчилися читати й писати рідною мовою. Підручників для цього теж не було,
однак Борис Дмитрович вирішив і цю проблему з притаманною йому
працелюбністю: він сам написав перші школярські книги “Буквар” та
“Читанку”. Також учні та селяни могли завжди взяти книги українською
мовою із учительської бібліотеки.
Борис Грінченко головною метою свого життя вважав пробудження
національної самосвідомості, і, треба сказати, що цього досягав і у власній
педагогічній діяльності, адже школа в Олексіївці стала для нього своєрідною
науковою та навчальною лабораторією. Навчання і виховання подружжя
Грінченків завжди пов’язували із безпосереднім життям, тому учні стали й
активними записувачами й дослідниками численних народнопоетичних
творів, вміщували їх у рукописному журналі “Думка”, а потім виконувалися
під час християнських та народних свят. Як згадувала Марія Загірня: “Отже,
хоч і не вкраїнська була школа в Олексіївці, та все ж вивчившися школярі в
їй, знали, що вони українці, знали історію і географію України, знали про
всіх видатніших письменників і про їх писання, знали про тяжке безправне
становище України, знали про Галичину запевне більше, ніж тодішній
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пересічний українець-інтелігент. І свої знання уміли висловити путящою
українською мовою”.
Шість років життя в нашому краї були особливо плідними для Бориса
Грінченка-письменника, адже тут написано багато поетичних та прозових творів,
серед них оповідання “Каторжна”, “Олеся”, “Панько”, “Батько та дочка”, повісті
“Сонячний промінь”, “На розпутті”. У літературних творах Бориса Грінченка
пильна увага до дитячої особистості, намагання окреслити морально-етичну
проблематику, що випливає із протиріччя між рівнем духовного та
матеріального в житті людини, вбачаючи в його подоланні та всебічній
освіченості людей шлях до суспільної справедливості. Його творче життя в
Олексіївці було надзвичайно напруженим. Варто назвати хоча б полеміку з
М. Драгомановим, яка тривала на сторінках газети “Буковина” в 1892 –
1893 рр., де статті Бориса Грінченка друкувалися в “Листах з України
Наддніпрянської”. У них Борис Грінченко яскраво виразив погляди свідомих,
національно-активних українців, продовжуючи патріотичні справи Тараса
Шевченка, які влітку 1891 року створили таємне товариство “Братство
тарасівців”. Серед його засновників були Б. Грінченко, В. Боровий, І. Липа,
М. Міхновський, а пізніше М. Коцюбинський, В. Самійленко, Є. Тимченко,
М. Вороний, О. Черняхівський, В. Шемет. Головним їх кредо стало: “Відрізнити
свою націю від інших і підносити національне питання й право вкраїнської нації
скрізь, де тільки можливо”. Завжди відстоював Б. Грінченко законне право
українського народу на розвиток своєї мови, літератури і культури як головних
атрибутів державної і національної незалежності, особливо обурюючись
висловлюваннями про якусь нібито “нездатність до державності” рідного
народу, тому й зараз досить актуальним є його твердження.
В Олексіївці Борисом Грінчеком були осмисленні найважливіші
теоретичні питання педагогіки, які тут набули практичного застосування.
Через кілька років Борис Грінченко опублікував педагогічні праці “Яка тепер
народна школа на Україні”, “На безпросвітньому шляху”, “Народні вчителі і
українська школа” та шкільні підручника з мови і читання, які красномовно
говорять про створену ним оригінальну педагогічну систему. У нашому краї
відбулося становлення Бориса Грінченка як лексикографа та фольклориста, адже
в багатотомному виданні фольклорно-етнографічних матеріалів є також
народнопоетичні твори, записані в Олексіївці та навколишніх сіл і хуторів.
Навіть після від’їзду в одному з листів до Петра Федоровича та Марії Йосипівни
Позднякових він подає своєрідний фольклорний питальник: “Треба записувати
про всяку рослину (дерева, кущі, трави, квітки, гриби тощо), як називається,
через що воно так називається, відкіль воно взялося? Як про се розказують
люди? Може, які казки про се єсть, з чого яка рослина взялася? Коли є, то
позаписувати”. Також Борис Грінченко провів одне з перших в українському
літературознавстві соціологічних досліджень, яке стосувалося рецепції читача та
української книги і розповів про своєрідність сприймання художньої літератури
(насамперед, творчості І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша,
Марка Вовчка, Д. Мордовця, М. Кропивницького, зарубіжних письменників) в
дослідженні “Перед широким світом” (К., 1907). Учителювання в Олексіївці
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завершилося переїздом родини Грінченків до Чернігова. Причиною цього
були, як розбіжності на грунті національного в навчанні та вихованні із
Х.Д. Алчевською, так і потреба навчання доньки у гімназії. У пам’яті учнів і
селян Олексіївки він надовго залишив добрі згадки.
Про Б. Грінченка багато писали ще його сучасники. Провідним
дослідником творчості тривалий залишався Сергій Єфремов, який ще за
життя письменника у газеті «Рада» та інших виданнях рецензував книги
Б. Д. Грінченка. У 1910 році він упорядкував та видав збірник «Над могилою
Б. Грінченка», а в 1913 році написав біографічний нарис «Борис Грінченко.
Про життя його та діла». Також Сергій Єфремов – автор передмови до
багатотомника митця, видання якого розпочалося 1928 році. У своїй «Історії
українського письменства» видатний літературознавець наголосив, що
найхарактернішою і найвизначнішою постаттю серед літературного
покоління 80-х років був Борис Грінченко, не тільки як особа, як
громадський діяч і як письменник, але й як символ цілої епохи – безмежного
гніту з одного боку і дужого відпору з другого.
Та водночас почала здійматися і діаметрально протилежна хвиля.
Творчу спадщину Бориса Грінченка чекала нелегка доля. У перше
десятиріччя після смерті Б. Грінченка і до кінця двадцятих років, вже на
радянській Україні, його популярність і слава продовжували зростати, а
потім настала зневага й майже повне забуття. Поступово справа дійшла до
викорінення імені Бориса Грінченка з історії української культури,
літератури, педагогічної думки, тодішньої школи. Його твори не видавалися,
припинилося вивчення творчості в школі. Жорстокий сталінізм викорінював
усе, що було пов’язане з Б. Грінченком. Так, в кінці тридцятих років був
зруйнований перший пам’ятник Архипові Тесленку, що споруджувався на
кошти дружини Бориса Грінченка Марії Загірньої і встановлений в селі
Харківцях Лохвицького району на Полтавщині. На мармуровому надгробку
був напис із поетичного твору Грінченка. Тоталітарною системою був
знищений Сергій Єфремов, така ж доля спіткала видатного педагога
Володимира Дурдуківсього, автора дослідження «Педагогічна діяльність
Б. Грінченка», письменника Миколу Чернявського, який написав спогади про
Бориса Грінченка «Кедр Лівана».
Повернення чесного імені письменника, вченого, культурного й
громадського діяча почалося лише в кінці 50-х – на початку 60-х років
ХХ століття, коли видано було його “Словарь української мови” та
двотомник художніх творів. Одними із перших на шлях наукового перегляду
спадщини Б. Грінченка стали М. Рильський та О. Білецький, до яких
приєдналися й інші дослідники І. Пільгук, В. Яременко, В. Чорновіл,
М. Гуменюк, Л. Сахно, А. Погрібний. Урочистий вечір громадськості Києва з
нагоди 100-річчя з дня народження видатного українського письменника і
літературно-громадського діяча Б. Д. Грінченка відбувся в Київському
педагогічному інституті. Відкриваючи його, Максим Рильський сказав:
«… дуже і на все життя пристало до нього високе ім’я – вчитель». Доповідь
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«Борис Дмитрович Грінченко – класик української літератури» виголосив
доктор філологічних наук І. І. Пільгук.
На жаль, наступні роки наростаючої духовної стагнації не сприяли
поверненню справжнього значення Бориса Грінченка в розвитку української
національної культури. Так, наприклад, у навчальному посібнику “Історія
педагогіки” (1973 р.) хоча й наявна загалом позитивна оцінка педагогічної
спадщини Б. Грінченка, його внеску в розвиток вітчизняної педагогіки, але й
тут не обійшлося без прикрої соціологізації: “видатний український
письменник і педагог, громадський діяч буржуазно-ліберально напрямку”.
Тепер подібні застереження можна пояснити тим, що провідна ідея видатного
педагога на право і необхідність навчання рідною мовою не могла стати
офіційно загальноприйнятою в 60 – 70 роки, коли прогресували теорії про
неминучість злиття націй і мов, а русифікація навчальних закладів в Україні
видавалася на справжній інтернаціоналізм. Тому певна тенденційність
зустрічається і в інших наукових дослідженнях того часу.
Новий етап у дослідженні спадщини Б. Грінченка розпочався в
1988 році, коли на хвилі національно-демократичного відродження
відзначалося 125-річчя з дня його народження. У грудні того ж року в
Луганському державному педагогічному інституті ім. Тараса Шевченка
проведено першу республіканську науково-практичну конференцію, яка
стимулювала появу нових досліджень про творчу спадщину Б. Грінченка.
Тоді ж опубліковано монографічне дослідження А. Погрібного “Борис
Грінченко. Нарис життя і творчості” (1988 р.). Еволюцію світоглядних
поглядів митця в контексті літературного процесу розглянуто в книжці цього
ж ученого “Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ – початку
ХХ століття” (1990 р.). Педагогічні ідеї, вчительську діяльність Б. Грінченка
проаналізував М. Веркалець у брошурі “Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка”
(1990 р.). Коли відбувалася конференція, в Олексіївській школі
Перевальського району була відкрита музейна кімната та пам’ятник Бориса
Грінченка, автором якого став лауреат Національної премії України ім.
Тараса Шевченка луганський скульптор І. М. Чумак. Треба сказати, що
відкриття шкільного музею відбулося вже вдруге, адже спершу музей
розпочав свою діяльність ще в середині 60-х років. Тоді багато допоміг у
його становленні Анатолій Погрібний – молодий науковець із Києва,
дослідник творчої спадщини Бориса Грінченка. Музей діяв тільки кілька
років і в 1968 році, за вказівкою районного керівництва, припинив своє
існування.
На Луганщині грінченкознавчі студії проводяться цілеспрямовано і
систематично. Проведено ряд науково-практичних конференцій (1988, 1993,
1995, 1998, 2004, 2008 рр.), видано три вісники Інституту грінченкознавства
“Слово і пісня Бориса Грінченка” (1994, 1995, 1996 рр.), захищено три
кандидатські дисертації – О. Неживого (1994 р.), М. Кравченко (2001 р.),
Л. Неживої (2001 р.). Про наукову ефективність та перспективність
грінченченкознавчих конференцій, може свідчити хоча б те, що більшість
учасників наукової конференції молодих учених та студентів, яка відбулася в
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1995 році, стали не тільки докторами чи кандидатами наук, але й відомими
вченими, авторами монографій, навчальних посібників. Серед них
випускники нашого вишу В. Кизилова, О. Малюк, Д. Ужченко, В. Пустовіт,
Л. Нежива. Помітними в сучасному літературознавстві стали книжки наших
земляків Ю.Єненка “Промінь добра” (1994 р.), Б. Пастуха “Борис Грінченко –
безкомпромісний лицар національної ідеї” (1998, 2006 р.р.), “Спогади” Марії
Загірньої (1999 р.), які підготувала до друку Людмила Нежива, а також її
монографія „Марія Загірня”(2003 р.).
Тепер Олексіївська школа реформована у навчально-виховний
комплекс Олексіївська школа-гімназія ім. Бориса Грінченка. Проведено
реставраційні роботи в будівлі школи, у якій учителювали Борис Дмитрович
та Марія Миколаївна, та оформлено нову експозицію літературномеморіального музею Бориса Грінченка, який, віриться, урешті-решт матиме
статус Державного.
До 150-річчя видатного українця видано навчальний посібник «Борис
Грінченко у дослідженнях і спогадах», також перевидано монографію «Борис
Грінченко: вартовий рідного слова» та переспів «Слова о полку Ігоревім» –
«Князь Ігор». Діяльна пам’ять про видатну постать в історії національної
культури продовжується.
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ЛЮДИНА І СВІТ У РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ
«ЖОВТИЙ КНЯЗЬ»
У статті на прикладі роману В. Барки «Жовтий князь» розглянуто
особливості індивідуального стилю письменника, принципи змалювання
художніх образів.
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В статье на примере романа В. Барки «Желтый князь»
рассматриваются особенности индивидуального стиля писателя, принципы
изображения художественных образов.
Ключевые слова: индивидуальный стиль, роман, художественный
образ.
In the article on the example of Vasyl Barka's novel "The Yellow Prince"
discusses the features of the individual style of the writer, principles of
presentation of artistic images.
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Вихідні принципи художнього узагальнення життя складають
найважливішу сторону творчого методу письменника. Конкретне ж їх
здійснення – прийоми, засоби змалювання характерів та подій відносяться до
галузі стилю. У розгорнутому вигляді творчий метод включає в себе
концепцію людини, її місця, призначення в світі, її відношення з
суспільством, яка визначає втілення, так би мовити, родових властивостей
героїв. Стиль, перебуваючи у взаємодії з методом, передає риси дійових осіб
як певних індивідуальностей. Часто стиль малює символічні, алегоричні та
інші проекції родових людських властивостей у тих та інших ситуаціях.
Яскравою особливістю стилю В. Барки є майстерне створення образів
роману з відтворенням найтонших і найскладніших душевних настроїв,
відображенням внутрішніх процесів, що надають романові великої сили
переконливості.
Світ людей, відтворених у романі «Жовтий князь», умовно можна
поділити на два: ті, що творять пекло, і ті, що мучаться. Коли для перших
головне "спихати когось із життєвої стежки", то другі, займаючи дрібніше
місце під сонцем, охоче працювали б на крайчику землі, годували,
виховували дітей. Є між цими двома крайніми світами ті, в яких сумнів крає
душу, вони не знають, де правда.
За головною – хлібною – проблематикою В. Барка розділяє світ,
використовуючи новотвори, на дві групи: "хліботруди" і "хліботруси", між
ними – "хлібокуси", "хлібопроси", "хлібовози", "хлібоноси", "хліботорги",
"хлібокупи", "хлібокради", "хлібодани", "хлібобери "хлібохапи" [1, с. 148 –
149]. Зупинимось на образах "зерносіїв". Це селяни, які споконвіку
займаються хліборобською працею, живуть "любов'ю, як світлом до всіх, до
Бога найбільше" [1, с. 151], повагою до традицій, що йдуть з діда-прадіда до
народної християнської моралі. Але в їх тихий мирний, чистий світ удерлись
"чужинці", "прибічники сатани", і все навкруги змінилось, перетворилось у
пекло, у справжнє божевілля. У селян відібрано все до останньої крихти,
хлібороб, що все життя працював на землі, не має навіть "скибки хліба".
Вони приречені вмирати мученицькою голодною смертю.
Як зазначає Р. Мовчан, "змальовані Баркою докладні, часом з
вражаючими натуралістичними подробицями, наприклад, картинамиісторіями людоїдства, реалістичні описи голодних мук, пошуків їжі на
зимових полях, смерті селян та їхніх дітей стали для митця досить потужною
спокусою розкрити світові страшну правду про справжню сутність
"процвітаючого суспільства", розвінчати радянський тоталітарний режим,
який своїх громадян, селян-хліборобів з діда-прадіда сплановано штовхнув у
голодну прірву, з якої тому селянству, здається, ніколи не вибратися" [4,
с. 98].
Роман В. Барки про людей, але таке поняття майже не зустрічається на
його сторінках. Найчастіше знаходимо слова "істоти", "півістоти",
"хлібороби-тіні".
Називаючи
селян,
автор
часто
використовує
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субстантивовані прикметники: "приречені", "голодні", "опухлі", "недужі",
"знеможені", "обікрадені", "скривджені", "грішні" тощо.
Якщо це й люди, то никають вони, ніби тіні, без діла, тіні не з цього
світу. При цьому автор вдається до метафор і порівнянь: "вартові позиркують
на живі і мертві тіні" [1, с. 273], "снували сонними тінями" [1, с. 280],
"хлопець, як тінь" [1, с. 348], (жінка) ''тінь – і годі" [1, с. 362],
"посторонились, мов тіні" [1, с. 214]. І взагалі, порівняння голодуючих людей
з тінню в романі найпоширеніше. Цьому, на наш погляд, є два пояснення:
пригадаймо з античної міфології царство тіней, так і для селян навколишній
світ перетворився в царство тіней – царство смерті, тому автор називає людей
тінями. Або звернемося до Біблії. У четвертій книзі Мойсея: числа в
розповіді про "Кару на Ізраїля за його бунти проти Господа" знаходимо:
9. Тільки не бунтуйтесь проти Господа, – і не бійтеся народу того краю, бо
вони – хліб для нас! Їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, – не бійтеся
їх!" [2, с. 153], внизу подається пояснення "їхня тінь відійшла від них" –
гебраїзм: вони незабаром загинуть. Створюючи атмосферу містичності,
неправдоподібності навколишнього, тим самим підсилюючи реальність
зображеного, В. Барка порівнює людей з потойбічними істотами: "зник мов
привид" [1, с. 301], "матір, як сновида" [1, с. 235], "худі, ніби викопані з
могил" [1, с. 268]. Щоб показати людську малість, безсилля, другорядність у
цьому світі, письменник порівнює їх з комахами: "люди, мов мухи" [1,
с. 194], "юрмляться, ніби в мурашнику" [1, с. 343], "люди підходили,
ослабивши, мов осінні мухи" [1, с. 314] або з вівцями "люди, як вівці на
бойні" [1, с. 170]. Інколи письменник називає голодуючих залежно від одягу,
використовуючи прийом метонімії ("бесідниця-берет", "гарний кашкет",
"хустина") або просто "тітка", "друга тітка", "дід в зношеній кепці", іноді
назва походить від роду заняття ("водії", "мисливці", "залізничник").
Василь Барка – майстер художнього слова – за допомогою лише
кількох речень створює масштабні картини голодного існування народу.
"Людські тіні снували всюди – поодаль одна від одної" [1, с. 296],
...прямують голодуючі: та численність, що скрізь по місту темніє
лахмітиками і скупчується при розподільниках, магазинах, ларках. Тисячні
черги ждуть вістки про хліб... Від тиску калічаться слабші серед бідолашних"
[1, с. 256]. "Люди, що невеликою кількістю виживши, ходили в полі і при
берегах. Виснажені, вони в чомусь невідомому всі змінилися, і навіть сам світ
став якийсь інший, ніж був..." [1, с. 322].
Доля українського народу в романі показана не тільки в образах
головних героїв, родини Катранників, а й в образах їх односельчан або
людей, з якими вони зустрічаються в пошуках порятунку від голоду. Серед
них Никифор Кайданець, який, знаючи потроху всього: "бондар, коваль,
слюсар, лимар, і що хочеш, скрізь буває і новини приносить, як часопис" [1,
с. 167] з дружиною. Їх спіткала сумна доля багатьох селян – "перенюхали
двір до дрібки!" Що можна в рот класти, забрали [1, с. 168]. У романі
вміщена ще одна історія життя родини Бережан – Максима та Мар'яни, яких
рідко так звали, а називали "просто –пічники, бо при цій роботі в селі тільки
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вони, обоє, нарівні: коло глини і цеголля, піску і золи, попелу і сажі" [1,
с. 182-183]. Вони "вдвох, справляючи печі і груби, за чверть віку ніде голки
чужої не взяли, буваючи самі – цілими днями – серед чужого добра" [1,
с. 182]. Саме цих людей обирає Харитина Григорівна, щоб сховати коштовну
церковну чашу. "А покличте Мар'яну, пічникову!" – сказала стара; всі
зраділи, і правда, не буде в селі надійнішої [1, с. 181]. Бережани разом з
Мироном Катранником заховали чашу, а самі подались у місто, рятуючись
від голоду.
Другу групу персонажів у романі складають сільські активісти,
партійці високого рангу. Вони досить різні, але через свою антилюдську
політику в народній уяві тісно пов'язані з образом Сатани, жовтого князя.
Розглянемо, чим викликані такі асоціації. Письменник влучно добирає назви
для представників цього світу, яких поділяє на дві групи: якщо це українець,
то – "своєземець", якщо гість, то "чужоземець". А для "чужоземців" не
шкодує словесних барв. Спочатку – це "гості", далі – "непрошені", потім
автор наче забуває попередні назви й використовує займенники "ці", "свої",
"вони". Щоб показати бездушність хлібозаготівників та партійців, автор
порівнює їх з тваринами, особливо вовками чи собаками. Це має символічне
значення. У цьому випадку автор спирається на біблійні та фольклорні
традиції. У Євангелії від Св. Матвія вовк – символ лицемірства та брехні.
Св. Матвій передає слова Ісуса Христа: "Стережіться фальшивих пророків,
що приходять до вас у одежі овечій, всередині – хижі вовки" [2, с. 15].
Автор неодноразово показує сцени обшуків в оселях селян. Ось як
шукають хліб у господарстві Мирона Катранника: "вони крутяться довкруг
попелища: біля зваленого тинка і нишпорять при глинищі... Докопуються в
саду і розхитують кожний стовпчик. Перевертають дривітню. Під пеньками
порпаються" [1, с. 161]. Але, мабуть, найдраматичніший опис обшуку в
родині Коляненка: "там діти грудні, а ці прилізли, риються в колисках... дітей
викидають просто додолу і дошукуються під пелюшками, чи нема крупинок,
бережених на кашку; все чисто забирають" [1, с. 169].
У романі В. Барка, крім Отроходіна, нікому з "чужоземців" не дає
прізвищ. Характерною рисою їх зовнішності є жовтий колір волосся або
одягу, що позначає їх належність до жовтого князя. Ось декілька описів
партійців: "випасений лисун; мішечки під безколірними очима – обтяжують
вид як і розкішні жовті вуса" [1, с. 158], "волочачи важкезні чемодани, пріють
командири з різнокутками на комірах і також партійці в шкіряних пальтах.
Вилискують руді портфелі в мідяних заклацках і нетверезі обличчя
"відповідальних керівників" [1, с. 254]. Відсутність прізвищ та по-батькові у
"хлібохапів", партійців теж не випадкова. Це свідчить про повну відсутність
у них відповідальності за свої дії, вони не мають коріння.
Але серед "хлібохапів" теж є різні. Наприклад, секретар райкому, який
покінчив життя самогубством. Чого йому не вистачало? Отримуй щедрий
пайок, виконуй вказівки. Але є щось більше від хлібної пайки: не
згоджуючись із директивою про віддачу дев'яноста відсотків зерна державі,
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він протестує власною смертю, залишаючи передсмертну записку: "Ця
директива – смертний присуд для трудового селянства" [1, с. 177].
Особливістю створення системи образів роману є введення історичних
осіб Сталіна, Молотова, Кагановича. Автор показує дійсні події, що
відбувалися в Україні під час відвідування її Молотовим і Кагановичем, щоб
прискорити темпи хлібозаготівлі.
"Начальство з міста аж курить на вокзал, бо там головні, з Москви...
Стрінули їх: обдутий один і попелястий, вуса під щіточку, Молотов, чи що, а
рядом Каганович – бідовий, з вусами, як виновий валет" [1, с. 264].
На думку О. Забарного, "усі дійові особи роману – люди однієї епохи,
одного часу, можливо, навіть одного соціального класу та національності,
майже однаково сильні вірою, щоправда в кожного вона своя: у Мирона –
християнська з її десятьма заповідями; у Григорія – партійно-більшовицька,
віра в Сталіна, який, нищачи цілий народ, забезпечує "світле комуністичне
життя" таким, як Отроходін" [3, с. 32].
В образі Григорія Отроходіна Барка зображує тип сталінського
опричника, запопадливий виконавець партійних інструкцій, упевнений у
справедливості здійснюваних намірів, цей чоловік люто ненавидить
українського селянина, залякує, вчиняє фізичні розправи при цілковитій
безкарності. Образ Отроходіна присутній майже в усіх творах про голодомор.
В У. Самчука це Максим ("Марія"), у А. Дімарова – Данька Сокало
("Самосуд"), у О. Зайвого – Іван Покотило ("Голод").
Мирон Катранник виступає в романі як невтомний трудівник,
праведник, голова родини, люблячий батько, син, чоловік. Катранник "був
світлий словом і серцем" [1, с. 336]. Життєве завдання селянина – оберегти за
будь-яку ціну свою родину, тому Мирон постійно в пошуках чогось
їстівного. Родина для селянина найдорожче, коли діти з дружиною поїхали в
місто, "відчув, який покинутий він без рідних сам – один, – непотрібний
нікому і чужий, пробігуща тінь від хмари: нікому немає діла до нього" [1,
с. 237]. У цьому образі уособлено духовну силу нації. Мирона поважають
люди. До нього йдуть за порадою, відкривають найпотаємніші думки. Йому
передають церковну святиню – коштовну чашу. Бо знають, що не зрадить. У
романі Катранник став перед проблемою вибору між життям і смертю:
Мирон має вирішити – хліб в обмін на чашу чи смерть. І вибирає: "Що за це
зерно – продати? А тоді куди? Від неба кара буде, мені і дітям... І хто виживе
в селі, прокляне Катранників; місця собі не знайду, краще вмерти" [1, с. 241].
І лише повністю вичерпавши фізичні та духовні сили, Мирон помирає. Проте
лишає на землі по собі сина, який успадкує від батька і відчуття краси, і
любов до життя, і повагу до людини та її праці, і розуміння справжньої
вартості хліба.
Повтор слова "життя" у романі невипадковий. Воно є, допоки живі
Катранники, якщо помре останній Андрійко, зникне, здається, сам час. Але
хлопець залишається в цьому божевільному світі як свідок тих страхіть, що
відбувались у країні, щоб розповісти жахливу правду про історію своєї
родини, про своїх краян, що загинули на рідній не своїй землі.
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Творчість Василя Барки засвідчує постійні пошуки засобів художнього
вираження, які б відображали своєрідне світобачення письменника.
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ТЕМА ПРИРОДИ В ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ
Стаття розглядає проблему просторово-часових виявів у
літературній казці ХХ століття. Найбільш глибоко й осмислено в
літературній казці представлена тема зими, бо саме цей період – час
початку нового вегетативного циклу, бо зима – час завмирання природи
перед початком розквіту. Тема зими (або навіть мотифема) розглянута у
співвідношенні з етноміфологією.
Ключові слова: літературна казка, художня словесна творчість,
хронотоп, етноміфологія, мотифема.
Статья рассматривает проблему пространственно-временных
проявлений в литературной сказке ХХ века. Наиболее глубоко и осмысленно в
литературной сказке представлена тема зимы. Поскольку именно этот
период – время замирания природы перед началом расцвета. Тема зимы (или
даже мотифема) рассмотрена в соотношении с этномифологией.
Ключевые слова: литературная сказка, художественное словесное
творчество, хронотоп, этномифология, мотифема.
The article reveals the problem of spatio-temporal manifestations in the
literary tale of the twentieth century. Most deeply and meaningfully in the literary
tale presents the theme of winter. Because it is the period of time, the fading of
nature before flowering. The theme of winter (or even motivemag) are discussed in
relation to ethnomythology.
Key words: literary tale, art verbal creative, chronotope, ethnomythology.
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Вивчення художніх текстів природознавчого змісту, адресованих
дітям, на сьогодні набуває особливого значення, адже науково-технічний
прогрес та загальне захоплення технократією відірвали сучасну людину від
довкілля. Сучасна дитина потребує як безпосереднього контакту з
навколишнім середовищем, так і опосередкованого – через книгу, бо саме
така література просякнута ідеями добра, милосердя, гуманізму.
На сьогодні тему природи в дитячій літературі досліджували
С. Ніколаєва, Т. Серебрякова, П. Федосеєва та ін. Науковці одностайні в тому
твердженні, що природознавча книга формує у дітей гуманне відношення до
всього живого, розвиває естетичний смак і розширює знання про довкілля.
Майже у кожному дитячому художньому творі присутній опис природи. Це
й не дивно, адже «вона майже завжди виступає основою, на якій
відбуваються описані події. Завдяки їй ми відчуваємо той настрій і динаміку
розвитку зображуваного. Вона допомагає розвивати й утверджувати
характери зображуваних героїв, формувати їх світогляд».
Казка – один із архаїчних жанрів, що є базисом світової художньої
словесної творчості. Тканина казкової оповіді являє собою систему кодів та
орієнтирів певного етносу, що мають сакральний або утилітарний характер.
Дані твори фіксують у поетичній формі історико-культурний досвід народу,
служать засобом його передачі, при цьому залишаючись досить умовними
щодо часу й простору. Часопростір – провідна категорія в організації
жанрово-морфологічної системи казки. Спроби експлікації й аналізу
хронотопу в різні часи здійснені дослідниками М. Бахтіним, О. Бріциною,
В. Гречнєвим, Л. Дунаєвською, Д. Лихачовим, Ю. Лотманом, В. Проппом та
ін. Обґрунтовуючи емпіричність часу й простору в казках, В. Пропп
наголошує на часопросторовій нечіткості, зазначаючи, що «часу і простору в
фольклорі власне нема» [12, с. 152]. «В ідеальному світі казки хронотоп
універсальний, з ознакою всеохопності, всеосяжності, герої в ньому
рухаються без обмежень, миттєво, або з тяжкими перешкодами» [14, с. 116],
єдиним орієнтиром залишаються стійкі словесні формули, які умовно
окреслюють реальну, лімінальну та потойбічну зони. Якщо ж у казці чітко
визначається час (особливо пора року), то це має генеалогічне значення для
розуміння матричної природи казки, або указує на ритуально-міфологічне
підґрунтя такої оповіді. Звичайно, авторський твір здатний до творення
власної концепції дива, що дозволяє їй конкретизувати або й чітко
окреслювати місце й час події, однак орієнтація на фольклорні зразки, магія
народної казки залишаються визначальними факторами.
Міфорелігійний світогляд українців конкретизується відносно його
пантеїстичних координат. Наші предки сприймали природу з одного боку
поетично, одухотворяючи й персоніфікуючи її, з іншого – дещо прагматичноутилітарно [1], використовуючи її як фактор правильної організації світового
порядку. Роботи М. Чмихова, Б. Рибакова, В. Барана, Я. Боровського,
Б. Мозолевського,
В. Давидюка,
В. Скуратівського,
Б. Успенського,
Г. Маслової та ін., присвячені проблемі творення й функціонування міфу,
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підтверджують думку про ритуально-міфологічне значення об’єктів і явищ
природи для формування етносвітогляду та збереження родової пам’яті.
Натомість казка, сюжетно-образний фактаж якої майже збігається із міфом
або легендою, легалізувала «іманентний інстинкт культури» (Я. Голосовкер),
творчо осмислюючи стародавній міф.
Зима в міфопросторі давніх слов’ян осмислюється як початок нового
циклу життя. Як зазначає В. Войтович [4, с. 190], за народними уявленнями,
природа на початку зими «вмирає» або «засинає», а земля «хворіє»,
«відпочиває» до початку весни. Образ Мари (зими) врівноважується
міфологемою Сонця, оскільки культ останнього створював єдину
космогонічну модель давніх українців. Зимові свята (Різдво – в давнину свято
Рода, Сонцеворот, Коляда, Щедрий вечір, Водохреща – колишнє свято
Мокоші) реалізують архаїчний концепт світотворення, що основувався на
протиборстві антагоністичних початків: світла й темряви (Мари й Сонця),
тепла й холоду, весни й зими. Закон Великого Кола (Закон Коляди)
впорядковував світовий розвиток, структурував енергетичний життєвий рух,
починаючи від моменту спокою, що постає в образі зимового сну.
Ознаки зимового періоду в традиційній фольклорній казці
зустрічаються досить рідко. Дослідник первісної міфології українського
фольклору В. Давидюк [5] вказує на кілька таких сюжетів – «Лисичкасестричка та вовчик-братик», «Рукавичка», «Коза-дереза», «Котик й Півник»
(у двох останніх присутній зимовий атрибут – піч). Порушення умовності
просторово-часових
казкових
реалій
найчастіше
пов’язано
з
дезінформативно-летаргізаційними функціями мисливської оповіді, оскільки
«завданням мисливської казки – затримати звіра, знерухоміти його.
Ідеальними природними помічниками у цьому були ніч та глибокий сніг, без
яких магічний ефект мисливської казки втрачає свою силу» [5, с. 33]. Казка
«Мисливець Хрін та його пси» Олександра Олеся передає архаїчну історію
зимових гонів («Зирк! – а з неба і сама / Вже спускається зима» [9, с. 44]), де
головні герої (собаки) асоціюються з первісними мисливцями, в образах
яких на магічно-ритуальному рівні відбувається реконструкція архітектоніки
ловів від задобрювального початку до факту вбивства звіра (що в казці
замовчується): «Стрепенулись, стали пси/ І наставили носи./ Раді, сповнені
надії,/ простягли кудлаті шиї,/ Переглянулись – і …плиг! / Зайчик ходу, та не
встиг…» [9, с. 47]. Опис своєрідної манери ловів апелює до традиційної
культури мисливських ритуалів, під час яких виконувались пантоміми-танці
або розповідалися казки (найчастіше в пору найлютіших морозів) з метою
присипляння звіра [5, с. 33]. Культура первісного полювання, залишки якої
спостерігаються в епічній кумулятивній казці, спиралася на ряд
священнодійств, які забезпечували промисловий успіх. Привабливість
кумулятивної казки полягає в її інформативно-мнемонічній функціональності
й безконфліктності (на перший погляд). Саме гіпердидактичні можливості
провокують цікавість українських митців до популярних фольклорних
сюжетів. Так, обробку казки «Рукавичка» здійснюють Борис Грінченко,
залишаючи квазілетаргізуючий прямолінійний сюжет без особливих змін.
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Мотиви популярного сюжету переосмислюють у творах анімістичного
характеру Олександр Олесь «Біга зайчик-скакунець», Євген Гуцало «Зайці»,
Іван Білий «Зайчикові клопоти» та ін. Натомість Наталя Забіла, примітивно
акцентуючи на повчально-розважальному аспекті казки, суголосно
популістських тенденцій ІІ половини ХХ ст., вносить ряд коректив у сюжет,
повністю позбавляючи його сакрально-ритуального контексту. Заміна
подвійної номінації персонажа (у народному варіанті – мишка-шкряботушка,
зайчик-лапайчик, лисичка-сестричка) на більш звичні, порушення порядку
почерговості «поселення» в рукавичку тварин приводить до руйнації
сакрального підтексту казки. У народному варіанті епічної оповіді така
сюжетна черговість «заселення» звірами рукавички осмислювала систему
мисливського року й промислових табу. Казкова конотація образу рукавички
співвідносна з ритуалом новорічного посівання, адже «рукавиця мала в
посівальному обряді те саме значення, що й ріг достатку» [5, с. 51]. Той факт,
що в казці Наталі Забіли звірі самі йдуть до дівчинки з метою повернення
загубленої речі,
десакралізує казкову оповідь, оскільки факт втрати
рукавички (символу зими) мав ритуальне значення.
Логічним
продовженням
зимової
тематики
є
казки
з
гіперкумулятивними ознаками, що за семантикою й символічним
навантаженням розвивають мотив протиборства зими з весною, таким чином
демонструючи природний процес зміни пір року. Космогонічна модель
світобудови в площині літературної казки тісно пов’язана із фольклорними
моделями. Казка Л. Храпливої-Щур «Снігурик» побудована за традиціями
кумулятивної казки, де сакрально-міфічна основа залежить від смислових
функцій і носить утилітарний характер. Особливе значення в казках такого
типу надавалося вербальній магії, яка фактично виступає синхронізуючим
елементом [5, с. 36]. Жанрові прийоми трикратності та семиперсонажності в
казці «Снігурик» служать засобами стилізації, які наближують авторську
казку до фольклорних джерел. Основний мотив твору – показ закономірності
річних природних змін. Казка Л. Храпливої-Щур побудована у формі
ритмічної прози, відповідно до казкових традицій: «Мороз тріщав, виписував
по шибках дива, а Снігурам жилося любо та щасливо» [13, с. 476].
«Магічною силою серед багатоманіття українських казкових сюжетів
наділяється не будь-яке слово, а тільки ритмічне, часто й римоване, тобто
особливе, вишукане» [5, с. 38]. Подорож головного героя з метою пошуку
щастя зумовлена традиційною архітектонікою казки, де зустріч є рухомою
силою сюжету.
Відповідно до української космогонії, зима в казці
«Снігурик» розпочинає й замикає річний цикл.
Мотив протиборства зими з весною, як частини вічного закону
Коловороту, домінує в літературній казці зимової тематики. Так, у казці-п’єсі
«Зима й Весна або Снігова краля» Дніпрової Чайки авторська модель
світоустрою подана в хронометричній проекції й виявляє річні конфігурації у
вигляді новорічного карнавального дійства. Есхатологічна модель,
запропонована письменницею, максимально наближена до давніх
міфологічних уявлень, у яких осінній цикл асоціювався зі станом засинання,
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тимчасової смерті природи. Не випадково Осінь на початку п’єси «на кону
спить» [6, с. 254]. Решта персонажів ( Зима, Мороз, Метелиця, Ожеледь,
Вітер, Дід-Сніговик, Весна-Красна та ін.) проектують зимовий цикл і
характеризують стан передпочатку, адже саме свято Коляди починає новий
річний цикл: «Коляда – бог, який розпочинає Коло Свароже, тобто новий
господарський рік» [4, с. 240]. Присутність у п’єсі нищівних сил природи
продиктована їх доцільність під час Святої вечері. Образ Зими в казці
аналогічний до стану «завмирання божества у первісній міфології…Це
ідеальний стан, який не обраховується в категоріях фізичного часу,
позбавлений тривог і розчарувань, зате наділений досконалістю» [10, с. 363].
Есхатологічна модель року твориться колоративною символікою, яка
підкорена домінанті білого: «Ой, іду я, дітки, з-за білого моря,/ Де Мороз, мій
батько, цар на всім роздоллі;/ Там ніхто не жиє, там і не вмирають,/ Там лиш
вітер виє та сполохи сяють,/ Там цариця Північ,/ рідна моя мати,/ Збудувала з
криги пишнії палати» [6, с. 261]. Фаза трансформації зимового циклу
семантично подібна до народної космогонії, адже реалізована зеленим
кольором, що символізує біологічне життя: «Ось зелена вербиця,/ Згинь ти,
Зимо білолиця» [6, с. 267].
Мотив протиборства зими й весни подано в казці «Снігурка» Бориса
Грінченка. Породження зими – Снігурка – тане, зіткнувшись із вогнем,
перетворюючись на хмарку, що має пролитись життєдайним дощем. У
даному випадку можемо говорити про концепцію Зимобору (Стрітення) в
поетичній казковій проекції, адже сніг (інший його стан – вода) в українській
космогонії архетипно виступає творцем усього живого, еквівалентом
первісного хаосу, в якому добро і зло трактувалося як дві половини цілого,
тож , пройшовши обряд очищення вогнем (адже головним дійством на
Стрітення було освячення води й вогню), героїня проходить стадію циклічної
метемпсихози, що пов’язана із рядом культових перетворень.
Увага до міфу представниками мистецької еліти ХХ століття не
фрагментарна й невипадкова, оскільки саме цей жанр був ключем до
розуміння етносу та його історії. Ф .Шеллінг зазначає, що міф (а пізніше
казка) є елементом етнічної самототожності, оскільки має специфічну
функцію – збереження й опис історії народу. «Культ міфу, утвердив інтерес
до міфології – етнонаціональної, тобто поганської (кельтської, слов’янської,
карело-фінської і т.д.), християнської, античної, орієнтальної», – акцентує
Я. Поліщук [10, с. 32]. Християнські культові нашарування у слов’янському
міфопросторі створюють нову мотивацію зимового періоду, що пов’язаний із
народженням Спасителя. Концепт зими в системі есхатологічних
християнських моделей апелює скоріше до соціально-побутової казки
(новели – Ф. Колеса), яка «пройнята тенденцією церковно-конфесійною
(віросповідною)» [8, с. 134 – 135]. Казка Марійки Підгірянки «Капці для
святого Миколая» генологічно побудована у формі параболічної оповіді, де
головний зміст оснований на християнському міфі про обдарування Святим
Миколаєм слухняних дітей.
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Незвичайний варіант міфологеми Різдва подає в казці «Сльоза
(Різдвяна казка)» Марко Черемшина. Провідний мотив твору
сконцентрований навколо образу сльози, що пов’язана із міфологемою води,
яка в народному варіанті суголосна бінарній опозиції «жива – мертва». За
твердженням В. Проппа [11, с. 283], обидві міфологеми не антагоністичні,
вони скоріше доповнюють одна одну. Солона сльоза проходить ряд
канонічних трансформацій, що корелюють із первісними ритуалами
ініціаційних подорожей, під час яких відбувається «реорганізація глибинних
сил» [1, с. 44]. Духовний стан багатого селянина, що кидає на дорозі
напівзамерзлу дівчинку, змінює краплинка води, що утворилася із дитячої
сльози. Процес трансформації води в християнській канонічній міфоплощині
пов’язані з ритуалом омовіння, який символізує друге народження. Епоха
Премодерну [7, с. 25] трактує культ води, виходячи із концепції
переродження, згідно якого вода є еквівалентом материнського лона.
Християнський обряд хрещення пов’язаний саме з цією міфологемою. Твір
«Сльоза (Різдвяна казка)» осмислює релігійно-дидактичну модель
морального переродження людини, де концепт Різдва трактується як початок
нового духовного життя.
Зимова тематика в просторі радянської субкультури підкорена ідейнотематичній заангажованості, однак новостворений новорічний міф,
особливими атрибутами якого стали напівштучні постаті Діда Мороза й
Снігуроньки, довгий час культивувався в українській дитячій літературі
ІІ половини ХХ ст. (Ю. Набока «Новорічко», В. Чухліб «Зимова казка»,
П. Воронько «Казка про Сніжинку-Краплинку, «Дід Мороз»). Літературна
казка зазначеного періоду створює власну концепцію зимового дива, яке
позбавляється сакрального змісту й інформаційно-мнемонічна функція
замінюється розважальною.
Літературна казка ХХ ст., осмислюючи етнокультурні здобутки,
створює власний міф про казку й чарівне в ній. Слід наголосити на
суб’єктивно-авторському розумінні хронотопних казкових модусів, що в
межах авторського твору можуть конкретизуватися реалістичними деталями.
Мотифема зими осмислюється у відповідності до традиційних
міфопоетичних доктрин, стилістичні, оціночні та змістові відтінки якої
маніфестують просторово-часову систему оновлень (моральних або
природних).
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті обґрунтувано методичну доцільність збагачення
словникового запасу майбутніх учителів початкової школи власне
українською лексикою, лінгводидактичною термінологією, визначено
напрями роботи зі словами іншомовного походження, з'ясовано критерії
добору лексичного матеріалу й інтерпретовано теоретичні напрацювання
науковців у практичну площину.
Ключові слова: мовна особистість майбутніх учителів початкової
школи, критерії добору лексичного матеріалу, словники, слова іншомовного
походження, власне українська лексика.
В статье обоснована методическая целесообразность обогащения
словарного запаса будущих учителей начальной школы собственно
украинской
лексикой, лінгводидактической терминологией, определены
направления работы с заимствованными словами, представлены критерии
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отбора лексического материала, интерпретированы теоретические
наработки ученых в практическое русло.
Ключевые слова: языковая личность будущих учителей начальной
школы, критерии отбора лексического материала, словари, заимствованные
слова, собственно украинская лексика.
Within the article it is substantiated the methodical expediency of enriching
vocabulary of future primary school teachers with the Ukrainian lexis, with linguadidactic terminology. There are determined directions of work with words of
foreign origin. There are ascertained the criteria of choosing lexical material.
There are also interpreted the theoretical achievements of scientists into the
practical dimension.
Key words: linguistic identity of future primary school teachers, criteria of
selection lexical material, dictionaries, words of foreign origin, actually Ukrainian
lexis.
Оновлення змісту сучасної мовної освіти вимагає трансформації
технологій навчання української мови, розроблення інноваційних методик,
спрямованих на формування мовної особистості студента, адаптованої до
конкретних соціальних умов.
Викладачі вишів шукають нові ефективні підходи до навчання мови
загалом і лексикології та фразеології зокрема. Однак відсутні розвідки, які
більш докладно висвітлювали б особливості засвоєння лексикології й
фразеології майбутніми вчителями початкової школи. Це й зумовлює
актуальність нашого дослідження.
сучасної
Опанування
лексико-фразеологічних
особливостей
української мови – тривалий і складний процес, що потребує від майбутніх
учителів початкової школи сформованості комплексу відповідних знань і
вмінь.
Досить важливими для нашого дослідження виявилися лінгвістичні
студії Н. Арутюнової, Ф. Бацевича, О. Городенської, С. Єрмоленко,
А. Зеленька,
С. Карамана,
К. Климової,
М. Кочергана,
Л. Мацько,
М. Пентилюк, Н. Шумарової, у яких наголошено на тому, що свідоме
ставлення носіїв мови до власної комунікативної діяльності, уміння
аналізувати причини конфліктів або невдач у спілкуванні дає змогу
гармонізувати міжособистісні стосунки кожної людини. Дослідниками
доведено, що процес ефективного спілкування полегшує розвинений
словниковий запас людини. Звідси випливає необхідність розроблення
проблеми збагачення словникового запасу студентів-майбутніх учителів
початкової школи, які в подальшій професійній діяльності зможуть
сформувати й належний словниковий запас учнів.
Робота зі словом проходить через увесь шкільний курс методики
навчання української мови, усі мовознавчі і лінгводидактичні дисциплін, які
вивчають майбутні вчителі початкової школи у виші. У лінгвістиці слово
визначено провідною категорією лексикології. У лінгводидактиці слово є
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основою і в процесі вивчення лексикології і морфології як системи частин
мови, складника граматики, мовної системи. Це дозволяє розглядати основні
ознаки та якості одиниць мови, які вивчаються в лексикології, морфології, а
також їх функціонування в мовленні, що й було помічено багатьма відомими
українськими мовознавцями та лінгводидактами.
Слово як органічна частина мови містить у собі сліди уявлень цілого
народу й окремої людини про світ, відбиває його історичне життя. Це дає
змогу збагатити учнів засобами мови фоновими, супровідними знаннями, що
значною мірою відображають особливості життєвих стереотипів
українського народу. Опорні знання є підвалинами для формування
культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи,
містять сукупність знань про мову як національно-культурний феномен, що
відбиває характер, психічний склад, звичаї, нахили, традиції народу – носія
мови, а також усвідомлення студентами краси, виразності й естетичних
можливостей української мови.
Перед викладачами вишів стоїть складне завдання – вивести студентів,
майбутніх учителів початкової школи на метарівень оволодіння мовою, тобто
навчити їх свідомо, правильно, комунікативно доречно використовувати
мовні засоби під час вирішення відповідних ситуативних завдань.
Як показують спостереження, основне місце в роботі майбутніх
учителів початкової школи посідає робота з професійно спрямованими
текстами (творами, уміщеними до читанок, фрагментами методичних статей,
а також актуальним текстами, до яких відносимо ті, що відбивають реалії
сьогодення), ведення професійних словничків (тлумачних і перекладних для
учнів початкової школи), створення відповідних комунікативних ситуацій,
використання ділових ігор тощо [1]. Уважаємо, що підведення студентів до
тексту має значний навчально-розвивальний потенціал. Крім того, текст,
виступаючи джерелом інформації, збагачує знання студенів, їхній
словниковий запас.
Процес формування свідомої мовної особистості майбутнього вчителя
початкової школи нерозривно пов’язаний із збагаченням їхнього
словникового запасу, тобто кількісним збільшенням слів української мови в
їхньому мовленні та комунікативно доречному їх уживанні.
Особливо гостро стають питання про збагачення словника майбутніх
учителів початкової школи фаховою, термінологічною лексикою (метод,
прийом навчання, інтерактивний метод, підходи до навчання, компетенція,
компетентність, урок тощо). Це сприяє формуванню в них стійких умінь
коректно використовувати терміни у власному мовленні, запобігає
виникненню термінологічної необережності, що набуває особливої
актуальності нині, коли спостерігаємо таке розповсюджене явище, коли
відбувається підміна понять, сплутування термінів (компетенціякомпетентність), що ускладнює роботу вчителя й науковий поступ.
Лінгводидактична термінологія, поряд із психологічною, дидактичною,
лінгвістичною тощо є вагомим складником фахового словника вчителя
початкової школи. Належне володіння лінгводидактичною термінологією
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свідчить про глибоке розуміння студентами професійних понять і явищ.
Водночас процес опрацювання лінгводидактичної лексики в педагогічних
вишах досить складний, пов’язаний не тільки з вивченням курсу методики
української мови, а й суміжних з лінгводидактикою дисциплін. Це зумовлено
стрімким розвитком шкільної освіти й методичної науки останнього
десятиріччя, зміною пріоритетів і підходів у навчанні мови.
Самі студенти вважають таку роботу корисною й важливою, оскільки
ознайомлення зі значенням термінів дозволяє їм швидше опановувати
матеріал з педагогічних і лівнгводидактичних дисциплін, привчає їх
працювати з лексикографічними виданнями. У роботі з ведення й укладання
термінологічних словників важливо дотримуватися принципів послідовності
й систематичності.
Для реалізації мети й завдань вивчення лексики й фразеології
необхідно знати й обов’язково брати до уваги основні тенденції розвитку
сучасної лексичної системи з урахуванням останніх змін. Так, для відбору
лексичного та фразеологічного матеріалу треба враховувати, що словниковий
склад української мови значно збільшився. Актуалізувалася лексика, що в
словниках радянського періоду мала примітку застаріле або діалектне,
наприклад, осоння, смолоскип, часопис тощо.
Особливої уваги з боку викладачів вимагає збагачення словника
студентів власне українською лексикою, словами, що витворилися в
українській мові й були засвідчені в історичних пам’ятках, художніх творах
українського народу. Вони складають основу української лексики й
формують національні ознаки мови: будинок, бондар, громада, жоржина,
красень, лелека, мереживо тощо. Студенти-майбутні вчителі початкової
школи повинні бути готовими до збагачення словникового запасу учнів
власне українською лексикою.
Отже, вивчення й узагальнення наукових студій з проблеми
формування мовної особистості майбутніх учителів початкової школи
дозволив обґрунтувати методичну доцільність збагачення їхнього
словникового запасу власне українською лексикою, лінгводидактичною
термінологією, визначити напрями роботи зі словами іншомовного
походження, визначити критерії добору лексичного матеріалу й
інтерпретувати теоретичні напрацювання науковців у практичну площину.
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РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
У статті розкрито основні напрями роботи з розвитку мовлення
першокласників. Зазначено ефективні методи, прийоми і типи завдань.
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В статье раскрыты основные направления работы по развитию речи
первоклассников.
Отмечены эффективные методы, приëмы и типы
заданий.
Ключевые слова: речь, развитие речи.
In the article the method is presented of preparation and conducting the
lessons of sensible speech development for 1st class pupils. The effective methods,
techniques and types of tasks were pointed out.
Key words: speech, speech development.
Початкова школа працює за Державним стандартом початкової
загальної освіти, навчальною програмою з української мови (1 – 4 класи), що
спрямовані на формування комунікативної компетентності молодших
школярів [2]. Цей процес буде успішним за умови взаємозв’язку чотирьох
змістових ліній курсу української мови – мовленнєвої, мовної,
соціокультурної, діяльнісної, серед яких мовленнєва є провідною. У зв’язку з
цим значна увага акцентується на розвиткові мовлення молодших школярів.
Збіднене, непослідовне, недоказове мовлення гальмує мислення учня й
практично унеможливлює навчальну діяльність. Особливо актуальним
розвиток мовлення стає у 1 класі. Як зазначає М. Вашуленко, «про рівень
загального, у тому числі й мовленнєвого розвитку учня-першокласника, його
успіхи в навчанні нерідко судять з того, як він опанував елементи грамоти –
навчився читати і писати. Інші ж види вмінь, які в сукупності з читанням і
письмом становлять справжню основу навчальної діяльності школяра …
залишаються поза належною увагою. До них ми зараховуємо насамперед
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уміння правильно, виразно, культурно висловлюватися і спілкуватися, тобто
монологічне і діалогічне мовлення» [1, с. 65].
Метою нашої статті є розкрити деякі аспекти роботи з розвитку
мовлення першокласників.
Методика розвитку мовлення була і залишається у центрі уваги
провідних методистів (Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Мельничайко,
К. Пономарьова, О. Хорошковська та ін.). Психологами (Л. Виготський,
Д. Ельконін, О. Леонтьєв, С. Максименко та ін.) обґрунтовано основні
положення діяльнісного підходу до проблеми розвитку мовлення.
Розвиток мовлення у 1 класі забезпечується реалізацією змісту
мовленнєвої лінії. Зміст цієї лінії спрямовано на формування мовленнєвого
досвіду молодших школярів, який набувається в процесі розвитку й
удосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності: слухання-розуміння тексту
(аудіювання), діалогічного й монологічного усного мовлення, читання і
розуміння прочитаного, зв’язного писемного мовлення. Реалізація зазначених
програмових вимог передбачена на кожному уроці української мови.
У процесі розвитку мовлення першокласників визначено три основні
аспекти
–
формування
звуковимовляння,
його
відповідність
загальноприйнятим орфоепічним українським нормам; словникова робота
(збагачення, активізація, уточнення словника); удосконалення граматичної
організації мовлення.
Перший напрям роботи з розвитку мовлення учнів 1 класу передбачає
вдосконалення звуковимови та розвиток мовленнєвого слуху. Для організації
роботи з подолання вад звуковимови дітей доцільним є використання
скоромовок, чистомовок, потішок, промовлянок і т. ін. Робота над цими
фольклорними творами не тільки допомагає вчителеві сформувати
правильність вимови у першокласників, а й зацікавити їх, вмотивувати
складний для учнів процес формування орфоепічних умінь і навичок.
Найістотнішою зміною в мовленнєвому розвитку дитини-школяра є
ознайомлення її з словом як об'єктом пізнання. Першокласникові спочатку
важко розмежувати слово і предмет, який ним позначено. Тому
першокласник довго не може зрозуміти, що слово «малина» – ще не ягода
малина. Слово – лише назва відомої йому смачної темно-червоної ягоди. Не
відразу слово відокремлюється від предмета, і першокласник, знову
збиваючись, каже: «У малині три склади». Учителька поправляє: «Не в
малині, а в слові «малина» три склади». Найголовнішим джерелом
поповнення словника учнів є навчальна діяльність. Діти знайомляться із
новими словами різних тематичних груп: «Іграшки», «Шкільне приладдя»,
«Сім’я», «Одяг», «Посуд», «Меблі», «Побутова техніка», «Овочі і фрукти»,
«Звірі», «Птахи», «Пори року», «Явища природи», «Професії», «Транспорт»,
«Рослини», «Квіти», «Ввічливі слова». К. Пономарьова рекомендує
цілеспрямовано працювати над кожною із них. З метою засвоєння видових
назв доречно використовувати для слухання прозові і віршовані твори різних
жанрів (оповідання, казки, загадки тощо) чи уривки з них, у яких
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зустрічаються ці видові назви. Підсилити сприймання та покращити
запам’ятовування назв об’єктів допоможуть малюнки із зображенням
відповідних предметів чи явищ [3].
На етапі активізації слів у мовленні першокласники вчаться вживати
їх у словосполученнях, реченнях і зв’язних висловлюваннях. Особливо
ефективними тут є словниково-логічні вправи, які сприяють не тільки
кількісному зростанню словника, але й розвивають мислення. Слід брати до
уваги рекомендації методистів про необхідність роботи не тільки над
словами – назвами предметів, а й назвами ознак і дій.
Для розвитку зв’язного монологічного мовлення учням пропонують
скласти розповідь за малюнком, із власного досвіду. Правильність, точність
виконання забезпечується використанням допоміжного матеріалу (фото,
малюнки); ознайомленням із зразками зв’язних висловлювань різних типів;
вербальним оцінюванням складених учнями текстів-мініатюр.
Третій напрям (удосконалення граматичної організації мовлення)
передбачає вироблення в учнів умінь будувати речення, зв’язувати їх у
монологічне і діалогічне висловлювання. Уміння будувати правильні з
граматичного погляду речення формуються в першокласників під час
аналітико-синтетичної роботи над цією мовною одиницею. Предметом
побудови та аналізу мають стати речення різні за метою висловлювання.
Монологічні висловлювання учні 1 класу вчаться будувати на прикладі всіх
типів текстів - розповідь, опис, міркування. Розповіді учні будують за
прочитаним, за сюжетним малюнком, за аналогією. Для описів учням слід
пропонувати різні предметні малюнки. До міркувань учитель спонукає учнів
на основі текстів Букваря.
Таким чином, у період навчання грамоти робота з розвитку мовлення
першокласників набуває великого значення, оскільки сформовані мовленнєві
вміння стають основою для навчання як у початковій, так і у середній школі.
Організація вчителем розвитку мовлення учнів забезпечить належний рівень
їхньої звуковимови, багатий активний і пасивний словниковий запас,
досконалий граматичний лад мовлення.
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У статті розглядаються типологічні подібності й відмінності
української та російської лексичних систем з метою визначення
лінгвістичних основ навчання української мови молодших школярів в умовах
близькоспорідненої двомовності.
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школярі, лексична система, інтерференція.
В статье рассматриваются типологические сходства и отличия
украинской и русской
лексических систем с целью определения
лингвистических основ обучения украинскому языку младших школьников в
условиях близкородственного двуязычия.
Ключевые слова: близкородственные языки, русскоязычные младшие
школьники, лексическая система, интерференция.
The article reveals with typological similarities and differences of
Ukrainian and Russian lexical systems with the aim of identifying the linguistic
foundations of the Ukrainian language teaching junior schoolchildren in
conditions closely related to bilingualism.
Key words: closely related languages, Russian junior schoolchildren,
lexical system, interference.
Основою шкільного курсу української мови є мовознавча наука
(мовознавство) – наука про мову в усій складності її прояву; природну

людську мову взагалі та про всі мови світу як індивідуальних її
представників; розгалужена система знань про мову, її структуру, основні
одиниці і способи їх поєднання у тексті. Суттєвими для навчання української
мови в початкових класах є три найголовніші ознаки. До них ми відносимо
такі: мова – знакова система (ідеальна і матеріальна сторона мовного знака);
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мова – явище багатофункціональне (найголовніша функція мови –
спілкування; мова функціонує в усному і писемному мовленні); мова – явище
нормативне (значення мовних одиниць сприймається в тексті).
Еталонним володінням мовою вважається вміння учнів початкових
класів грамотно будувати діалог та монолог, правильно послуговуватися цим
вмінням під час різних життєвих обставин.
Вивчення мови – це засвоєння понять лінгвістики – сукупності мовних
знань, що забезпечують формування мовленнєвих умінь та навичок,
необхідних кожній людині впродовж усього життя, це мовна компетенція [3,
с. 19]. Діти вивчають мову, тобто засвоюють відомості з фонетики, лексики,
граматики, стилістики. Ці відомості складаються з лінгвістичних понять і
правил. Іншими словами – це засвоєння лінгвістичної основи.
За спостереженнями лінгводидактів, засвоєння української мови в
українськомовному середовищі й української в російському відбувається порізному. З метою оптимізації й інтенсифікації процесу опанування
українською мовою російськомовними учнями початкових класів учитель
має
враховувати
типологічні
подібності
й
відмінності
цих
близькоспоріднених мов на всіх мовних рівнях.
Ми вважаємо за доцільне розглянути лексику близькоспоріднених мов,
оскільки лексична система – найвідкритіша й найрухоміша система мови в
порівнянні з іншими її системами, наприклад, фонетичною або граматичною.
Це пояснюється тим, що словниковий склад мови найтіснішим чином
пов’язаний з життям суспільства, історичним і сучасним розвитком народуносія даної мови.
Слов’янські – російська та українська – мови є мовами генетично
спорідненими, такими, що розвинулися з єдиної основи. Окрім єдності
походження, слов’янські мови мають багато спільного в своїх історичних
долях.
Так, наприклад,
велика схожість у лексичному складі
близькоспоріднених російської та
української мов матеріально
підтверджується спільністю походження й близькістю історичних шляхів
розвитку їх народів – носіїв цих мов; елементи, що відображають
специфічні риси кожної з близькоспоріднених мов, свідчать про внутрішні
структурні процеси, що відбуваються в кожному з них окремо, а також про
види й характер контактів кожної з цих мов з іншими спорідненими й
неспорідненими мовами на різних історичних етапах їх розвитку [2].
Основи зіставного дослідження мов були закладені одночасно зі
становленням порівняльно-історичного мовознавства. Ідея зіставного методу
була теоретично обґрунтована І. Бодуеном де Куртене, елементи зіставлення
зустрічалися й у граматиках XVIII – XIX ст., але як лінгвістичний метод з
певними принципами він став формуватися в 30 – 40-х рр. XX ст. Важливий
внесок в теорію і практику зіставного методу зробили в ці роки
Є. Поливанов, Л. Щерба, С. Бернштейн. Поряд з ними біля витоків
вітчизняної зіставної лінгвістики також стояли Ф. Фортунатов та
І. Мещанинов. Теоретичні основи зіставного вивчення мов були закладені
В. Аракіним, А.Смирницьким, В. Ярцевою та багатьма іншими.
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Взаємодія російської та української мов протягом усієї їхньої історії
зводиться до:
1) прямих запозичень переважно в галузі лексики і стилістики;
2) калькування слів і словосполучень та створення неологізмів з
власного мовного матеріалу за моделями мови, з якою відбувається
взаємодія;
3) розвитку потенційних можливостей слово- і формотворення
взаємодіючих мов;
4) активізації їхніх спільних рис розвитку [1, с. 23 – 24].
Кожна мова, зокрема українська й російська, становить складну
структуру, під якою розуміють єдність різнорідних елементів у межах цілого.
Мова є засобом спілкування між людьми. Основною одиницею в ній є слова,
оскільки люди спілкуються за допомогою речень, які складаються зі слів.
Отже, мова як знаряддя спілкування є мовою слів. У нашому випадку маємо
за мету провести типологічний аналіз лексичного рівня двох
близькоспоріднених мов.
Словниковий склад мови, на відміну від фонетичної системи і
граматичної будови, тісно й безпосередньо пов'язаний із життям суспільства
й чутливо реагує на зміни, що відбуваються в політичному, економічному,
культурному житті людей; через це словниковий склад мови постійно
перебуває у стані змін: одні слова виходять з ужитку, інші з'являються. Проте
в кожній мові є й такі слова, що виникли в глибоку давнину й зберігаються
до нашого часу, становлячи базу для утворення нових слів.
Словниковий склад української та російської мов є продуктом низки
епох, тому в ньому помічаються лексичні елементи, що виникли в різні часи
й періоди розвитку східнослов'янських мов. Частина слів, що беруть свій
початок ще з дописемної доби, була успадкована всіма слов'янськими мовами
із спільнослов'янського лексичного фонду.
Деякі слова є надбанням лише мов східних слов'ян і не простежуються
в мовах західнослов'янських та південнослов’янських. Тому в словниковому
складі української та російської мов можна виділити спільнослов’янську і
спільносхіднослов’янську лексику [1, с. 30 – 31].
Більшість слів цих двох мов є власне українськими або власне
російськими, вони виникли в період формування й розвитку української та
російської народностей, а потім – націй. Поряд із цими є слова, запозичені з
інших
мов: старослов'янської,
грецької та латинської,
живих
індоєвропейських і неіндоєвропейських мов. Не можна не зазначити й того,
що внаслідок тісних зв'язків українського і російського народів українська
мова протягом свого історичного розвитку засвоїла низку лексичних
елементів з російської мови, а остання, в свою чергу, збагатилась
українською лексикою.
На підставі порівняльного аналізу лексики російської та української
мов, проведеного С. Канюкою та Л. Кутенко, можна зробити висновок, що
лексичний склад обох мов має багато спільного. Це значно полегшує
навчальний процес, оскільки з перших уроків другої мови забезпечується
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розуміння, хоч і неповне, української мови. Це відбувається за рахунок
спільнослов’янської лексики, яка була успадкована із праслов’янської мовиоснови. Такі лексичні одиниці становлять ядро словникового складу обох
мов, характеризуються простою словотворчою структурою, стійкістю,
стилістичною нейтральністю, найбільшою вживаністю в повсякденному
житті. Усі вони відносяться до важливих галузей життя і є назвами, як
правило, конкретних предметів, їхніх ознак і дій [1, с. 31].
З погляду граматики, ці слова відносяться до іменників, прикметників,
дієслів, займенників, числівників, прислівників, прийменників і сполучників.
Найбільша частина належить до іменників, позначаючи назви знарядь і
предметів парці, явищ природи, відрізків часу, тварин, риб, комах,
рослинного світу, органів тіла, людей за їх родинними зв’язками,
абстрактних понять тощо. Прикладом таких лексем можуть служити слова
плуг, серп, мороз, окунь, борода, син, сестра, сова, верба, день і под.
Проте дуже важливо пам’ятати, що є й такі слова, що звучать в обох
мовах майже однаково, але мають зовсім різне лексичне значення. Якщо,
наприклад, у російській мові слово неделя має значення «сім днів», то в
українській ним позначається вільний від праці день тижня; неоднакове
значення слова зілля також спостерігається (пор. укр. зілля – трава,
зелень, настій на траві; рос. зелье – отруйний напій з трав).
Тож, на нашу думку, найголовнішим завданням учителів є
використання найдоречніших методів та прийомів для зіставлення спільних
рис двох мов задля найефективнішого вивчення другої мови та розмежування
різних мовних явищ для запобігання інтерференції – негативного переносу з
російської мови на українську.
Не викликає великих зусиль навчання однозначних та багатозначних
слів для учнів початкових класів, адже ця тема має практично однаковий
матеріал в обох мовах. Наприклад, слово глухий в українській мові
вживається в таких значеннях:
1) людина, яка не чує або недочуває (глуха людина);
2) людина, яка не прислухається до чиєїсь думки, нечуйно ставиться
до людей (глухий до чужого горя);
3) приглушений (глухі крики);
4) дуже зарослий, непрохідний, дикий (глухий гай);
5) віддалений від культурних центрів, відсталий (глуха провінція);
6) зовсім тихий, безлюдний (глухе подвір’я);
7) зовсім закритий, без отворів, суцільний (глухий паркан);
8) наглухо застебнутий, закритий (глухий сюртук).
Аналогічні значення цього прикметника простежуються й у російській
мові: глухой человек, глухой к чужому горю, глухой голос, глухая деревня,
глухой переулок, глухая стена, глухой ворот.
Прикметник пустой в російській мові має значення:
1) порожній (пустой чемодан);
2) беззмістовний (пустые разговоры);
3) вільний від когось або чогось (пустые карманы);
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4) порожній всередині (пустой шар);
5) несерйозний, духовно обмежений (пустой человек);
6) те, що не має істотного значення, не заслуговує уваги (это всё
пустое).
Усі ці значення слова пустий наявні і в українській мові.
Проте деякі слова за своїм значенням у цих мовах відрізняються. Так,
слово горбуша в українській мові має значення «цінна морська риба родини
лососевих з невеликим горбом на спині». У російській мові, крім цього
значення, словом горбуша позначається землевласницьке знаряддя (коса з
невеличкою ручкою) і крайня дошка при розпилюванні колоди.
У словниковому складі української та російської мов багато лексичних
елементів, що утворилися в період формування східнослов'янських
народностей, а потім націй. Вони вважаються власне українськими і власне
російськими. Ці слова виникли на ґрунті свого лексичного матеріалу, а іноді
утворювались і від іншомовних слів [1, с. 35].
Лише українській мові,
наприклад, властиві слова бурлака, майбутній, бешкетний, гайворон,
гаманець, жовтень,
лелека, потяг, борг, мрія, будинок, безтямний,
дивитися, божевілля, пожежа, ґудзик, пожежник, пожиточний, боржник,
брила, брунька, вершник, підмет, взуття, смуга, заздалегідь, олівець, хист та
ін. Багато нових слів у цей період з'явилося і в російській мові: барский,
башмаки, безличный, безобразник, крестьянин, деревня, безответственно,
бесплодно, бесприютный, бессмысленно, бечевка, больничный, булавка,
веский, весомый.
Трапляються випадки, коли на позначення одного й того самого
поняття у двох мовах уживаються різні слова. Це явище можна пояснити тим,
що українська та російська мови розвиваються за своїми власними
внутрішніми законами. Так, українським словам безробіття, бузок, утікач,
надшвидкісний, угодовець, скликаний, здібність, з'єднувач, сполучник у
російській мові відповідають безработица, сирень, беглец, сверхскоростной,
соглашатель, созваный, способность, соединитель, союз.
Також не слід забувати про старослов’янізми, які присутні як в
українській, так і в російській мовах. Проте їхня кількість в обох мовах не
однакова. Це можна пояснити тим, що книжна традиція по-різному
успадковувалася спорідненими мовами. Так, учені вважають, що в російській
їх більше: нрав, здравый, плен, храбрый, главный, вождь, нужда, жажда,
святыня, единоборство, образ, крест, воскресать тощо [1, с. 37 – 38].
Словниковий склад української та російської мов поповнювався
різним чином, це відбувалось не лише за рахунок старослов’янізмів, а й
запозиченнями з різних іноземних мов. З давніх часів до мови східних
слов’ян потрапляли слова з грецької мови, найчастіше це були терміни на
позначення предметів побуту, назв рослинного та тваринного світу,
релігійного культу, лексичні одиниці з галузі мистецтва, культури, науки:
алфавіт, ангел, вишня, граматика, драма, єхидна, ікона, кедр,
кипарис, кит, лексикон, мак, монах, монастир, м’ята, синтаксис,
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сцена, театр, трагедія тощо. Ці слова властиві також і російській
мові.
Варто також сказати про власні імена, які були запозичені з грецької
мови: Андрій, Василь, Олена, Петро, Софія, Степан, Федір тощо.
Але є такі лексеми, що були запозичені лише в російську мову.
Наприклад, известь (укр. вапно), лохань (укр, цебер), свекла (укр. буряк),
фонарь (укр. ліхтар) або навпаки – в українській: вапно, левада.
До запозичень з латинської мови також відносять терміни на
позначення предметів побуту, науки, мистецтва, суспільно-політичних
відносин, імена: автор, адміністратор, ангіна, апеляція, апробація, арена,
аудиторія, декламація, конституція, лабораторія, лекція, республіка,
ректор, цензура, цирк, Валентина, Віктор, Вікторія, Віталій, Марина,
Павло, Юлія тощо. Усі ці лексичні одиниці також властиві й російській мові.
Знаходимо запозичення і з тюркських мов: алмаз, аркан, аршин,
гарбуз, гнідий, кабан, каблук, казна, сарай, чалий. Лише українській
літературній мові властиві слова байрак, кавун, казан, чарка, чумак. Проте
тільки в російській зустрічаємо бахча, деньги, карман, кафтан, лачуга тощо.
Польськими вважаються терміни: бандура, бляха, бруква, булка, герб,
замок, індик, карета, каштан, крохмаль, кий, мазурка. Слід зазначити, що
через певні історичні обставини в українській мові польських запозичень
набагато більше, ніж у російській. Наприклад, такі лексичні одиниці ми
зустрічаємо лише в українській мові: барвінок, білизна, бруд, будувати,
ґудзик, дах, жебрак, келих, кепський, пробачення, рух, скарга, справа, струм,
хутро, шукати.
Отже, порівняльний аналіз лексичного рівня двох мовних систем
показав, що більша частина навчального матеріалу повністю збігається в
обох мовах, що значно полегшує процес вивчення російськомовними учнями
початкових класів другої мови. Надзвичайно актуально в методиці
викладання другої мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл з
російською мовою навчання постає проблема врахування спільного та
відмінного на всіх мовних рівнях, зокрема й лексичному.
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МІСЦЕ Й РОЛЬ ЛОГІЧНОГО НАГОЛОСУ
В РОБОТІ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ НАВИЧКИ ВИРАЗНОГО
ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті визначено роль логічного наголосу в роботі над
удосконаленням навички виразного читання художнього тексту в
початковій школі, окреслено основні прийоми роботи над засобами звукової
виразності.
Ключові слова: виразне мовлення, навичка читання, логічний наголос.
В статье определяется роль логического ударения в работе над
совершенствованием навыков выразительного чтения художественного
текста в начальной школе, описываются основные приемы работы над
средствами звуковой выразительности.
Ключевые слова: выразительная речь, навыки чтения, логическое
ударение.
The article defines the role of the logical stress in the work on improving
the skills of expressive reading of a literary text in elementary school, describes
basic operation of the means of sound expression.
Key words: еxpressive speech, reading skills, logical stress.
Курс “Літературне читання” – невід’ємна й важлива складова освітньої
галузі “Мова й література”, його метою є формування першооснов
самостійної читацької діяльності дітей, сприяння розвитку інформаційної
культури молодших школярів, виховання особистості дитини засобами
художніх та науково-пізнавальних творів. Важливе значення у зв’язку з цим
набуває робота, спрямована на забезпечення належного рівня виразного
читання, практичне застосування засобів логіко-емоційної виразності.
Значний внесок у розвиток проблеми використання засобів логікоемоційної виразності читання в навчально-виховному процесі зробили
педагоги та методисти. Ф. Буслаєв обґрунтував необхідність виразного
читання в школі та методику викладання, К. Ушинський опрацював учення
про формування в дитини «дару слова», П. Боборикін, Д. Коровяков,
В. Острогорський,
П. Семенов,
Н. Сентюріна,
Я. Стоюнін,
В. Шереметьєвський розглядали виразне читання як мистецтво з великими
виховними можливостями, Л. Горбушина, Т. Завадська, А. Капська,
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Т. Ладиженська, Б. Найдьонов, Г. Олійник, Є. Язовицький опрацювали
теорію і практику виразного читання. Основні аспекти формування
виразності мовлення та методики підготовки до нього висвітлюються в
посібниках Є. Адамович, Б. Буяльського, Т. Завадської, А. Капської,
К. Климової, А. Коваль, Б. Найдьонова, Г. Олійника.
Методисти при дослідженні питань логіко-емоційної виразності
читання наголошують на тісному зв’язку між роботою з розвитку усного
мовлення й формуванням навичок виразного читання, “що спираються на
розвиток в учнів мовного слуху, що виявляється у вмінні розрізняти
наголошені й ненаголошені склади, інтонувати речення різних структур,
підвищувати й понижувати голос, прискорювати й уповільнювати темп
мовлення, робити логічний наголос у реченні” [2, с. 18]. Як свідчать
педагогічні спостереження, на уроках літературного читання приділяється
недостатньо уваги саме цій проблемі. У більшості випадків зусилля вчителів
зводяться лише до того, щоб діти при читанні дотримувались пунктуаційних
знаків у кінці речення читали голосно.
Особливістю читання вголос є його комунікативна спрямованість, що
передбачає вміння донести зміст і почуття, закладені в тексті, до слухачів. З
огляду на це необхідно орієнтувати учня, щоб він читав не для вчителя, а для
однокласників, аби вони почули і зрозуміли зміст прочитаного, оцінили, чи
зумів читач голосом передати почуття, закладені в тексті [1]. Достатньо
часто діти, читаючи художній твір, сприймають зображене неточно і навіть
неправильно, тому що, на уроках читання вчитель не працює над розвитком
здібностей, пов'язаних з художньою рецепцією.
На уроках читання серед багатьох завдань ставиться і завдання
навчити дітей переживати ті чи інші почуття, що викликаються різними
діями і вчинками, оцінювати їх, виходячи із засвоєних уявлень і понять про
моральні норми. Сам твір тільки орієнтує вчителя на емоційний розвиток
дітей. У цьому контексті від учителя, від методів і прийомів, які він
використовує, багато в чому буде залежати і те, які почуття виникнуть у
школярів при роботі над твором. Отже, навчати виразно читати потрібно під
час аналізу твору, а не після, так як це в основному прийнято в практиці
школи. Матеріал для читання в кожному класі дозволяє підняти школяра на
нову щаблину в розумовому, духовному, моральному, естетичному
відношенні.
Ефективне формування навички виразного читання неможливе без
розвитку вміння ставити логічний наголос. Як правило, в усному чи
писемному мовленні ми вживаємо слова, словосполучення, а інколи й цілі
речення, які є логічними й емоційними центрами і які повинні бути якось
виділені, інакше смисл того, про що говоримо і читаємо, може бути
зрозумілий неправильно чи не зовсім правильно. Цьому і слугує логічний
наголос (один із найважливіших засобів інтонаційно-звукової виразності).
Разом з іншими засобами звукової виразності правильно зроблені логічні
наголоси допомагають тому, хто говорить чи читає, найбільш чітко і яскраво
виразити думку, сприяють активному сприйманню мови.
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Неправильне чи невміле використання логічного наголосу призводить
до порушення смислової структури висловлювання, до нерозуміння слухачів.
Отже, виділення слова, словосполучення за допомогою логічного наголосу
пов'язане із смислом висловлювання, з комунікативними завданнями.
Перенесення наголосу з одного слова чи словосполучення на інші, як
правило, супроводжується зміною смислу висловлювання. Логічний наголос
також допомагає тому, хто читає чи говорить, виразити свої емоції, настрій,
своє ставлення до змісту твору. Логічний наголос може падати на будь-яку
частину мови, на будь-який член речення. Залежно від мети, змісту,
структури тексту, у ньому може бути один, два і більше логічних наголосів.
Програма передбачає знайомство з логічним наголосом, починаючи з
другого класу [3]. Тут на уроках читання велика увага приділяється паузам,
тону й темпу читання без уживання терміна. Утім, аналіз методичного
апарату підручників для читання показав, що цій проблемі приділяється дуже
мало уваги. Переважна більшість текстів, що пропонуються для вивчення,
розглядаються в основному з акцентом на їх ідейно-тематичному змісті,
виховній спрямованості, закріпленні системи теоретико-літературних знань
тощо. Натомість питанням логіко-емоційної виразності відводиться
другорядне значення. Тому вчителю необхідно самостійно визначити
можливості, напрями, місце на уроці читання роботі над інтонаційною
виразністю та основні прийоми такої роботи.
Насамперед необхідно навчити дітей чути (в усному мовленні) і
знаходити (у писемному) головне слово в запитанні, а також підкреслювати
голосом важливі слова при відповіді-читанні на поставлене запитання. Це
завдання передбачає роботу не над власне логічним наголосом, а над
акцентним виділенням слова у фразі, що сприяє активному сприйманню
мовлення. Така робота повинна починатися ще з періоду навчання грамоти і
продовжуватися у наступних класах. Непоганим матеріалом для навчання
школярів акцентному виділенню є прислів’я, приказки, загадки, які наявні в
підручниках.
Наступним напрямом у роботі над логічним наголосом є навчання
школярів у результаті аналізу тексту виділенню за допомогою голосу
важливих слів, словосполучень, речень, які розкривають тему твору.
Особливо така робота необхідна при читанні віршів. Можна практикувати
такі завдання: знайди у вірші рядки, що виражають головну його думку; які
рядки повторюються? Для чого? (1 клас). У другому і третьому класах робота
з формування уміння виражати головну думку тексту за допомогою
логічного наголосу при виразному читанні продовжується на більш
складному текстовому матеріалі. Але тут також використовуються завдання,
спрямовані на з’ясування головної думки тексту, знаходження слів і речень,
що виражають її. Непоганим матеріалом для такої роботи є і байки, головна
думка (мораль) яких при читанні повинна бути обов'язково виділена.
Таким чином, ефективність методичної роботи з формування логікоемоційної виразності читання значною мірою забезпечується послідовним
упровадженням
у
навчально-виховний
процес
спеціальних
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лінгводидактичних принципів навчання: мовленнєва спрямованість,
комплексний підхід до вивчення слова на уроці, єдність аналізу й синтезу в
опрацюванні навчального тексту. Для того, щоб навчити дітей правильно
ставити логічний наголос, учитель повинен проводити роботу за трьома
напрямами: а) визначення головного у відповіді-читанні на поставлене
запитання до тексту за допомогою акцентного виділення; б) виділення за
допомогою логічного наголосу слів, словосполучень і речень, що
розкривають основний зміст тексту; в) вияснення за допомогою логічного
наголосу головної думки твору. Названі напрями у процесі роботи над
логічним наголосом здійснюються комплексно.
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На початку минулого століття із уведенням до шкільних програм
курсу української мови як другої розпочалися дослідження зі специфіки
навчання близькоспорідненої мови й мовлення. Значний внесок у розв’язання
цієї проблеми зробили лінгводидакти початкової (Н. О. Воскресенська,
І. П. Ґудзик, Г. П. Коваль, Л. О. Кутенко, А. О. Свашенко, М. В. Сокирко,
О. Н. Хорошковська, Л. З. Шакірова) та основної школи (Н. З. Бакєєва,
О. М. Біляєв, Є. П. Голобородько, О. М. Горошкіна, Н. А. Пашковська,
М. І. Пентилюк, А. Є. Супрун, М. Б. Успенський).
На сьогодні розроблено цілісну лінгводидактичну систему
початкового навчання української мови в школах з російською мовою
викладання (О. Н. Хорошковська), досліджено питання розвитку усного
мовлення учнів початкових класів на уроках української мови як другої
(В. А. Трунова),
збагачення
й
активізації
словникового
запасу
російськомовних школярів (Л. О. Кутенко), відбору слів для початкового
етапу засвоєння української мови (Т. В. Коршун).
Однак, незважаючи на значні досягнення лінгводидактики,
нерозв’язаною залишається проблема використання творчих вправ на уроках
української мови в початкових класах шкіл з російською мовою навчання.
Мета нашої статті – подати класифікацію вправ, навести приклади
творчих вправ.
Під вправою в дидактиці розуміють “навчальне завдання для
багаторазового виконання учнями певних дій з метою вироблення й
удосконалення вмінь і навичок” [1, с. 394]. Більшість дослідників розуміє
вправу як планомірно організоване повторюване виконання дії (розумової або
практичної) з метою оволодіння нею або підвищення її якості (С. Караман,
Т. Ладиженська, М. Львов, Л. Мацько, М. Пентилюк); як багатократну
рецепцію й відтворення мовної дії на різних рівнях мовної структури.
Функція вправи полягає в тому, щоб трансформувати частину знань учнів в
навички й уміння, сформувати в нього готовність до вмілих практичних дій,
відтворювальної і творчої активності в різних умовах. Аналіз науковометодичної літератури свідчить, що в питанні побудови системи мовних і
мовленнєвих вправ відсутній єдиний підхід, помічається загальна
альтернативність у виборі основи класифікації. Так, науковці розрізняють
такі вправи:
 за характером розумової діяльності – аналітичні, аналітикосинтетичні й синтетичні;
 за рівнем засвоєння знань – репродуктивні, конструктивні, творчі
(В. Бадер);
 за навчальною метою – за зразком, конструктивні, творчі
(М. Львов);
 за характером мовленнєвих операцій – членування мовного потоку
на структурні компоненти, завершення побудови мовних одиниць,
розширення і згортання висловлювань, заміна окремих елементів, перебудова
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й побудова мовних одиниць усіх рівнів, редагування, переклад
(В. Мельничайко);
 за видом навчальної роботи – підготовчі та комунікативні
(В. Скалкін);
 за способом формування умінь і навичок – імітаційні,
репродуктивні, оперативні, продуктивно-творчі (О. Хорошковська);
 за етапом становлення мовленнєвих навичок – мовні / аналітичні,
конструктивні / мовленнєві, комунікативні (В. Мельничайко).
Для нашого дослідження важливі творчі вправи, до яких ми відносимо
такі, що складені на основі цікавого тексту, загадки, прислів’я таким чином,
щоб поряд із удосконаленням знань, умінь і навичок забезпечити одночасно
формування української мовної картини світу. Науковцями підкреслюється
націленість творчих вправ на організацію репродуктивної (відтворювальної)
діяльності учнів, необхідної для вироблення вмінь та навичок. Наведемо
приклади творчих вправ, які можна застосовувати на уроках української мови
в початковій школі.
1. Прочитай деформовані слова, знайди зайве.
Нийніж, лсаиквай, сімилвйи; слимійви, хробоирй, лийми.
2. Визнач, який звук змінюється і додай нове слово в рядок:
Мус – мис – (рис, рись), нора – гора – (кора); сир – тир (мир); кефір –
зефір (ефір).
3. Зміни один або два звуки так, щоб утворилось нове слово:
Нона – Ніна – (Ліна, Ріна, Аріна).
Коса – коза – (козак), лис – лось – (ліс); вага – (нога, вата).
4. Запиши прислів'я, уставляючи пропущені голосні.
Д…р…г п…з…н…ть…с… в б…д… . (Друг пізнається в біді)
(Як снігами землю вкрито, то вродиться в полі жито.)
5. Розгадай шаради:
Префікс від слова проговорити, корінь від слова лісовий, суфікс від слова
дзвінок, закінчення від слова стіл (Пролісок);
6. З букв одного слова склади й запиши інші слова:
Соловейко – соло, колесо, коло, око....
7. З перших складів першого слова, других – другого, третіх – третього
склади нове слово і придумай з ним речення:
Вулик, калина, вулиця. (Столиця)
Соліст, морока, виделка. (Сорока)
8. Запишіть слова, у яких є два звуки-назви нот: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі.
(Доміно, добренький, довкілля, догляд, дозвілля, докреслити, доля,
домісити, дофарбувати, домівка, ремісник, ремінець, фасолька)
9. Використавши якнайбільше слів, що складаються з 5 букв, складіть
розповідь.
В одному казковому лісі жили ... .
У них був... .
Там росли... .
10. Виконай дії.
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Крига+ ни - рига +жу - у+ чк - ч+ а. (Книжка)
Со + бло - б + вуж - уж - ке - к +йо -о. (Соловей)
Отже, запропоновані нами творчі вправи цілеспрямовані, наступні
спираються на попередні й підносять учнів на новий рівень оволодіння
мовою, тобто становлять цілісну систему. Насмілимося стверджувати, що за
умови послідовного й систематичного застосування укладені нами вправи
сприяють формуванню мовно-мовленнєвої компетентності учнів.
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В статье рассматриваются проблемы преемственности в
преподавании русской литературы в 5 классе.
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The article deals with the problems in succession of teaching Russian
literature in the 5th grade.
Key words: literature, literary reading skills, succession, fiction books.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской
компетенции младшего школьника. В новых учебных программах
говориться: «В течение учёбы в начальной школе ученики овладевают
полноценными навыками чтения, которые характеризуются слиянием
технической и смысловой её сторон» [1, с. 64].
В младших классах необходимо заложить основы формирования
грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению,
сформирована потребность в чтении как средстве познания мира и самого
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себя. Такой читатель владеет техникой чтения, понимает прочитанное, умеет
самостоятельно выбирать книги.
Формирование грамотного читателя помогает решать следующие
задачи:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа
текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное
развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное
обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой;
развитие творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию
того, что делает литературу художественной, – через введение элементов
анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое
ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.
Литературное чтение в начальной школе – первое звено в системе
единого непрерывного литературного образования учащихся. В современных
условиях обострению преемственности в содержании литературного
образования между начальной и средней школой способствует переход
начальной школы с предмета «Литературное чтение» на предмет
«Литература», когда обучение чтению младших школьников дополняется
приобщением их к литературе как к искусству слова.
Программа и учебники по литературе привлекают для этой цели
художественные произведения отечественной и зарубежной литературы,
знакомят младших школьников с определенным кругом литературных
понятий, с теорией литературы. Это дает позитивный эффект. Ученики
чувствуют разнообразие литературы.
«В 4-ом классе формируются навыки чтения, умения работать с
текстом, но больше внимания уделяется литературному образованию. К
текстам подобраны соответствующие вопросы и задания, учебный материал
систематизирован по принципу принадлежности к тому или иному роду,
виду и жанру литературы» [1, с. 69].
В каждый раздел учебника для 5-го класса включены произведения
одного литературного вида (жанра). Например: 1-й раздел учебника –
«Устное народное творчество». Школьники расширяют и углубляют знания
о пословицах, поговорках, загадках, народных сказках.
Общая логика расположения литературного материала и её
соответствие ведущим учебным задачам очевидны:
- наработка технической базы чтения – 2 класс;
- литературное развитие на основе упорядочения литературных
впечатлений – 3 класс;
- жанровые особенности – 4 класс.
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«Упорядоченное накопление литературных представлений является
непременным условием последующих литературных обобщений, на которых
базируется дальнейшее литературное развитие (в средней школе). Отсюда
соблюдается преемственность между начальным и средним звеньями
школьного литературного образования.
Система работы по привитию первоначальных навыков анализа
произведений позволяет учителю научить детей выбирать адекватный способ
чтения и соответствующие особенности разбора текстов, творческие и
практические виды освоения прочитанного.
Всё это свидетельствует о преемственности учебного материала для
учащихся начального и среднего звена и о том, что курс литературы
начинается с изучения произведений устного народного творчества» [2,
с. 22].
Сохраняется принцип преемственности в изучении творчества таких
традиционных для школьного курса писателей, как А. С. Пушкин,
Г. Х. Андерсен. Но возникают проблемы. По литературе требуется, вопервых, достаточная для понимания прочитанного скорость чтения, вовторых, большой запас лексики.
Сложность возникает в непонимании лексики, отсюда ребенок не
понимает и прочитанное. Учитель тратит много времени на то, чтобы помочь
ученикам понять содержание прочитанного.
В начале работы над рассказом Е. Носова «Белый гусь» проводится
словарная работа (с записями в рабочих тетрадях):
На доске предлагается перечень слов из текста и уточняется их
лексическое значение.
Новелла – литературный жанр, в центре которого важное событие,
случай, раскрывающий характер героя, с острым, захватывающим
сюжетом и неожиданным концом, финалом.
(Для сравнения можно дать и определение понятия “рассказ”).
Рассказ – литературный жанр; в нем описывается одно или
несколько событий, случай из жизни героя, со спокойным развертыванием
сюжета.
Отмель – мель, идущая от берега.
Плес – широкое водное пространство между островами.
Армада – о большом военном флоте (например: морская армада,
воздушная армада).
Гомон – громкий шум от множества голосов, звуков.
Дюжина – количество 12. Употребляется в шутливой форме о числе
13 (чертова дюжина).
Привада – корм для приманки зверей, птиц.
Кильватер– волновая струя, остающаяся позади идущего судна.
Кильватерный строй (из текста) – строй гусят, плывущих один за другим.
Составители программ по литературе считают, что к концу учебного
года пятиклассники должны:
- знать размеры стихосложения;
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- знать, что такое сюжет, его особенности;
- знать роды литературы;
- знать, что такое поэтическое восприятия окружающего мира,
понимать задачи поэзии и прозы;
- иметь понятие об эпитете, портрете, пейзаже (в начальной школе
дается информация об этом);
- уметь определять жанр произведения;
- уметь определять мораль сказки и басни (темы начальной школы);
- уметь определять систему образов и главного героя и т.д.
Согласно определению, данному в программе [1, с. 72 – 73],
основными задачами обучения литературному чтению в 4 классе являются:
- формирование навыков анализа художественных текстов разных
жанров, знакомство с эпитетами;
- углубление представлений о сказках, рассказах, баснях и знакомство
с мифом, былиной, сказом;
- изучение художественных способов изображения картины мира и
передачи чувств в лирическом тексте;
- подготовка к работе в средней школе с учебниками, в которых
материал будет излагаться в форме статей;
- формирование нравственных представлений учащихся через
осмысление общечеловеческих и национальных основ нравственности.
Согласно требованиям программы литературная пропедевтика
предполагает формирование умений:
- пользоваться справочно-информационным и иллюстративным
аппаратом книги;
- читать объёмные произведения, делая оценочные выводы о
произведении и герое;
- предугадывать в процессе чтения дальнейшее развитие событий на
основе специфики жанра и особенностей характера, поведения героев;
- выражать свои чувства и отношение к событиям и героям.
- читая научно-художественные произведения, различать научную
информацию и образную систему;
- пользоваться в процессе чтения дополнительными источниками для
уточнения понимания текста;
- кратко пересказывать текст;
- принимать участие в коллективном составлении плана произведения,
последовательно выделять эпизоды, озаглавливать отдельные части
повествования;
- аннотировать произведение с учётом жанра, события, характера
героя и эмоционально-нравственной направленности.
Обращает внимание то, что некоторые навыки и умения ученики
5 класса должны были приобрести уже к концу начальной школы. В
5 классе они
окончательно должны быть сформированы и должны
употребляться в качестве осознанных компонентов в анализе изучаемого
произведения. Но это, к сожалению, происходит очень редко. В чём
83

причины неумения пятиклассников ориентироваться в художественных
текстах? Причина одна – отсутствие читательской культуры. Умение читать
вслух и молча, владение основными видами чтения (ознакомительное,
углубленное, поисковое, просмотровое…, а стремимся мы к чтению
аналитическому) – условия не только полноценного восприятия и понимания
изучаемых произведений, но и получения информации о мире, а
следовательно, успешного обучения в школе.
Пока проблема чтения остается нерешённой, говорить о
преемственности на разных этапах обучения придётся очень долго.
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Уроки української мови відкривають широкі можливості для розвитку
креативних здібностей школярів. На думку багатьох учителів, методистів,
стратегічним принципом розвиненого навчання української мови є принцип
розвитку творчих лінгвістичних здібностей. З цього випливає, що на уроках
української мови необхідно розвивати творчу активність у межах цього
предмета (сприяти свідомому оволодінню багатством рідної мови й
розвитком мовлення), а також стимулювати розвиток особистості учня та
його прагнення до творчості.
Загальновідомо, що складний теоретичний матеріал краще
засвоюється в нестандартній, образній формі, оскільки мовна експресія
відіграє виняткову роль у формуванні в учнів інтересу до вивченні мови.
Актуальність статті зумовлена сучасними тенденціями в розвитку
лінгвостилістики, лінгводидактики, що стосуються використання текстового
дидактичного матеріалу як найважливішого засобу навчання; вимогами до
мовних і мовленнєвих умінь та навичок учнів; потребою в розробці методики
використання текстів лінгвістичної тематики, тобто лінгвістичних мініатюр, з
метою вдосконалення мовної компетенції учнів.
Мета нашої статті полягає у диференціації лінгвістичних мініатюр
за різними ознаками, а також з’ясування понять “мініатюра”, “лінгвістична
мініатюра”, їх узаємозв’язок.
Визначення теоретичних основ роботи з лінгвістичними мініатюрами,
дослідження її джерел потребує з’ясування поняття “мініатюра” й
“лінгвістична мініатюра”, як вони пов’язані між собою.
Термін “мініатюра” в Українському енциклопедичному словнику
визначається як “твір образотворчого мистецтва невеликого розміру, що
потребує витонченої техніки виконання; невеликий віршований чи прозовий
твір, чітко завершеної форми” [10, с. 205].
На думку авторів Великого тлумачного словника української мови,
мініатюра – це “нарис, оповідання і т. ін. або театральна п’єса малого
розміру” [2, с. 530]. Таке визначення подає загальне поняття про мініатюру як
жанр малого розміру й не враховує його лінгводидактичного потенціалу.
Автори “Словника-довідника з української лінгводидактики”
тлумачать мініатюру як невеличку закінчену за формою і змістом творчу
роботу, що має завершений цілісний характер, мета якої – дати учням змогу
чітко визначити поняття абзацу, частини тексту, видів зв’язку, інтонації
цілого тексту відповідно до теми висловлювання, стилю, жанру і типу
мовлення [8, с. 83].
Услід за авторами Словника-довідника з лінгводидактики ми
розуміємо під мініатюрою невеликий за обсягом і завершений за формою та
змістом текст, що характеризується цілісністю, інформативністю, зв’язністю,
має відповідне жанрове й стилістичне оформлення залежно від тієї
інформації, яку покладено в його основу.
З цього визначення випливає, що мініатюрою може бути незначний за
обсягом текст будь-якого стилю, типу й жанру мовлення.
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Для нашого дослідження необхідним є з’ясування поняття
лінгвістична мініатюра. Вітчизняні методисти Т. Жулій, О. Теплицька
вважають, що лінгвістична мініатюра – “цікаве висловлювання про мову –
одна з форм такого нетрадиційного засвоєння та оперування лінгвістичними
знаннями” [3, с. 6].
За визначенням З. Смелкової, лінгвістичні мініатюри – “це короткі
цікаві оповідання, які створюють образне уявлення про те чи те лінгвістичне
явище чи поняття” [9, с. 17]. На нашу думку, не можна повністю погодитися
з цим визначенням, зважаючи на тлумачення поняття оповідання, поданого в
Літературознавчому словнику-довіднику: оповідання – невеликий прозовий
твір, сюжет якого заснований на певному (рідко кількох) епізоді з життя
одного (іноді кількох) персонажа [5, с. 522].
Лінгвістичні ж мініатюри можуть бути представлені як у прозовій, так
і в поетичній формі (вірші Д. Білоуса, А. Бортняка та ін.), щоправда, питома
вага прозових значно більша. Лінгвістичне поняття, перетворюючись на
“живі персонажі”, набуваючи художньої форми, зберігає свої основні ознаки.
Цим поєднанням лінгвістичних та позалінгвістичних чинників і пояснюється
інтерес школярів до тексту, а його образність забезпечує запам’ятовування.
Ми розуміємо під лінгвістичною мініатюрою образні невеликі за
обсягом тексти лінгвістичної спрямованості, що розкривають певні мовні
поняття чи явища, не втрачаючи своєї науковості.
Подані вище визначення об’єднує низка спільних ознак – текстова
основа – текстова побудова, невелика форма, цікавий спосіб донесення
лінгвістичної інформації.
Лінгвістична мініатюра – це висловлювання малого розміру, яке
зараховуємо до науково-навчального стилю, бо “використовується для
створення, трансформування різних типів навчальних текстів відповідно до
мети і завдань спілкування” [1, с. 25].
У науковій літературі відсутня класифікація текстів-мініатюр, однак,
зважаючи на те, що тексти-мініатюри характеризуються тими ж ознаками, що
й тексти великі за обсягом, на нашу думку, цілком можливим є
класифікувати тексти-мініатюри за обсягом за тими ж ознаками, що й великі
тексти.
Беручи до уваги всі зазначені класифікації текстів за способом
викладу, ми виділяємо такі тексти-мініатюри: опис, розповідь, роздум,
повідомлення. Охарактеризуємо кожен з видів тексту.
Суттєвою особливістю текстів розповідного характеру є їх
динамічність, акціональність, тобто закономірна, послідовна, неперервна
поступова зміна моментів розвитку чогось. В основу розповіді покладено
часові відношення, розвиток подій, процесів; повідомлення про дії предмета
в певній послідовності. До текстів-мініатюр розповідного характеру
відносимо усну й письмову розповідь, казку, репортаж, анотацію та ін.
Опис передбачає розкриття ознак предмета (постійних, однорідних),
перерахування яких відбувається в різній послідовності залежно від мети
висловлювання, композиційної структури, теми й плану тексту. Виділяють
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науковий, художній, діловий опис [4, с. 33 – 37]. Структура описів однакова:
оцінка, загальний вигляд, призначення. Залежно від предмета, який
описують, тексти-описи поділяються на описи місця (природи, інтер’єру,
пам’яток тощо) і зовнішності (описи-портрети, описи-характеристики). Серед
текстів-описів у гуманітарних науках можна виділити такі різновиди: опис
наукового поняття, абстрактного поняття або конкретного предмета чи
явища; опис ознак, властивостей, якостей різних предметів дослідження;
опис структури або змісту статті (монографії, підручника тощо). До текстівмініатюр описового характеру можна віднести: нарис, замальовку, етюд,
лінгвістичну казку тощо.
Доведення поглядів, з’ясування будь-яких подій, звернення уваги на
причинно-наслідкові відношення між фактами, явищами, пояснення причини
того чи іншого явища – це характерні ознаки роздуму [6, с. 56 – 58]. Серед
різновидів роздуму виділяємо: доведення, пояснення і міркування. До
текстів-мініатюр цього виду відносимо аналіз висловлювання, есе, притчу,
байку та ін.
Повідомлення є досить продуктивним у науковому й публіцистичному
стилі. Способом повідомлення передаються відомості про події, що
відбулися, відбуваються або відбуватимуться, за допомогою повідомлення
передають інформацію про матеріальні об’єкти, процеси, окремі властивості
об’єктів. Серед мініатюр-повідомлень можна виділити такі: текст параграфа
підручника, визначення, замітка, телеграма, цитата, лінгвістична мініатюра
тощо.
Кожен спосіб викладу характеризується особливим, характерним лише
для нього комплексом ознак і має власну певну структурну організацію. У
складі цілого тексту всі вони взаємопов’язані й взаємопроникливі.
Залежно від домінування певних стильових та жанрових ознак
виділяємо лінгвістичні мініатюри художнього і наукового стилю.
Лінгвістичні мініатюри художнього стилю складні й багатопланові, оскільки
завданням їх інтерпретації є вияв максимуму закладених у них думок і
почуттів художника (автора) [8, с. 7]. До цих мініатюр належать: лінгвістична
казка (граматична, історична), байка, оповідання, лінгвістичний детектив,
гуморески, лінгвістична гра. У лінгвістичних мініатюрах художнього стилю
Т. Ладиженська наділяє героїв лінгвістичних казок та оповідань людськими
якостями, які живуть та діють за законами мови [7, с. 16].
Лінгвістичні мініатюри наукового стилю характеризуються тим, що в
них виклад думок здійснюється у формі чіткої побудови роздуму, пояснення,
доказів, використання образних засобів зведене до мінімуму, думка в таких
текстах передається з максимальною точністю, однозначністю [3, с. 11 – 12].
До лінгвістичних мініатюр цього виду ми відносимо: аналіз тексту наукового
стилю, текст параграфа, мовлення вчителя, міні-твір (роздум, опис,
розповідь), віршовані визначення та римовані правила, авторські лінгвістичні
мініатюри.
Отже, текст лінгвістичної мініатюри ілюструє наочне уявлення і
взаємозв’язок мовних понять з погляду їх родової належності та виконує
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дидактичні функції. Під час звернення завдань, що передбачають
використання лінгвістичних мініатюр, важливо прослідкувати за єдністю
лінгвістичних та позалінгвістичних понять (відповідність змісту мініатюри
науковій мовній проблемі).
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У статті висвітлюються теоретичні засади та практичні аспекти,
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В статье освещены теоретические основы и практические аспекты,
которые можно реализовать во время работы с научно-художественными и
научно-познавательными произведениями на уроках литературного чтения в
3 классе школ с русским языком обучения.
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The article is devoted to the theoretical foundations and practical aspects
that can be realized while working with the scientific and artistic, scientific and
educational books at lessons of literary reading in 3rd grade schools with Russian
language.
Key words: literary reading skills, scientific and artistic book, scientific and
cognitive book, reading competence.
Уроки читання відіграють важливу роль у справі навчання, виховання і
розвитку особистості молодшого школяра. К. Ушинський назвав їх «все в
себе вбираючими». Читання належить до тих навчальних предметів, які
закладають основи природничо-наукових, історичних та літературних знань,
розширюють і поглиблюють уявлення про навколишню дійсність,
ознайомлюють з важливими явищами науки і техніки, літератури й
мистецтва.
На даний час цей предмет зазнав оновлення. Відповідно до Державних
стандартів, нової навчальної програми він має назву «Літературне читання» і
є органічною складовою освітньої галузі «Мови і літератури». Його
основною метою є «розвиток дитячої особистості засобами читацької
діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є
базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей,
ознайомлення учнів із дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка
їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі» [1].
Одними із головних завдань для досягнення даної мети є: формування
в учнів повноцінної навички читання як базової у системі початкового
навчання; ознайомлення учнів із дитячою літературою різної тематики і
жанрів; формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати
літературні тексти різних видів; формування у школярів прийомів
самостійної роботи з дитячими книжками різних типів і видів, довідковим
матеріалом, умінь здійснювати пошук, добір інформації для вирішення
навчально-пізнавальних завдань.
Розвиток читацьких пізнавальних інтересів, бажання вчитися – «вічні
завданна», які стоять перед учителем початкових класів. Сучасні підходи до
проведення уроків літературного читання для молодших школярів
досліджували Г. Бєлєнький, Т. Браже, І. Володіна, Г. Гуковський,
Л. Калінінський, Н. Молдавська, О. Нікіфорова та ін.). Компоненти
літературного розвитку школярів, що діють на рівні сприймання, і уточнення
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психологічних аспектів проведення таких уроків визначили Л. Жабицький,
В. Лейбсон, В. Ягункова, Н. Молдавська та ін.
Важливу роль у досягненні цих завдань належить пізнавальній книзі,
яка задовільняє інтерес дитини до різних областей знань. Вона дає
можливість познайомитися з міркуванням як типом мовлення, вчить стежити
за логікою розгортання думки. Уся робота з пізнавальною книгою
підпорядковується спільній меті, завжди передбачає отримання знань про
дійсність,
формування інтересу до природи,
науки, розвиток
спостережливості.
Пізнавальна література вимагає володіння вміннями виділяти
пізнавальну інформацію. При зверненні до науково-художньої літератури
акцент робиться на емоційно-образному осягненні пізнавального матеріалу,
при вивченні науково-пізнавальної книги – на розумовій діяльності школяра:
зв'язків,
засвоєнні
закономірностей,
запам'ятовуванні
розумінні
пізнавального матеріалу. Захоплюючий сюжет науково-художнього твору
може направити увагу читача не на сам пізнавальний матеріал, а на подієву
сторону змісту.
Після прочитання науково-пізнавальних текстів в учня закономірно
виникають запитання (якщо не виникають, вчитель учить їх ставити та
спонукає до цього): Що мене здивувало? Про що я хотів запитати автора?
Про що дізнався вперше? Про що знаю більше, ніж розповідається у творі?
Де це можна побачити? Де б я міг це застосувати? Що я не знав до
читання, а тепер знаю? Тому, варто пам’ятати, що виховання читачадитини, особливості сприйняття ним того, чи іншого літературного твору
безпосередньо визначаються характеристиками його жанру.
Робота над всебічним розумінням дітьми пізнавальних творів вимагає
від учителя додаткової уваги, специфічних прийомів і способів роботи на
уроці.
Вивчаючи будь-який пізнавальний текст, можна виділити два види
інформації: нова і відома. Виявлення інформації проходить більш ефективно,
якщо супроводжується різними позначками в тексті. . Наприклад: Знаю(+),
Нове (!) Цікаво, хочу дізнатися більше (?).
Можна порівняти текст з позначками і без них, зіставити, за яким
варіантом тексту легше запам'ятати і відтворити інформацію. Для наочної
демонстрації дітям двох видів інформації можна скласти таблицю з
відповідними графами: що я про це знаю; що нового я дізнався. При читанні
кількох творів на одну тему матеріал з другої графи поступово
переміщується в першу, і діти переконуються, як росте їх кругозір. Закінчити
урок можна новими питаннями: про що ще хотілося б дізнатися, як і де
шукати відповіді на виниклі питання?
Задати питання до тексту часто буває складніше, ніж відповісти на
нього. Щоб сформулювати питання, потрібно виділити пізнавальний
матеріал в тексті, зрозуміти сенс цієї інформації і знайти точне
формулювання питання.
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Навчання дітей постановці питань до тексту краще всього почати з
порівняльного аналізу питань різних типів. Питання треба виписати на
дошку, щоб вони були перед очима дитини. Так, наприклад, запропонуємо
дітям прочитати питання до казки Н. Сладкова «Суд над Груднем» [2]:
1. Чим не подобався Грудень Ворону?
2. Що сказали на захист Грудня тварини?
3. Чому вони не виступили проти?
4. До якого висновку прийшли судді?
5. Скільки місяців у році? Які з них зимові?
6. Який твій улюблений місяць? Чому?
Відповідь на перше запитання очевидна, вимагає тільки знання
фактичного змісту тексту. Друге питання дещо складніше, щоб відповісти,
треба співставити відомості, що містяться в тексті. При відповіді на третє
питання потрібно зрозуміти причину явища, яке спостерігав автор, і пояснити
її своїми словами. Щоб знайти відповідь на останні запитання, треба
міркувати, використовувати додаткові відомості. З'ясуємо, які з питань
дозволили уточнити відомі факти, а які розширили наші знання. Дамо назву
цим групам питань: питання на фактичний зміст і пізнавальні питання.
Звернемо увагу дітей на те, що пізнавальні питання зазвичай спрямовані на
з'ясування причин, встановлення зв'язків, тому вони часто починаються зі
слів «чому», «навіщо», «для чого». Діти тренуються в постановці
пізнавальних питань на матеріалі нового твору. Очевидно, що одного уроку
для формування такого складного вміння недостатньо. На наступних
заняттях необхідно фіксувати увагу дітей на формі питань, систематично
включати завдання на постановку питань у навчальній діяльності з інших
предметів.
Згідно з вимогами програми учні повинні навчитися визначати тему й
основну думку тексту. Це доцільно робити одночасно, в процесі зіставлення
творів на одну тему, але не співпадаючих за основною думкою, і творів, що
розкривають одну думку на різному матеріалі. Наприклад, казки В. Біанкі
«Січень» і Н. Сладкова «Суд над Груднем» [2] написані на різні теми, але
висловлюють спільну основну думку: все в природі продумано і закономірно.
При роботі з науково-художніми творами результативним є складання
двох планів одного тексту. Принцип поділу пізнавального тексту на частини
пов'язаний не з виділенням елементів сюжету чи виявленням динаміки
емоцій, як при вивченні художнього твору, а з визначенням логіки розвитку
думки. Складання плану в цьому випадку направлено на структурування
інформації. Текст ділиться на логічні закінчені частини, в кожній з яких
виділяється головна думка. План можна складати у формі запитань, називних
пропозицій, цитат. У першому випадку план відобразить розвиток подій, у
другому – наявність пізнавальної інформації. Покажемо на прикладі казки
Н. Сладкова «Суд над груднем».
План казки Н. Сладкова «Суд над Груднем»
Розвиток подій:
1. Набрид Грудень птахам і звірам.
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2. Ворон судить Грудня за довгу ніч.
3. Пугач проти.
4. Ворон судить Грудня за нудьгу.
5. Минь проти.
6. Ворон судить Грудня за погані сніги та голод.
7. Тетерів і Глухар не задоволені.
8. Що робити з Груднем – залишати чи виганяти?
9. Місяць з року не викинеш.
Ухвалили: тягнися, Грудне, та не затягуйся!
Пізнавальна інформація:
1. Грудень – важкий час, але не для всіх:
- Звірам і птахам важко добувати їжу вночі, але «Пугачеві довга ніч
ситніша»;
- Нудно в лісі і в річці в грудні, а «Минь до весілля готується»;
- Холодно в пухкому снігу, але «Тетереву і Глухареві приховано, тепло,
м'яко».
2. У природі все закономірно.
3. Закони природи порушувати не можна.
Інтерес молодшого школяра до конкретних фактів дійсності знаходить
своє втілення в дитячій науково-художній книзі: тут, як правило, йдеться про
конкретних героїв і конкретні події. Тому в дитячій науково-художній книзі
розповідь нерідко ведеться від першої особи, а в центрі уваги опиняються
конкретні персонажі зі своїми певними іменами або прізвиськами: синичка
Зінька, Ворон, Пугач, Глухар тощо. Пізнавальна цінність науково-художньої
книги полягає в тому, зокрема, що цей конкретний герой ніколи не виглядає
випадковим. І він сам, і події, з ним пов'язані, завжди приводять читача до
якихось узагальнень.
Особлива роль на уроках літературного читання відводиться
літературно-творчій діяльності. Літературно-творча діяльність протікає в
певній послідовності, яку діти поступово засвоюють і запам'ятовують. На
перших етапах освоєння цієї діяльності вони користуються пам'ятками
(Даний вид роботи краще використовувати у домашніх завданнях).
Пам'ятка учневі:
1. Вибери тему для своєї розповіді.
2. Визнач, яку думку ти будеш доводити.
3. Вибери художню форму для своєї розповіді (діалог, казка).
4. Підбери науковий матеріал з обраної теми (сходи в бібліотеку,
підбери книги по темі, прочитай статті в енциклопедії).
5. Вибери з знайденого матеріалу найголовніше і цікаве, розташуй
матеріал у логічній послідовності.
6. Придумай, як науковий матеріал перевести в художню форму: в
якій ситуації можуть знадобитися ці наукові відомості, як і з ким могло
трапитися подія, в якій герої могли б отримати ці відомості; для чого вони
їм знадобилися і ін.
7. Склади план своєї розповіді.
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8. Визнач головну думку кожної частини, співстав її з основною
думкою розповіді.
9. Запиши свою розповідь на чернетку.
10. Прочитай те, що у тебе вийшло і внеси при необхідності
поправки.
Отже, літературне читання сприяє формуванню читацької
самостійності й компетентності, підтримує читацький інтерес і розвиває
читацьку ерудованість. Науково-художня література вчить зіставляти події,
самостійно робити висновки, тобто розвиває творчу допитливість читача на
відміну від науково-популярної, яка покликана прямо повідомляти дітям
якісь певні знання. Тому науково-популярні твори, написані для дітей,
припускають завжди розкриття певної системи знань. Науково-художні твори
на це не претендують, оскілько їх зміст найчастіше включає не розкриття
пізнавальної теми «від і до», а осмислення якого-небудь одного або декількох
пізнавальних елементів, що входять до складу певної наукової теми.
Науково-художні твори ніби конкретизують матеріал, даний у творі науковопопулярному.
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РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті розглядається актуальна проблема риторичної підготовки
сучасного вчителя-словесника до здійснення професійної діяльності в
загальноосвітніх навчальних закладах. Обґрунтовано зміст фахових
риторичних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти, проаналізовано
окремі професійні якості вчителя-словесника в контексті необхідності їх
формування й удосконалення.
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риторична компетентність, риторична особистість, педагогічний дискурс.
В статье рассматривается актуальная проблема риторической
подготовки
современного
учителя-словесника
к
осуществлению
профессиональной деятельности в общеобразовательных учебных
заведениях. Обосновано содержание специальных риторических дисциплин,
проанализированы отдельные профессиональные качества учителясловесника
в
контексте
необходимости
их
формирования
и
усовершенствования.
Ключевые слова: риторика, риторическое образование, риторическая
подготовка, риторическая компетентность, риторическая личность,
педагогический дискурс.
In the article the actual problem of rhetorical training of modern language
teacher to realizing of professional activity in general educational establishments
is considered. There have been grounded the content of special rhetorical
disciplines; the definite professional qualities of language teacher in the context of
necessity of their forming and improvement have been analyzed.
Key words: rhetoric, rhetorical education, rhetorical training, rhetorical
competence, rhetorical personality, pedagogical discourse.
Шкільна освіта в Україні еволюціонує в бік риторизації навчального
процесу, у школі закладаються методичні традиції плекання риторичних
здібностей молодих поколінь (В. Федоренко). І дійсно, відродження риторики
як соціальної діяльності й культурної основи життєдіяльності в широкому
сенсі є позитивною тенденцією останніх десятиліть. Риторика “проростає” в
педагогічному дискурсі, адже в суспільстві існує запит на риторичні вміння
сучасної людини, на підвищення її комунікативного рівня. І зумовлений цей
запит наявністю кризи мовленнєвої комунікації, яка є насамперед кризою
самої людини. На наше переконання, у шкільної риторики перспективи, і це
переконання ґрунтується на наявних наукових дослідженнях, на
інноваційному мисленні та педагогічній творчості й новаторстві учителівсловесників.
Проте ще й до сьогодні риторична підготовка вчителів-словесників
залишається проблемою, насамперед, педагогічною, але водночас і
інституціональною.
Мета статті – окреслити актуальні аспекти риторичної підготовки
вчителів-словесників
до
здійснення
професійної
діяльності
в
загальноосвітніх навчальних закладах.
У педагогічному дискурсі в науково-педагогічній царині риторика як
панхронічна частина духовної культури людської цивілізація й методологія
гуманітарного знання присутня, що обґрунтовано нами в окремому
дослідженні [9]. Науковці розглядають освіту через призму соціальних і
суспільних відносин, важливе місце в яких посідають мова, мовлення,
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комунікація, мовна та комунікативна діяльність, й активно проголошують
необхідність розбудови новітніх підходів до організації процесу навчання
української мови, і складовою цього процесу є риторика – від мети до
результату, що є потребою часу. Виходять друком навчальні й методичні
посібники з риторики (Н. Голуб, Ю. Єлісовенко, С. Коваленка, О. Когут,
Л. Мацько,
О. Мацько,
Л. Нечволод,
Н. Колотілової,
О. Корніяки,
О. Олійник,
Г. Онуфрієнко,
Е. Палихати,
В. Паращич,
Ю. Пінчук,
Ю. Похвалітової, М. Препотенської, Г. Сагач, Б. Сокола, О. Тарасової,
І. Хоменко, Н. Чибісової); останніми роками підготовлені й успішно
захищені дисертаційні роботи (А. Воробйова, А. Курінна, Я. Тарасевіч).
Водночас ситуація з проведенням в Україні наукових і науково-практичних
публічних освітніх заходів стосовно риторики й проблематики риторичної
освіти дещо інша: із 2007 р. дотепер проведено лише три таких заходи.
Відповідно до академічних потрактувань, педагогічна наука пройшла
тривалий шлях свого становлення й має свої джерела, серед яких зауважимо
педагогічні дослідження та перспективний педагогічний досвід. На рівні
наукових досліджень риторика, нехай і не надто широко, але представлена,
про свідчать наведені вище факти. У фаховій літературі висвітлені здобутки
також і окремих учителів-новаторів стосовно риторичної освіти (Л. Денисюк,
С. Коваленко, М. Побелян, Н. Саранді, М. Степанюк, В. Федоренко,
Д. Федорос та ін.). Що ж до загалу вчителів-словесників, то маємо дещо іншу
картину.
З одного боку, А. Курінна засвідчує, що переважна більшість опитаних
учителів старших класів гуманітарних ліцеїв вважає, що “введення в курс
загальноосвітньої школи риторики вкрай необхідне, оскільки саме цей курс
може сприяти формуванню у випускників шкіл комунікативної
компетентності” [5, с. 133]. З іншого боку, за даними Я. Тарасевіч, лише 33%
учителів-словесників “вбачають у риториці значний виховний потенціал,
оскільки вона формує такі важливі якості особистості, як доброзичливість,
толерантність, мовленнєву креативність” [12, с. 14].
Ще цікавішими є результати нашої розвідки. 1. 100% опитаних
учителів відповіли, що риторична освіта сучасному вчителеві-словеснику
потрібна (7% – необхідно володіти риторичною культурою; 14% – вимога
сучасного життя; 22% – необхідно володіти красномовством, мати вміння
виступати перед аудиторією; 36% – необхідно вміти говорити правильно,
грамотно, переконливо; 7% – необхідно вміти висловлювати власні погляди
та сприймати чужі; 6% – не зазначили). І це при тому, що насправді лише
43% з них вивчали риторичні дисципліни в процесі здобуття вищої освіти
(риторику – 0%; основи риторики – 51%; не позначили – 49%). 2. У чому
полягає риторичний аспект української мови, 35% учителів відповіли загалом
правильно, 36% – відповіли правильно лише в загальних рисах (дотично до
реалізації мовленнєвої змістової лінії програми), а 29% – не відповіли або
відповіли неправильно. Щонайменше дивний результат, адже риторичний
аспект української мови маніфестований ще у 2004 р. [7], і його реалізація
закріплена вимогами програми з української мови. 3. Стовідсотково опитані
95

вчителі вважають, що сучасному школяреві риторичні знання й уміння
потрібні, проте на запитання – Чи приділяєте Ви у своїй професійній
діяльності увагу формуванню риторичних умінь школярів? – лише 64%
відповіли “так”, 8% – “інколи” і по 14% – “рідко” і “ні” (через брак часу).
4. Лише 28% вказали причини, через які вчителі-словесники не реалізують у
процесі навчання риторичний аспект української мови (відсутня внутрішня
мотивація; недостатня методична підготовка; відсутність (недостатня
кількість) дидактичних (методичних) матеріалів; у критеріях оцінювання
учнівських досягнень не представлений риторичних аспект; в олімпіадних і
конкурсних завданнях риторична проблематика не представлена; серед
завдань ЗНО відсутні запитання щодо діагностики риторичних знань і вмінь).
На нашу думку, однією з причин виявленого стану є недостатня
риторична підготовленість учителів-словесників.
Сучасний учитель-словесник, відповідно до моделі Н. Голуб [1, с. 344
– 346], повинен відповідати риторичному ідеалові: бути особистістю із
заданими якостями (креативністю, щирістю, людяністю, гідністю,
справедливістю, моральністю, привабливістю тощо) та здібностями
(спостережливістю, мовним чуттям, сенситивністю, почуттям гумору,
комунікативністю, відповідальність тощо); бути професіоналом (володіти
комплексом
ключових,
загальних,
професійно-педагогічних
компетентностей, якостей і здібностей); бути громадянином (національно
свідомим, дієвим патріотом, гуманним, добродійним оптимістом, мовно
стійким, із соціальною позицію та демократичним стилем роботи); бути
оратором (мати комплекс компетентностей, володіти індивідуальним
ораторським стилем, оригінальним мовомисленням, власною мовотворчою
манерою, кінесикою, мімікою, технікою мовлення).
Професійна компетентність педагога як складова риторичного ідеалу
вчителя, як зазначає І. Сіданіч, може розглядатись як своєрідна відповідь на
проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між
необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирішити це
завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу
інформації, що підлягає засвоєнню школярами [10]. Професійну
компетентність сучасного вчителя позиціонують: як базову характеристику
діяльності спеціаліста, сукупність його особистісних якостей, загальної
культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності,
гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний
результат [4]; як найважливішу характеристику фахівця, який має бути
готовим до виконання професійної діяльності, щоб самостійно, відповідально
й ефективно виконувати власні фахові функції [11].
Бути професійно компетентним сучасному вчителеві-словеснику
неможливо без риторичної освіти. У зазначеному контексті цілком
погоджуємося з Н. Голуб: “Риторична освіта – це один із найбільш важливих
і перспективних сучасних лінгводидактичних напрямків, мета якого не
обмежується формуванням навичок гарного й переконливого мовлення; одне
з ключових її завдань – виховання моральних і патріотичних складників
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характеристики людини, що в сумі зі знаннями мови сформують
національномовну особистість, носія елітарного типу культури.
…Необхідність широкого запровадження риторики в систему освіти
зумовлена, з одного боку, загрозою тотального безкультур’я і бездуховності в
державі, з іншого – освітньо-виховним потенціалом риторики як навчальної
дисципліни, її спроможністю реалізовувати провідні принципи сучасної
освіти, засобами інтелектуально-естетичного впливу української мови
формувати гармонійно розвинену, національно свідому особистість” [2,
с. 197].
В унісон з Н. Голуб наголошуємо на необхідності вивчення у вищих
педагогічних навчальних закладах загальної й сучасної риторики як розділу
курсу сучасної української літературної мови, що навчає ефективної
гармонійної українськомовної комунікації у педагогічній сфері і сприяє
успішній організації навчально-виховного процесу. А зміст риторичних
дисциплін має містити такі блоки: 1) специфіка спілкування (суть, функції,
форми і засоби); 2) текст як одиниця спілкування, продукт соціальної
взаємодії; 3) жанри педагогічного спілкування; 4) особливості техніки
риторики [2, с. 198 – 199].
У студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі
здобуття професійної освіти формуються педагогічна та професійна
компетентності, а серед їх складових виділяють методичну компетентність.
А. Мормуль тлумачить її як “систему наукових, психологічних, педагогічних
і предметних знань та професійно-методичних умінь, які базуються на
знаннях дидактичних методів, принципів і прийомів та сприяють
формуванню всіх компонентів професійної компетентності” [8]. Змістове
поле методичної компетентності вивчене недостатньо; проблеми визначення
її сутності та умов формування потребують подальших досліджень. Проте не
викликає сумнівів, що формуванню методичної компетентності майбутніх
учителів-словесників варто приділяти особливу увагу в процесі опанування
ними циклу лінгводидактичних навчальних дисциплін, серед яких належне
місце має посісти методика навчання риторики в школі.
Нами накопичений восьмирічний досвід викладання навчального
курсу “Методика навчання риторики в школі” [6]. У межах курсу риторичній
підготовці майбутніх учителів-словесників до здійснення професійної
діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах сприяє опанування таких
теоретичних тем:
- “Методика навчання риторики в школі як навчальна дисципліна, її
понятійний апарат. Риторика як предмет у загальноосвітній школі”;
- “Риторичні
вміння
та
риторична
компетентність
учнів
загальноосвітніх шкіл, умови їх формування”;
- “Риторична складова змісту шкільної мовної освіти. Риторичні
характеристики особистості вчителя-словесника”;
- “Зміст і смислове наповнення процесу риторизації”.
Практично студенти-філологи вивчають такі теми:
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- “Аналіз змісту та структури програм і посібників з шкільної
риторики”;
- “Методи та прийоми навчання риторики в школі. Форми роботи з
риторики в школі”;
- “Текстоцентричний принцип формування риторичних умінь учнів.
Риторичний аналіз тексту. Аналіз риторичного мовлення”;
- “Сучасний урок риторики: особливості проектування та реалізації”;
- “Методика навчання основ еристики в школі”;
- “Методичні аспекти оволодіння невербальними засобами усного
мовлення”;
- “Методичний супровід навчання мовленнєвих жанрів у школі”;
- “Прикладні аспекти риторизації в шкільній мовній освіті”.
Отже, вивчення дисципліни “Методика навчання риторики в школі” є
складовою риторичної освіти майбутніх учителів-словесників, їх риторичною
підготовкою до здійснення професійної діяльності, у процесі чого вони
зможуть відкрити учням “напрями риторичної організації думки через мову”,
“навчити школярів відходити від стандартних завчених фраз, розвивати
творчі здібності, розумно поєднувати роботу над усним і писемним
мовленням, урізноманітнювати види робіт та їх тематику, створювати
ситуації, наближені до реальних умов, що сприятиме формуванню
риторичної особистості” [7, с. 348].
Погоджуємося з Н. Голуб, що “риторика з великими потугами
вводиться нині до навчальних планів” [2, с. 199]. А необхідно було б вивчати
у вищих педагогічних навчальних закладах також і курс педагогічної
риторики чи риторики педагогічного спілкування, що дозволило б майбутнім
учителям словесникам ретельно опанувати вимоги до педагогічного голосу,
техніку педагогічної риторики, комплекс невербальних засобів мовлення
(паралінгвістичних, екстралінгвістичних, проксемічних, кінесики) тощо.
Сучасний учитель-словесник, окрім наведених вище характеристик,
має бути риторичною особистістю:
- риторична особистість – комунікативна особистість – конкретний
учасник конкретного комунікативного акту, що реально діє в реальній
комунікації (А. Габідулліна, В. Красних);
- риторична особистість – це наступний ступінь реалізації мовленнєвої
(комунікативної) особистості; це особистість, яка не тільки демонструє
високий культурно-комунікативний рівень соціалізації, а й особистість
впливова (Н. Голуб);
- риторична особистість з особливим національним колоритом
мовлення набуває ознак носія й транслятора культурно-мовленнєвих
цінностей етносу (Р. Дружененко);
- риторична особистість має лінгвістичні знання й володіє
практичними вміннями та навичками комунікативно виправдано
користуватися мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення
(С. Коваленко);
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- риторична особистість – це особистість, що ефективно впливає та
взаємодіє з аудиторією; оцінюється за етичними, інтелектуальними й
естетичними критеріями, вільно володіє риторичними прийомами
спілкування (Л. Колеснікова);
- риторичний тип особистості через слово реалізує одну з
найважливіших людських потреб – потребу в інших людях (О. Марченко);
- риторична особистість володіє комунікативною компетентністю,
готовністю отримувати необхідну інформацію, переконувати в правоті своїх
думок, впливати на прийняття рішень, відстоювати позиції на основі
толерантного ставлення до цінностей та інтересів інших людей (Г. Сагач);
- риторична особистість – це особистість, що активно й результативно
(конструктивно) реалізує себе в реальних комунікативних актах, успішно
вибирає та здійснює ті чи інші (залежно від конситуації) стратегії,
мовленнєповедінкові тактики й засоби досягнення прагматичного ефекту
(мети) (М. Хлєбникова).
Поняття риторичної особистості складне й багатогранне. Яким би його
тлумаченням не послуговуватися, важливо пам’ятати: для сучасного педагога
бути риторичною особистістю – вимога часу. І варто докладати зусиль, щоб
формувати в майбутніх учителів-словесників риторичну особистість.
Міркування Л. Колеснікової можуть слугувати висновком: “Риторпедагог – це викладач, учитель й одночасно вихователь, який впливає на
учнів словом, вдачею, засобами свого предмета й через предмет. Він виховує
своєю особистістю, своєю мовленнєвою поведінкою з допомогою вербальної
й невербальної мови спілкування, своїм виглядом, образом”. На думку
науковця, учень-ритор – це “учень …, який учиться в ритора-педагога
володіти словом, усіма видами мовленнєвої діяльності, культурою
спілкування й поведінки. Ритор-педагог творить ритора-учня. Тільки
особистість може виховати особистість” [3, с. 57].
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ВПРАВИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІ ФІЛОЛОГІЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглянуто види вправ і завдань, застосовуваних під час
експериментального дослідження в дистанційному курсі філологічного
спрямування „Сучасна українська мова з практикумом (практикум)” в
навчанні майбутніх учителів початкових класів.
Ключові слова: вправа, завдання, орфографічна пам’ять,
дистанційний курс, сучасна українська мова, експеримент.
время

В статье рассмотрены виды упражнений и заданий, применяемых во
экспериментального исследования в дистанционном курсе
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филологической направленности „Современный украинский язык с
практикумом (практикум)” в обучении будущих учителей начальных классов.
Ключевые слова: упражнение, задание, орфографическая память,
дистанционный курс, современный украинский язык, эксперимент.
The article reveals the types of exercises and tasks used in experimental
studies in distance philological remote course „Modern Ukrainian language with
practical work” in the training teachers of future primary school.
Key words: exercise, homework, spelling memory, remote course, modern
Ukrainian language, experiment.
Актуальною стала розробка вправ з опорою на всі види
орфографічної пам’яті студентів. У вітчизняній лінгводидактиці вироблено
рекомендації
щодо
розвитку
різних
видів
пам’яті:
слухової
(запам’ятовування на слух фонем, написання різних видів диктантів тощо),
зорової (різні види списування, написання текстів, що передбачають зорову
перевірку, роботу з орфографічним словником тощо), моторної
(багаторазове повторення написань одного й того самого слова тощо). У
дослідному навчанні намагалися знайти їх оптимальне співвідношення й
виробити систему вправ, спрямованих на вдосконалення орфографічних
умінь і навичок студентів з урахуванням їхніх індивідуальних
психологічних особливостей та майбутньої професійної діяльності. В
експериментальному навчанні було використано класифікацію вправ за
метою, ступенем самостійності і творчості студентів, розроблену
В. Онищуком, зокрема підготовчі вправи, що використовувалися з метою
усунення прогалин у знаннях студентів; вступні, які застосовувалися для
розпізнавання мовних явищ, пояснення орфограм та пунктограм; тренувальні
– для закріплення мовних і мовленнєвих умінь і навичок студентів (за
зразком, за інструкцією, за завданням); завершальні, що пропонувалися
студентам у вигляді творчих робіт [1, с. 107 − 113]. Особливу роль у
дослідному навчанні мала система вправ з орфографії й пунктуації, подана
М. Пентилюк і Т. Окуневич. Зокрема в модулі 1 „Орфографія” застосовано
такі види вправ:
− списування (з пропуском і без пропуску): відтворення тексту без
змін; вибіркове; переклад; творче (ускладнене);
− диктанти (навчальні);
− словниково-орфографічні;
− робота з орфографічним словником;
− твори [2, с. 86].
Системність полягала в поступовому залученні студентів до виконання
завдань від репродуктивних до творчих.
Завдання, які ми намагалися застосовувати під час цього етапу,
спрямовані не тільки на вдосконалення орфографічних і пунктуаційних умінь
та навичок, а й на мовне виховання студентів, формування їхнього
позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності. Основним
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засобом навчання на цьому етапі став текст, що демонструє природну
ситуацію функціонування одиниць усіх мовних рівнів. Критеріями добору
текстів були актуальність; високий рівень інформаційної насиченості;
доступність; високий виховний потенціал; урахування психологічних
особливостей студентів, зокрема сприйняття; відповідність віковим
інтересам; стилістичний потенціал; здатність викликати естетичне
задоволення, мати змістову композиційну структуру. На базі текстового
матеріалу сформульовано значну кількість завдань як для вивчення
орфографії, так і для вивчення пунктуації, що давало змогу індивідуалізувати
завдання для студентів.
Під час формувального етапу ми намагалися використовувати вправи,
що розвивають зорову й моторну види орфографічної пам’яті. Такими були
вправи на списування, відтворення тексту без змін, наприклад:
Тема 1.1. Вступ. Принципи українського правопису. Правопис
голосних.
1.1.2. Правопис ненаголошених голосних у коренях слів.
Завдання. Спишіть текст, підкресліть ненаголошені голосні в коренях
слів.
Рідний, рідна, рідне − корінь роду і народу. Рідна мама і рідний тато,
рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа…
Святі слова тримають нас на світі і вчать любові до берегів, між
якими з віків у віки тече ріка нашого народу, нашої нації, нашої України!
Школу (так, саме школу!) поставили українці в один ряд з таким словами,
які рівноцінні життю, − мама, Україна, мова.
Велика і давня мрія українців про свою національну школу. Її можна
хіба що порівняти з вічною спрагою до волі, яку жертовно виборювали цілі
покоління і яка урочисто засвітила нам перед зорею третього
тисячоліття…
Ми, українці, − нація, яка споконвіку прагне багато знати, а це
утверджує нашу віру, що вічно будемо на цій землі…
Як церква ростить віру в Бога, так школа плекає розум нації. Давні і
добрі традиції шанобливого, святого ставлення до освіти живуть на
теренах України… (За Я. Гояном).
Крім того, широко представлено вправи, що розвивають слухову й
кінестезичну пам’ять студентів. Ці вправи спираються на специфічний
принцип зіставлення звука та його фонетичного оточення. Їх виділено в
окрему рубрику „Орфоепічний практикум”, наприклад:

Прослухайте слова, у яких уживаються літери г та ґ. Порівняйте
їх вимову. Повторіть за диктором:
голова, загадка, сніг, ґанок, аґрус, дзиґа, ґрунт, ґанок, ґедзь.

Послухайте й порівняйте вимову та правопис префіксів. Кілька
разів повторіть за диктором. Особливу увагу зверніть на вимову виділеної
частини в слові:
розчервонілий
безшовний
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безжирний
підживити
зжати
зчесати.
Такі вправи на артикулювання звуків запобігали появі орфографічних
помилок, що виникають унаслідок деформованої вимови звуків, сприяли
розвитку та вдосконаленню навичок опори на всі види пам’яті, орфоепічних
умінь.
Значний потенціал у вдосконаленні орфографічних умінь та навичок
мали вправи, що потребували вибіркового списування. Це один з
найпоширеніших видів вправ у дистанційному курсі, наприклад:

Правопис слів іншомовного походження. 1.4.2. Уживання літер на
позначення голосних у префіксах іншомовного походження.
Завдання. На місці крапок поставте пропущені літери е чи и. Поясніть
різницю в значенні префіксів і обґрунтуйте правопис слів. З’ясуйте значення
слів за словниками психологічних та лінгвістичних термінів:
Д..градація, д..плопія, д..центрація, д..зартрія, д..пресія, д..сфорія,
д..моралізація, д..скомфорт, д..симіляція, д..ференціація, д..нотат,
д..зафіксація, д..фтонг, д..стантний.
Завдання. Уставте пропущені букви е/и в словах, перевіряючи себе за
словником. З’ясуйте значення незнайомих термінів.
Д..с..ртація, автор..ф..рат, арт..куляція, атр..бути, д..дукція,
пр..парат, акр..д..тація, акс..л..рація, ал..горичний, бр..кет, б..н..фіс,
в..ст..булярний, в..ранда, гр..надери, д..корація, д..кламація, д..намічний,
інт..рф..р..нція, конф..р..нція, м..льхіор, п..с..мізм, ц..стерна.

Правопис складних слів. 1.5.4. Правопис прислівників.
Завдання. Напишіть правильно прислівники в прислівникових
сполученнях, орієнтуючись на правопис та перевіривши їх за словником.
У/гору, в/низу, до/лиця, на/весні, на/поруки, що/разу, на/тще/серце,
по/одинці, у/сто/крат, по/сусідству, до/речі, на/диво, у/третє, на/вибір,
на/мить, з/рештою, до/тла, на/видноті, на/показ, на/прокат, в/наслідок,
що/неділі.
Подібні завдання мали на меті вдосконалення вмінь студентів
вибирати правильний варіант написання, обирати потрібну орфограму з ряду
можливих, працювати з різними видами словників. Як дидактичний матеріал
(слова, словосполучення, речення й тексти) добиралися терміни, тексти з
фахової літератури, що збагачували словниковий запас студентів − майбутніх
учителів початкових класів − лінгводидактичною, психологічною, тобто
професійно спрямованою лексикою.
Література
1. Онищук В. А. Типы, структура и методика урока в школе : пособие
для учителя / В. А. Онищук. − К. : Рад. шк., 1976. − 183 с. 2. Пентилюк М. І.
Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навч. посіб. /
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 1 – 4 КЛАСІВ У ШКОЛАХ
З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
У статті розглядається специфіка процесу розвитку монологічного
мовлення учнів початкових класів на уроках української мови у школах з
російською мовою навчання.
Ключові слова: усне, писемне мовлення, розвиток мовлення, зв’язне
монологічне мовлення, методика розвитку мовлення, близькоспорідненість
мов.
В статье рассматривается специфика процесса развития
монологической речи учеников начальных классов на уроках украинского
языка в школах с русским языком обучения.
Ключевые слова: устная, письменная речь, развитие речи, связная
монологическая речь, методика развития речи, близкородственность
языков.
The article explains the nuance of the process of coherent monologue
speech development of primary school children at lessons of Ukrainian language
in schools with Russian language of education.
Key words: oral, written speech, speech development, connected monologue
speech, speech development methodology, closely related languages.
Державний стандарт початкової загальної освіти (освітня галузь
«Мови і літератури», Мова вивчення (українська мова, мови національних
меншин)) визначає метою навчання української мови як державної
формування комунікативної компетентності, що охоплює не тільки знання
мовної системи, а й володіння нею під час мовлення, дотримання правил
мовленнєвої поведінки, соціальних норм мовленнєвого спілкування.
Набуття молодшими школярами комунікативної компетентності
передбачає розвиток їх усного та писемного зв’язного мовлення.
Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, питання розвитку
зв’язного монологічного мовлення не є новим у методиці навчання мови
молодших школярів. Значний внесок у розв’язання цієї проблеми зробили
лінгводидакти початкової школи (В. І. Бадер, Н. О. Воскресенська,
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І. П. Ґудзик, Г. П. Коваль, Л. О. Кутенко, А. О. Свашенко, М. В. Сокирко,
Л. З. Шакірова). На сьогодні розроблено цілісну лінгводидактичну систему
початкового навчання української мови в школах з російською мовою
викладання (О. Н. Хорошковська), створено методику розвитку писемного
мовлення російськомовних учнів 4 класу (О. А. Павлик). Проте, незважаючи
на
на спрямованість сучасної методики початкового навчання мови
формування в учнів
навичок продукування висловлювань, проблема
розвитку зв’язного мовлення українською мовою у школах з російською
мовою викладання залишається актуальною. Про це свідчить і практика
навчання. Аналіз письмових робіт та спостереження за проведенням уроків
усного мовлення дають можливість стверджувати, що зв’язні висловлювання
школярів характеризуються недосконалістю як за лексико-граматичним, так і
за структурно-змістовим оформленням, містять значну кількість мовленнєвих
помилок та огріхів.
Метою статті є розкриття особливостей методики формування
монологічного мовлення українською мовою в учнів початкових класів у
школах з російською мовою викладання.
У школах з російською мовою навчання зв’язне мовлення, реалізоване
близькоспорідненою мовою, є спеціально організованим процесом
породження висловлювання, навмисного створення тексту, що втілює думки,
почуття, волевиявлення автора, засобами другої мови. Воно вимагає більшої
зібраності, зосередженості, умотивованості [3, с. 7].
Чинна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
(1 – 4 класи) з української мови (для шкіл з російською мовою навчання)
визначає зміст роботи та вимоги до рівня володіння учнями зв’язним
мовленням. Так, передбачено розвиток репродуктивного і продуктивного
усного (діалогічного, монологічного) і писемного (монологічного) мовлення.
Робота над розвитком монологічного мовлення починається з 1 класу під час
усного курсу і зосереджена на формуванні умінь говоріння (усне мовлення).
Учні повинні навчитися переказувати сприйняті на слух тексти, переповідати
правила-інструкції, створювати зв’язні висловлювання на основі малюнків,
тем, які вивчалися, розповідати за аналогією, складати розповіді про себе,
свою родину, іграшку, подругу, друга тощо, давати характеристику (опис)
когось, чогось. У наступних класах відбувається розвиток і вдосконалення
цих умінь. Одночасно формуються уміння писемного мовлення: записувати
самостійно і колективно складені тексти, переказувати, удосконалювати
написане. Програма визначає жанри текстів, написання яких мають засвоїти
учні. У 4 класі учні повинні набути умінь писати оголошення, привітання,
записку, лист, СМС-ку [2].
Для реалізації завдань, визначених програмою, слід чітко уявляти
особливості методики формування українського монологічного мовлення
російськомовних учнів.
По-перше, організуючи на уроках української мови процес розвитку
монологічного мовлення, слід брати до уваги чинники, які можуть його
гальмувати. О. А. Павлик визначила такі: російськомовне оточення школярів,
105

можливість спілкування українською мовою лише в процесі навчальної
діяльності, недостатнє володіння вчителями початкових класів методикою
викладання близькоспорідненої мови [3, c. 16].
По-друге, сучасний підхід до роботи з розвитку зв’язного мовлення
вимагає зосередження уваги вчителя на її значущості для реалізації основної
мети навчання – формування комунікативного мовлення. Для вивчення
української мови як державної це особливо важливо. Слід ураховувати той
факт, що формування умінь створювати монологічні висловлювання це не
самоціль, а підґрунтя у формуванні умінь спілкування українською. Саме
навички оформлювати свої думки в усній і писемній формах можуть
знадобитися у повсякденному житті, в певних комунікативних ситуаціях.
Тому кожний вид роботи із продукування учнями текстів слід мотивувати,
окреслюючи конкретні життєві ситуації, де такі уміння вкрай учневі
необхідні. Практично на уроці це здійснюється через впровадження
різноманітних мовленнєвих ситуацій («Уявіть, що вам треба купити
квиток…», «Уявіть, що вам треба запитати про те, де знаходиться …»,
«Уявіть, що ваш друг у лікарні. Спілкування з ним можливе тільки через
записки. Напишіть йому про …», «Уявіть, що вам терміново слід іти на
зустріч із товаришем. Але слід про це попередити маму, телефон якої
недоступний. Залиште для неї записку» і т. ін.).
По-третє, методика формування й розвитку умінь зв’язного мовлення
будується з урахуванням факту близькоспорідненості двох мов, що
вивчаються. Аналіз наукових джерел показує, що міжмовна транспозиція
створює можливості для позитивного переносу набутих на уроках російської
мови елементарних знань з теорії мовленнєвої діяльності (мова, мовлення,
усне і писемне мовлення), лінгвістики тексту (тема, основна думка, типи
текстів, їх змістові, структурні й мовні особливості, абзац, план, способи
зв’язку речень у тексті). Успішність учнів у створенні повноцінних текстів
українською безпосередньо залежить від міцності знань та сформованості
вмінь з російської мови, що підтверджує важливість забезпечення
ефективного переносу (транспозиція і корекція) спільної з російською мовою
текстологічної бази на український мовний ґрунт [3, с. 8]. З іншого боку, під
час вивчення близькоспоріднених мов виникає явище зовнішньої та
прихованої інтерференції. Негативний перенос знань, умінь з російської мови
на українську в процесі створення зв’язних висловлювань спричиняє
численні помилки різного характеру, найчастотнішою з яких є вживання
русизмів (фонетико-графічних та графічних, що переходять в орфографічні,
лексичних та граматичних). Розуміння цього факту вимагає від вчителя
копіткої роботи для попередження і усунення цього недоліка учнівського
мовлення. Отже, на думку О.А.Павлик, слід брати до уваги як динамічний
стереотип першої (російської) мови, так і усувати взаємогальмування
близькоспоріднених мов.
По-четверте, процес формування умінь створювати зв’язні
висловлювання має відбуватися послідовно і систематично, що відображено
у навчальній програмі з української мови по класах. На перших етапах цієї
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роботи учням слід пропонувати вправи на дослівне переказування, що
забезпечує збагачення словникового запасу та практичне ознайомлення з
граматичним ладом української мови. Наступним кроком є розповіді за
аналогією, які полегшують для учнів процес створення власного
висловлювання і демонструють можливий готовий варіант тексту. Далі слід
перейти до складання текстів за малюнками, опорними словами і
словосполученнями, даним початком, планом тощо. Ці види роботи дають
можливість учням виявити вищий рівень самостійності у створенні власних
текстів [4]. Слід зазначити, що ця послідовність передбачає формування
передусім умінь монологічного мовлення в усній формі (говоріння),
починаючи вже з 1 класу. Отже, успішність розвитку умінь писемного
монологічного мовлення російськомовних учнів залежить насамперед від
рівня сформованості цих умінь в усній формі.
По-п’яте, методика розвитку монологічного зв’язного мовлення в
умовах вивчення близькоспорідненої мови особливого значення надає
ефективно проведеній підготовчій роботі, спрямованій на акцентування уваги
учнів на мовних засобах другої мови. Доречними тут є завдання на
активізацію, поповнення словникового запасу за певною темою. Учням
пропонують дібрати слова-назви предметів, слова – назви ознак, слова-назви
дій, слова, близькі й протилежні за значенням, порівняння, образні вирази
(згадати їх із прочитаних творів). З метою попередження граматикостилістичних недоліків доцільно пропонувати завдання на уживання слів у
словосполученнях, реченнях. Така робота не тільки збагачує словниковий
запас, а й прищеплює любов до образного слова, допомагає засвоїти власне
українські лексико-граматичні засоби української мови.
Таким чином, процес розвитку монологічного мовлення українською
мовою учнів початкових класів в школах з російською мовою навчання має
певні
особливості,
зумовлені
основною
метою
навчання,
близькоспорідненістю мов, що вивчаються, та іншими чинниками. Саме їх
урахування вчителем у навчальному процесі забезпечить відповідний рівень
сформованості умінь монологічного мовлення школярів.
Література
1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова
освіта. – Травень 2011. – № 18 (594). 2. Учебные программы для
общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке.
1 – 4 классы. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с. 3. Павлик О. А.
Розвиток писемного мовлення учнів 4(3) класів на уроках української мови у
школах з російською мовою навчання: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец.
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / О. А. Павлик. –
Херсон, 2003. – 21 с. 4.
Хорошковська О. Н. Методика навчання
української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання /
Хорошковська О. Н. – К. : Промінь, 2006. – 256 с.

107

УДК 371.32:811.161.1
Светлана Рудь,
магистр русского языка и литературы,
ассистент кафедры филологических дисциплин
Института педагогики и психологии
ГУ «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко» (г. Старобельск)
РАБОТА НАД СЛОВАРНЫМИ СЛОВАМИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 – 4 КЛАССАХ
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В статье рассматриваются
некоторые аспекты работы над
словами с непроверяемыми орфограммами. Приводятся примеры наиболее
эффективных приёмов работы по формированию навыка правописания
таких орфограмм на разных этапах обучения младших школьников.
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This article discusses some aspects of the work over words with unverifiable
orthograms. It gives some examples of the most effective methods of formation the
spelling skill such orthograms at different training stages of junior schoolchildren.
Key words: spelling skill, vocabulary words, learning activities, operating
techniques, kinds of exercises.
В современной методике преподавания русского языка одной из
актуальных проблем является поиск эффективных способов обучения
орфографии учащихся начальной школы. От того, насколько полно будет
сформирован орфографический навык у школьников младших классов,
зависит дальнейшее обучение ребёнка, его речевая и правописная
грамотность, его способность усваивать родной язык в письменной форме
[3] .
В программе для начальной школы отмечается, что «формирование
орфографических навыков включает работу над списком слов, произношение
и написание которых школьники должны усвоить» [4, с. 14], т. е. над
словами, правописание которых невозможно объяснить, опираясь на
орфографические правила. А с такими словами дети сталкиваются уже в
период обучения грамоте (девочка, мальчик, собака, хорошо, один). Число
таких слов с каждой страницей учебников по русскому языку, чтению,
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математике всё больше возрастает, достигая к концу курса начальной школы
внушительной цифры – 356 единиц.
Цель статьи – проанализировать наиболее эффективные приемы
работы по формированию навыка правописания слов с непроверяемыми
орфограммами.
На начальном этапе развития теории обучения правописанию
словарных слов утверждалось, что такую работу надо проводить в
«алфавитном порядке» (П. П. Иванов, Н. Н. Китаев). Практически это
означало, что для усвоения правописания таких слов от учащихся
требовалось одно – как можно больше писать такие слова, причём писать
механически, запоминая их графический облик. Установка «писать больше»
психологически оправдана: в конечном счёте, усвоение правописания
конкретных слов, в том числе с непроверяемыми орфограммами, зависит от
количества «встреч» пишущего с данными написаниями. Но одно дело, когда
в процессе овладения орфографией участвует мысль (опора на правило,
значение слова), другое дело, когда связь с фонетикой, лексикой
грамматикой, орфографией отсутствует и данное слово со стороны его
правописания требуется просто заучивать, запоминать механически. В этом
случае число «встреч» с такими словами должно быть значительно
увеличено.
Как показывают наблюдения, для правописания таких слов, как
библиотека, инженер, путешествие, учащиеся даже средней школы должны
с ними «встретиться» не менее десяти раз (увидеть и написать). Ясно, что
обеспечить такое число «встреч» со всеми наиболее ходовыми словами в
начальной школе практически невозможно. И чтобы обеспечить детям их
усвоение, необходима систематическая работа по активизации учебной
деятельности учащихся, развитию интуитивного, образного мышления,
способности мыслить творчески, по развитию познавательного интереса к
изучению таких слов. Вовлечение учащихся в процесс обучения также буде
способствовать формированию всех видов речевой деятельности: слушания,
говорения, чтения, письма. Следует добавить, что работа над словарными
словами должна проводиться регулярно, в определённой системе и в
контексте обогащения школьников лексическими средствами (а к ним
относятся и слова с непроверяемыми орфограммами) как основными в
коммуникативной деятельности.
На основе проведенных наблюдений, изучения методической
литературы и опыта учителей представляется возможным выделить наиболее
эффективные приёмы работы над словарными словами на разных этапах
обучения младших школьников.
В 1 классе уже в букварный период необходимо включать в урок
чтения слого-звуковой анализ таких слов, складывать их из разрезной азбуки,
записывать в тетрадях, составлять с ними картинный словарь, предложения,
связные тексты повествовательного характера из 2 – 3 предложений.
На заключительных этапах обучения грамоте
возможно
использование таких видов работ (в задания необходимо включать не только
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слова, данные в списке словарных слов для запоминания, но и те, с
написанием которых дети будут знакомиться во 2 классе):
1. Ответы на вопросы учителя (вопросы могут быть записаны на
доске):
1) Сколько детей в нашем классе? (9 девочек и 10 мальчиков).
2) Кто ходит в школу? (Ученики, ребята).
3) Что лежит в ранце? (Карандаш, пенал, тетрадь).
4) Кто живёт в лесу? (Медведь, заяц).
5) Кто по утрам будит сельских жителей? (Петух).
6) Что надевают зимой? (Пальто, сапоги).
2. Запись слов по алфавиту. Собака, одна, девочка,
3. Отгадывание загадок.
Например: Этот зверь сильнее всех, носит мягкий тёплый мех, любит
ягоды и мёд, разозлится – заревёт, а когда зима настанет, то следов его не
станет (медведь) [1, с. 129]. С хозяином дружит, домик сторожит, живёт под
крылечком, а хвост колечком (собака). В своей короне красной он ходит, как
король, Его ты ежечасно выслушивать изволь. Уснули дети. Свет потух.
Молчи, горластенький… (петух).
4. Игровые задания.
а) «Собери слоги в слова»
даш, ка, ран (карандаш); ро, ка, со (сорока); ро, бей, во (воробей)
б) «Слоговое лото»
Составь слова со слогами : ма-… (машина), со- … (собака, сорока),
во-… (воробей, ворона).
в) «Лишнее слово»
Какое слово в колонках «лишнее»?
воробей
белка
заяц
сорока
соловей
дятел
г) «Доскажи словечко»
Кто альбом раскрасит наш?
Жил-был маленький щенок.
Ну, конечно, … (карандаш). Он подрос, однако,
И теперь он не щенок –
Взросля … (собака) [2].
5. Составление устных рассказов на темы: «Наш класс» (Наш класс
большой и светлый. У каждого ученика своя парта. Дежурные следят за
чистотой и порядком. Мы любим свой класс.); «В деревне» (Моя бабушка
живёт в деревне. У неё небольшой домик. Во дворе ходят гуси, куры, петух.
Есть корова. Её зовут Зорька. Она дает вкусное молоко).
Во 2 классе работа над усвоением слов с непроверяемыми
написаниями продолжается. К изученным ранее словам добавляются новые,
усложняются и задания, которые предлагаются детям для выполнения,
используются и новые приёмы в формировании навыка правописания таких
слов.
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Так, во 2 классе можно использовать такие виды работ, как
выборочный диктант, выборочный ответ. Включение этих упражнений в
урок способствует
активизации деятельности учащихся. С помощью
заданий такого типа детей учат выбирать правильный вариант ответа из ряда
предложенных, например:
Ответ
Слова
1
2
3
в..рона
а
о
о
к..рова
о
о
о
п..льто
а
о
а
Проверив по словарю все ответы, дети выбирают правильный, в
данном случае ответ под цифрой 3.
На этом этапе необходимо также
использовать задания,
предполагающие работу со школьным орфографическим словарём. Они
могут быть такими: а) выписать слова обозначающие предметы, признаки.
На какой вопрос такие слова отвечают? б) выписать слова, называющие
учебные принадлежности (карандаш, тетрадь, пенал), названия цифр
(восемь, десять, семь), названия птиц (воробей, ворона, ласточка, петух,
синица, сорока); в) выписать слова, обозначающие действия предметов
(видеть, ездить, ехать, обуться, одеваться, пошёл, разуться, рисовать,
сделать).
Во 2 классе также следует практиковать составление орфографических
таблиц с дописыванием в них слов с помощью орфографического словаря,
например:
а
о
а
а-а
о
о-о
альбом
алфавит
одежда
корова
заяц
магазин
кровать
ворона
…
…
…
…
Активизации умственной деятельности школьников 3 – 4 классов,
развитию познавательного интереса, внимания, памяти, а также навыков
речевой деятельности способствует работа по составлению (с помощью
учителя) небольших словариков, включающих определенные сведения о
словах с непроверяемыми орфограммами. Приведем пример составления
словарной статьи к слову медведь:
Значение слова
1. Крупный хищный зверь с длинной густой шерстью
и короткими толстыми ногами.
2. Перен. О крупном, сильном, но грузном и
неуклюжем, неловком человеке.
Медведя так назвали потому, что он знает, ведает, где
Происхождение
найти в лесу мёд.
Медведь – мёд, ведающий = знающий, где есть мёд
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Однокоренные
слова
Синонимы
Устойчивые
выражения
Загадки

Пословицы и
поговорки
Предложения,
тексты.

медвежонок
медведюшка
медведиха
медвежий
медведица
медвежатник
Косолапый, Мишка, Мишка косолапый, Топтыгин
Медведь на ухо наступил – отсутствие музыкального
слуха.
Медвежья услуга – неумелая услуга, причиняющая
только неприятность.
Летом бродит без дороги
Между сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.
1. Медведя бояться, так в лес не ходить. 2. Медведь
неуклюж, да дюж. 3. Кто боится медведя, боится его
следов. 4. Для медведя зима – одна ночь.
1. Из чащи вышли на берег большая бурая медведица
и с ней два весёлых медвежонка. 2. Старый
медвежатник сидел на завалинке и пиликал на
скрипке.
3. Не умеет дятел петь,
Нет у дятла слуха.
Говорят ему медведь
Наступил на ухо.

Такая работа создаст основу для последующей языковой практики
младших школьников, поможет разнообразить учебную деятельность на
уроке, повысит внимание к слову, к его значению и оттенкам значения, к его
уместности в предложении и в тексте, приобщит учащихся к
исследовательской деятельности, повысит орфографическую грамотность.
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СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглядається питання використання інфографіки у
викладанні іноземної мови, зокрема англійської, студентам неспеціальних
факультетів. Наголошується на доцільності впровадження цього засобу
наочності, що сприятиме полегшенню сприйняття студентами
граматичного або лексичного матеріалу, оптимізації навчального процесу,
інтересу в подальшому вивченні іноземної мови.
Ключові слова: інфографіка, наочність, викладання англійської мови.
В статье рассматривается вопрос использования инфографики в
преподавании иностранных языков, в частности английского, студентам
неспециальных факультетов. Акцентируется на целесообразности
внедрения этого способа наглядности, что будет способствовать
облегчению восприятия студентами грамматического либо лексического
материалу, оптимизации учебного процесса, интереса в последующем
изучении иностранного языка.
Ключевые слова: инфографика, наглядность, преподавание
английского языка.
The article discusses the use of infographics in teaching foreign languages,
particularly English, to students of non-special faculties. The expediency of
introduction of this tool of visualization that will help to relief students’ perception
of grammatical or lexical material, also optimization of educational process and
interest in further study of a foreign language, is noted.
Key words: infographics, visualization, teaching English.
Сучасна вища освіта спрямована на оптимізацію навчального процесу,
відповідно своєю метою передбачає віднаходження і впровадження таких
форм і методів, які б дозволяли в обмежений термін дати студентам
фундаментальні знання, виробити в них стійки професійні навички. Це
актуально і при викладанні іноземної мови, зокрема англійської, студентам
неспеціальних факультетів, оскільки ця дисципліна здебільшого розрахована
на один навчальний рік, а самі слухачі мають різний рівень шкільної
підготовки. Тож, викладач має обрати такі засоби представлення інформації,
з допомогою яких можна доступно і швидко пояснити навчальний матеріал.
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Одним із шляхів вирішення даної проблеми є активне використання
наочності, зокрема зорової, через можливості сучасних інформаційних
технологій при викладанні іноземної мови. Зорова наочність часто
використовується як засіб, що допомагає зрозуміти певну лексичну одиницю.
Сюди відносять: малюнки, фотографії, слайди, роздатковий матеріал,
репродукції картин, стенди, таблиці, схеми, колажі, відеофільми, електронні
дошки та інші мультимедійні засоби [5]. Досить цікавим і дієвим, на нашу
думку, засобом подачі навчального матеріалу є інфографіка, яку варто додати
до вище згаданого списку зорової наочності.
Питання оптимізації процесу викладання іноземних мов, зокрема через
використання інформаційно-комунікативних технологій (В. Кухаренко,
Е. Полат, О. Тарнопольський та ін.), так само як можливостей засобів
наочності на заняттях з іноземної мови (Н. Гальскова, І. Солтисік, В. Федчик
та ін.) усе частіше привертають увагу науковців і методистів.
Водночас питання застосування інфографіки як засобу навчання
іноземної мови студентами немовних спеціальностей фактично не
розглянуте, хоча кількість представленої у мережі Інтернет інфографіки, яка
візуалізує правила і словник англійської мови, збільшується досить швидко
(на пр ик лад :
http: // www.perfect-english-grammar.com/infographics.html;
http: // www.grammar.net/hi-res).
Отже, мета статті – розглянути можливості впровадження
інфографіки як сучасного засобу наочності у викладанні англійської мови для
студентів немовних спеціальностей.
Інфографіка або інформаційна графіка (англ. Information graphics;
infographics) – це спосіб графічного відображення інформації, даних і знання,
спрямований на швидке й чітке подання необхідної та складної інформації.
Інфографіка “показує приховане, пояснює заплутане і адаптує незрозуміле”
[2]. 80% інформації людина отримує через зір, при цьому вона мислить
образами, що мають візуальну форму. Тому інформація, яка представлена
візуально, сприймається швидше та викликає підвищену увагу, оскільки
складає комплекс готових образів. Але завжди на першому місці повинен
знаходитись текстовий контент [2].
Дослідження та обґрунтування інфографіки ведеться передовсім у
контекстах веб-дизайну, програмування, аналізу даних, журналістики,
статистики, освіти тощо. Серед найбільш відомих і фундаментальних праць з
інфографіки варто назвати книги Жака Бертена “Semiologie Graphique”, Колін
Уейр “Information Visualization: Perception for Design”, Едварда Тафті “Visual
Explanations”, Ренді Крама “Cool Infographics: Effective Communication with
Data Visualization and Design”, що засвідчує важливість цього засобу
візуалізації інформації.
Перевага інфографіки в тому, що дозволяє просто і наочно
представити велику кількість даних або комплексну інформацію про
предмети, включаючи складні взаємовідносини між ними. Її форми:
карикатура, діаграма, ілюстрація, емблема, малюнок, стрічка часу з фото або
посиланнями на певну інформацію, хмаринка тегів, мапи, плакати, схеми
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тощо. Будь-який образ підходить для створення інфографіки, якщо він добре
сприймається, запам’ятовується, ефективно працює для передачі даних.
Основна мета інфографіки – інформування, при цьому її часто застосовують
в якості доповнення до основного тексту. Стиль інфографіки залежить в
першу чергу від мети і адресата. Інфографіка базується на певних законах
побудови інформаційної графіки, тому далеко не кожне зображення з даними
можна назвати інфографікою [4, с. 381].
Окрім вище названих сфер, де інфографіка широко використовується,
її варто застосовувати й у викладанні навчальних предметів. Мета педагога
при роботі з інфографікою полягає в наступному: 1) викликати емоції та
передати інформацію через візуальний образ, тим самим привертаючи увагу
до потрібного об’єкту, важливої проблеми тощо; 2) допомогти
учню/студенту творчо представляти результати свого дослідження;
3) залучати їх до колективної творчості (проектів) з використанням
комп’ютерних технологій [3].
У викладанні іноземної мови доцільно використовувати інфографіку
при активізації лексичних одиниць, засвоєнні граматичних явищ, описі
малюнків, моделюванні мовних ситуацій задля розвитку навичок
монологічного та діалогічного мовлення, а також для тренування у
використанні лексико-граматичного матеріалу [1]. Найчастіше створюють
інфографіку
для
візуалізації
фразових
дієслів
(http://www.my
englishteacher.eu/blog/15-most-useful-phrasal-verbs-infographic/),
тематичної
лексики
(http://www.myenglishteacher.eu/blog/
vacation-improve-yourvocabulary-infographic/), граматики (http:// blog.visual.ly/grammar-spellinginfographics/), ідіом (http://english withatwist.com/2014/05/16/happy-8-idioms-todescribe-happiness/)
Так, Жденек Ротрекл у статті “Як інфографіка може допомогти
вивчити правила англійської мови” зазначає, що перевага інфографіки при
вивченні граматики учнями у тому, що вона відображає інформацію у
візуально привабливому вигляді. При її створенні не обов’язково вигадувати
ніяких оригінальних концепцій, а варто лише вставити стару інформацію
(граматичні правила) у нову, більш привабливу “упаковку”. “Створивши
інфографіку в гарній упаковці, – говорить Ротрекл, – я спокушую учнів
відкрити її та спожити граматику, яка є всередині”.
На думку методиста, на уроці інфографіку найкраще використовувати
з інтерактивними дошками, куди вона проектується або надрукувати її.
Яскраві роздаткові матеріали завжди дуже популярні серед учнів, які можуть
звертатися до інфографіки за потреби. Водночас інфографіка може стати
мотивуючим засобом при подальшому виконанні домашнього завдання. Учні
побачать доступне пояснення граматики і потім зможуть перевірити своє
розуміння правил у виконанні відповідних вправ [6].
Практика викладання англійської мови для студентів неспеціальних
факультетів (програмістів, психологів тощо) засвідчує той факт, що вони
краще сприймають досить складну для них англійську граматику та лексику
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завдяки візуалізації інформації. Водночас це сприяє економії часу на
пояснення мовного матеріалу на користь мовленнєвої діяльності.
Окрім граматики, інфографіку варто використовувати при вивченні
складних для сприйняття і запам’ятовування одиниць мови, особливо ідіом і
фразових дієслів. Візуалізація абстрактних висловлювань за допомогою
інфографіки допоможе легко і швидко засвоїти набір необхідної лексики і
запровадити її у практику мовлення. Тож, процес вивчення лексики і
граматики полегшується, якщо візуалізувати інформацію, подати її яскраво і
водночас змістовно.
Наприклад, за допомогою інфографіки можна пояснити різницю між
прийменниками “into” та “in to” (рис. 1) [7]. Оскільки їхнє розрізнення у
мовленні ускладнюється подібністю вимови, тому визначити, що саме
мається на увазі, можна лише за контекстом або за допомогою паузи.
Рис. 1

Через інфографіку студентам пояснюється наступне: прийменник
“into” вказує на напрямок, рух ніби всередину чогось. Наприклад: We drove
into the city. Власне, ця інформація візуалізується завдяки малюнку міста,
куди умовний персонаж (студент) прямує, на що вказує намальована стрілка.
Також акцентовано, що не можна плутати “into” з “in to”, оскільки це
два прийменники. Наприклад: A customer came in to order the pizza. Варто
додати, що інфографіка побудована за компаративним принципом, а тому
подана інформація краще буде сприйнята і засвоєна студентами.
Отже, інфографіку, як один із засобів зорової наочності, доцільно
використовувати на заняттях з англійської мови, оскільки вона полегшує
сприйняття студентами складного граматичного або лексичного матеріалу,
оптимізує навчальний процес, зацікавлює у подальшому вивченні іноземної
мови.
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В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННІ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ
У статті розглядається виховний потенціал художніх творів та
шляхи його реалізації у процесі формування дитячого колективу, розкрито
особливості використання казок В. Сухомлинського у вихованні
товариськості молодших школярів.
Ключові слова: художні твори, казки В. Сухомлинського, дитячий
колектив, молодші школярі, формування товариськості.
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В
статье
рассматривается
воспитательный
потенциал
художественных произведений и пути его реализации в процессе
формирования детского коллектива, раскрыты особенности использования
сказок В. Сухомлинского в воспитании общительности младших школьников.
Ключевые
слова:
художественные
произведения,
сказки
В. Сухомлинского, детский коллектив, младшие школьники, формирования
общительности.
In the article an educate potential of artistic works and way of his
realization is examined in the process of forming of child's collective, the features
of the use of fairy-tales are exposed O. Sukhomlinskogo in education of sociability
of junior schoolboys.
Key words: artistic works, fairy-tales O. Sukhomlinskogo, child's collective,
junior schoolboys, formings of sociability.
Проблема формування дитячого колективу, його впливу на
становлення та розвиток особистості шляхом створення системи
гуманістичних відносин, реалізації принципів особистісно зорієнтованої
педагогіки всебічно розглядається в роботах класиків педагогіки
(А. С. Макаренко, В. М. Сорока-Росинський, С. Т. Шацький та ін.), сучасних
психолого-педагогічних дослідженнях (І. П. Іванов, О. В. Красовицький,
Т. Є. Коннікова, Л. І. Новікова, А. В. Мудрик, І. П. Щетинін).
У педагогічній спадщині видатного українського педагога Василя
Олександровича Сухомлинського вагоме місце посідають питання теорії
колективу, розкриття механізмів впливу дитячого колективу та педагогів на
духовний розвиток особистості. “Колектив – це дуже чутливий інструмент,
який творить музику виховання, необхідну для впливу на душу кожного
вихованця, – творить тільки тоді, коли цей інструмент настроєно. А
настроюється він лише особистістю педагога, вихователя... Якщо ми
говоримо, що колектив – велика виховна сила, то, образно кажучи, ми маємо
на увазі квітучу й зелену крону дерева, яку живить глибоке й непомітне з
першого погляду коріння, і цим корінням є духовне багатство вихователя” [3,
с. 442].
У низці робіт В. О. Сухомлинський розкриває механізми впливу
дитячого колективу на особистість через реалізацію таких його функцій якот: організаційної (дитячий колектив є суб’єктом управління своєї
діяльності), ідейно-виховної (колектив дітей є носієм та пропагандистом
духовно-моральних пріоритетів), стимулюючої (спонукання до розвитку,
регуляція поведінки та взаємовідносин). Залежно від функцій педагог
виокремлює шляхи формування дитячого колективу, успішність яких
залежить від створення атмосфери взаєморозуміння та толерантної взаємодії
дітей один з одним. Серед таких В.О.Сухомлинський на перше місце ставить
виховання в дитині почуття цінності іншої людини, бажання та можливість
дитини співпереживати іншій людині, його радості чи горю; бажання
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зрозуміти ближнього [1]. “Без дружби – відданої, вірної, пройнятої почуттям
обов’язку – немислимий колектив. Із цеглинок міцної … дружби будується
те, що ми назвали б моральною силою колективу” [4, с. 161]. Учений
стверджує, що якщо колективні взаємини не пройняті духом співробітництва,
товариської турботи, взаємодопомоги, то не може бути ніякого колективу.
Стосунки в колективі повинні бути доброзичливими. “Доброзичливість,
розумна доброта – ось що має бути атмосферою життя дитячого колективу,
головним тонусом взаємовідносин педагога і дітей” [2, с. 432].
Важливим чинником колективного виховання В. О. Сухомлинський
розглядає також спільну діяльність, спрямовану на творення добра для всіх
навколишніх людей, яку доцільно організувати так, щоб сприяти розвитку в
кожній дитині прагнення творити добро на радість і користь іншим людям.
Таку взаємодію особистості з колективом видатний педагог називав
“відкритістю серця”. “Відкритість серця – дуже делікатна річ, роль якої у
вихованні через колектив неможливо переоцінити. Тільки тоді, коли ви,
впливаючи на колектив, добиваєтесь відкритості серця кожного вихованця,
колектив стає могутнім засобом виховання” [2, с. 598].
Складність самого феномену дитячого колективу та психологопедагогічних засобів його формування спонукала звернення до педагогічної
спадщини В. О. Сухомлинського, зокрема до літературних художніх творів
педагога для дітей. У загальноосвітній школі вони виступають засобом
пізнання навколишнього світу, гуманістичного спілкування, а також
ефективного виховного впливу на почуття та емоційно-вольову сферу
дитини. Важливу роль у цьому відіграють казки та оповідання для дітей.
Вони розвивають фантазію, культуру мовлення, внутрішній світ дитини,
творчий потенціал, мають багатогранне виховне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що загальні
питання виховання дітей засобами художньої літератури, зокрема казкою
знайшли відображення в працях Н. Гавриш, Е. Заїки, Т. ЗінкевичЄвстігнєєвої та ін. Виховний потенціал казок та оповідань для дітей
В. О. Сухомлинського вивчали О. Господаренко, Ю. Жеребко, Т. Єрьоміна,
М. Масловська, Н. Озерна, Р. Шулигіна та ін [2].
Мета статті – розкрити педагогічній потенціал казок й оповідань
для дітей Василя Олександровича Сухомлинського та окремі методичні
шляхи його реалізації у процесі формування дитячого колективу молодших
школярів.
Художнє слово має величезний вплив на свідомість, почуття,
моральність дитини за умови правильного вибору літературного твору.
Дослідження засвідчують, що воно є ефективним засобом розширення кола
дитячих уявлень про навколишній світ, збагачення запасу різногалузевих
знань, а також морального та емоційно-ціннісного досвіду. Водночас, будьякий літературний твір – фольклорний чи авторський – має стимулювати
мовленнєву й інтелектуальну активність дитини, її мислення та уяву, бути
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для маленького читача (слухача) об’єктом цілеспрямованих спостережень,
елементарного аналізу, творчих дій.
Формувати у молодших школярів кращі моральні якості можна і
настановами, і моральними бесідами, і прикладами тощо, однак найбільш
доцільно як в інтелектуальному, так і в емоційному плані використовувати
казки та оповідання.
На думку В. О. Сухомлинського, казка – це активне естетичне
мистецтво, яке захоплює усі сфери духовного життя дитини: розум, почуття,
уяву, волю. Казковий жанр розвиває мислення кожної дитини, сприяє
створенню інтелектуальної атмосфери в дитячому колективі. Вона оволодіває
почуттями дітей, тому що через казку діти пізнають світ не тільки розумом,
але й серцем. “Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона втілена у яскравих
образах”, – казав Сухомлинський. Казки насичені глибоким етичним змістом,
вони наштовхують дітлахів на роздуми, змушують аналізувати власну
поведінку, робити висновки [4, с. 32].
Перевтілюючись у героїв казок, діти набувають позитивних і
позбуваються негативних рис характеру. Навіть казки з поганим кінцем
також є засобом навчання й виховання. У них демонструються моделі
поведінки, що вказують, чого робити не можна, як уникнути невдалого
вибору, зменшити негативні наслідки вчинків. Казка допомагає неухильно
слідувати правилам, як діяти і в яких випадках.
Василь Олександрович Сухомлинський – автор понад 1500 казок та
оповідань – вважав, що „казка – це свіжий вітер, що роздуває вогник дитячої
думки і мови, тому що дитини мислить образами” [4, с. 33].
Дитячі оповідання та казки не переобтяжені повчальністю,
сентенціями. Етична ідея розкривалася перед вихованцями яскраво, в
образах, що хвилюють, не залишають байдужими. Формуючи переконання,
В. О. Сухомлинський апелював до всієї палітри людських почуттів. Спочатку
– до емоцій та почуттів, потім змальовував одвічні картини боротьби добра і
зла, і на закінчення – оптимістично з піднесенням сповіщав про неминучу
перемогу Добра. Значний виховний ефект мав місце, коли казка або
оповідання закінчувалися питаннями, що ставлять дитину перед етичним
вибором, припускають самостійне міркування і роздум, а також рефлексію
щодо власних вчинків і переживань. Короткі, доступні, емоційні твори, в
художній формі розкривають молодшим школярам фундаментальні поняття
загальнолюдських цінностей. Зміст розповідей і казок повинен бути
зорієнтованим на вік дітей, світ їхніх уявлень та інтересів.
В них дітей приваблює захоплююча фабула, яскраві образи, дотепні
характеристики. Емоційно молодші школярі сприймають текст, у якому
добро перемагає зло. Діти щиро переживають горе, нещастя ображених. Слід
не розвіювати співчуття дітей ображеним, а спрямовувати їх на усвідомлення
того, у чому полягає помилка вчинків дійових осіб. Аналіз казок також
спонукає дітей до формування оцінних суджень щодо характеру казкових
дійових осіб. Учні самостійно визначають характерні ознаки казкових
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персонажів: доброту, сміливість, чесність або боягузтво, пихатість,
брехливість [3, с. 131].
Вивчення художньо-педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
дозволило обрати казки і дитячі оповідання як ефективний засіб формування
в учнів дружелюбності, товариськості, співпереживання, бажання допомогти
один одному (“Лисиччині ліхтарики”, “Одне-єдине в світі макове зернятко”,
“Зайчик і місяць”, “Куди поспішали мурашки”, “Флейта і вітер”, “Пелюстка і
Квітка”, “Горбатенька дівчинка” та ін.). Доведено педагогічну доцільність
їхнього використання на уроках, а також під час проведення виховних годин
або годин спілкування. Основними прийомами роботи є слухання казки або
оповідання, організація усвідомлення основної морально-етичної ідеї, аналіз
вчинків літературних героїв та їхня оцінка, з’ясування причин та обставин,
рефлексія.
Наведемо фрагмент виховної години для учнів 3 класу початкової
школи, що проводиться з метою формування у дітей почуття дружби,
товариськості.
Слухання оповідання “Пелюстка і Квітка” [6].
На грядочці виросла гарна квітка жоржини. Біла, як мармур, духмяна.
Літають над нею бджоли й джмелі, беруть нектар. У квітці сорок дві
пелюстки. І ось одна з них загордилася:
– Я найкраща. Без мене і квітка не квітка. Я найголовніша. Ось візьму
й піду – що мені?
Напружилася, вилізла з квітки, скочила на землю. Сіла в кущі
шипшини й дивиться, – що ж квітка робитиме? А квітка байдужки собі,
усміхається сонцю, згукує до себе бджіл і джмелів. Пішла собі Пелюстка.
Аж зустрічає Муравлика.
– Ти хто? – питає Муравлик.
– Я Пелюстка. Найкраща. Найголовніша. Без мене квітка не квітка.
– Пелюстка? Знаю пелюстку я в квітці, а на двох тоненьких лапках не
знаю.
Ходила Пелюстка, ходила до вечора й засохла. А квітка цвіте. Ось
така, бачте, казка. Квітка і без однієї пелюстки квітка. А пелюстка без
квітки – ніщо.
Бесіда за змістом казки. Чи сподобався вам вчинок Пелюстки? Чому
Пелюстка загинула? Чи жалієте ви Пелюстку? Чому пелюстинки, що
залишилися разом у Квітці, були радісні і посміхалися? Поміркуйте, що хотів
сказати нам цією казкою письменник? Завдання. Малювання ілюстрації до
казки. Складання власно закінчення казки. Рефлексія. Чи завжди мої вчинки
не суперечать діям мого класу? Чи завжди треба бути з колективом заодно?
Педагогіка серця В. О. Сухомлинського – невичерпне джерело
виховання у дітей почуття щиросердності і любові до однолітків, батьків,
вчителів, формування людяності у взаєминах між людьми, розвитку
гуманістичних почуттів.
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Серед перспективних напрямів дослідження проблеми – використання
казки як засобу формування культури спілкування між дівчатками та
хлопчиками початковій школі.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МОВИ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядається аудіювання як одна з найважливіших
складових мовленнєвої діяльності; акцентується увага на необхідності
формування навичок аудіювання при вдосконаленні комунікативної
компетенції майбутніх спеціалістів.
Ключові слова: аудіювання, комунікація, мовленнєва діяльність,
комунікативна компетенція, іноземний студент.
В статье рассматривается аудирование как одна из важнейших
составляющих речевой деятельности; акцентируется внимание на
аудирования
при
необходимости
формирования
навыков
усовершенствовании коммуникативной компетенции будущих специалистов.
Ключевые слова: аудирование, коммуникация, речевая деятельность,
коммуникативная компетенция, иностранный студент.
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The article reveals listening as one of the most important components of
speech activity; focuses on the necessity of formation of listening skills in
improving the communicative competence of future specialists.
Key words: listening, communication, speech activity, communicative
competence, foreign student.
Для іноземних студентів є надзвичайно актуальним уміння слухати,
читати текст, розуміти його. Необхідність розвитку аудіативних умінь
іноземних студентів пов’язана з соціальними потребами, адже іноземці
мають різні рівні підготовки до сприймання усного мовлення, а відтак
потребують навчання і розвитку цих умінь. Навчити іноземних студентів
розуміти мовлення – одне з найважливіших завдань навчання. Це формує їх
особистість, здатну пізнавати й спілкуватися, тому що з прискоренням
науково-технічного прогресу, переходом до інформаційного суспільства, в
якому сприйняття й розуміння усного мовлення є одним із засобів отримання
інформації при прослуховуванні новин, перегляді освітніх та розважальних
телепередач української мовою, художніх та документальних фільмів, а
також під час конференцій, круглих столів, що є надзвичайно важливим у
час, коли володіння необхідною інформацією стає важливим інструментом у
будь-якій сфері людської діяльності.
Мета статті – висвітлити особливості формування навичок
аудіювання іноземних студентів на заняттях з мови у вищому навчальному
закладі.
Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух мовлення. Мета
аудіювання полягає в осмисленні почутого мовленнєвого повідомлення.
Уміння слухати – одне з основних умінь, що є головним критерієм
комунікабельності. За допомогою аудіювання відбувається передача знань,
обмін інформацією, ним пронизаний увесь процес навчання у вищій школі,
адже аудіювання є основою для оволодіння іншими видами мовленнєвої
діяльності.
На думку учених-лінгводидактів та психологів (І. Зимня, З. Бакум,
В. Ільїна, О. Караман, Є. Пассов, М. Пентилюк, І. Синиця та ін.),
наголошується, що саме аудіативні вміння встановлюють повноцінне
спілкування в повсякденному житті, бо вміння слухати й розуміти почуте –
це один із засобів пізнання навколишнього світу, оволодіння мовленням.
Термін „аудіювання” запропонувала використовувати З. А. Кочкіна на
позначення процесу сприймання, розпізнавання і розуміння почутих мовних
сигналів на відміну від читання як процесу сприймання і розуміння
писемного мовлення [3, с. 14].
У реальній комунікації аудіювання виконує такі основні функції:
задовольняє потребу студента в одержанні необхідної інформації через
слуховий канал; є складовою частиною усного спілкування; відіграє роль
контролюючої ланки під час говоріння, письма, читання.
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Останнім часом зацікавленість проблемою аудіювання значно зросла,
бо успішне володіння усним мовленням, його розвиток і збагачення
неможливі без вироблення та вдосконалення вмінь сприймати мовлення на
слух та використовувати одержану інформацію у власних висловлюваннях.
Підготовка розвиненої мовної особистості повинна включати систему
вправ і завдань, спрямованих на формування і розвиток комунікативної
компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності, що в першу чергу
передбачає навчання такого важливого вміння, як уміння слухати-розуміти
усні повідомлення. Спеціально розроблене й організоване навчання
аудіювання – один із резервів покращення мовної і мовленнєвої підготовки
іноземних студентів медичних спеціальностей.
Важливою умовою виховання розвиненої мовної особистості є
навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, спрямоване на
усвідомлене сприймання студентами усної інформації різних типів, стилів і
жанрів мовлення, яка надходить із різноманітних джерел. Навчання
аудіювання на заняттях української мови як іноземної передбачає уточнення
обсягу знань і вмінь, необхідних для ефективного сприймання усних
повідомлень, ураховуючи вікові особливості студентів і їхні можливості.
Істотною сприятливою умовою для розвитку аудіативних умінь і
навичок є включення до змісту навчальної програми питання про аудіювання
як вид мовленнєвої діяльності, визначення вмінь та системи завдань для їх
розвитку.
Отже, аудіювання є основою спілкування, саме з нього починається
оволодіння усною комунікацією. Будучи необхідною умовою спілкування,
аудіювання забезпечує успіх в оволодінні усним мовленням. Тому
аудіюванню необхідно вчити, як і будь-якому іншому виду мовленнєвої
діяльності, оскільки якість засвоєння навчального матеріалу значною мірою
залежить від уміння студентів узяти з прослуханого тексту чи повідомлення
всю необхідну інформацію.
Для майбутніх медиків важливо володіти аудіативними вміннями,
оскільки слухати й розуміти почуте – це необхідне вміння під час
спілкування з пацієнтом, проведення ефективного лікування, надання
моральної підтримки тощо.
Під час викладання української мови як іноземної у медичних вузах
перевага віддається текстам, які мають дидактично-когнітивний потенціал,
сприятимуть формуванню у студентів соціокультурної компетенції. При
цьому до аудіювання студенти залучаються систематично на заняттях, де їм
пропонуються для сприйняття аудіотексти, що мають відповідну кількість
слів, розроблені завдання.
Уважаємо надзвичайно важливим розосереджене включення елементів
аудіювання під час виконання завдань на текстовому матеріалі. Так, перш,
запропонувати студентам розставити пропущені розділові знаки в тексті,
даємо дотекстове завдання:
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Висловитися… порозумітися… поспілкуватися ми можемо повною
мірою лише завдяки мові… тобто вона задовольняє одну з найважливіших
життєвих потреб людини. „Коли ми говоримо „мова”, – відзначав філолог
Л. В. Успенський, – ми думаємо „слова”. Це природно: мова складається зі
слів…”. Мова … засіб спілкування й джерело інформації про світ, про
народ… якому вона належить. Наше слово до того ж і розповідь про себе.
Слово – форма, одяг наших думок… почуттів… переживань. Водночас усе
сказане й написане завжди комусь адресоване. Від співрозмовника ми
чекаємо розуміння та співпереживання, тому і шукаємо найточніші та
найвиразніші слова, тим самим активно впливаючи на його настрій,
самопочуття. „Слова, як і ліки, – підкреслював письменник і лікар
П. Бейлін… мають пряму токсичну чи побічну дію. На окремі слова
виробляється несприйняття – вони можуть викликати „алергію”, шок. А
передозуєш, хай навіть за змістом своїм лікувальні слова, може розвинутись
„лікарська хвороба”. Балакуча людина може викликати у своїх слухачів
головний біль і втому”.
Лікування для медика завжди залишатиметься мистецтвом. І як
мистецтво, вимагатиме від нього розвиненої уяви, інтуїції, гармонії розуму
та серця. Ці якості допомагають обрати оптимальний шлях лікування,
його стратегію й тактику. Слово лікаря є свідченням його милосердя,
чуйності, загальної культури й освіченості.
 Визначте тему й головну думку тексту.
 Поясніть значення виділених слів у тексті.
 Дайте відповіді на запитання:
Яке значення має слово у професії лікаря?
Чому лікування – це мистецтво?
Як ви розумієте вираз „Лікувати людину, а не хворобу”?
Таким чином, розвиток аудіативних умінь і навичок буде ефективним
тоді, коли в процесі навчання звертатиметься увага на мотивацію, мету
сприймання усних висловлювань, навчання відбуватиметься систематично і
цілеспрямовано, матиме вихід на між предметні зв’язки.
Важливо, щоб така робота проводилась систематично, бо аудіювання –
це основне джерело мовних знань і важливий засіб мовленнєвої практики для
професійної діяльності лікарів.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ПЕРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглядається процес формування навичок письма
молодших школярів. Розкрито особливості формування каліграфічних та
орфографічних навичок письма та наведені зразки вправ для формування
навичок письма молодших школярів.
Ключові слова: навички письма, каліграфічні навички, орфографічні
навички, учні початкової школи, вправи.
В статье рассматривается процесс формирования навыков письма
младших
школьников.
Раскрыты
особенности
формирования
каллиграфических и орфографических навыков письма, и приведены образцы
упражнений для формирования навыков письма младших школьников.
Ключевые слова: навыки письма, каллиграфические навыки,
орфографические навыки, ученики начальной школы, упражнения.
The article examines formation of primary school pupils’ skills of writing at
the lessons. The features of the formation of calligraphic and orthographic skills of
writing and sample exercises for formation of primary school pupils’ skills of
writing at the lessons.
Key words: skills of writing, calligraphic skills, orthographic skills, primary
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Писемне мовлення – це особливий вид мовлення, який має свою
специфіку – зовнішні і внутрішні чинники. Воно включає орфографічні й
пунктуаційні вміння, графічні й технічні навички письма, культуру
викладення змісту й зовнішнє оформлення письмових робіт.
Письмо є невід'ємною частиною навчального процесу, адже без
успішного оволодіння ним неможливий подальший розвиток особистості, а
також опанування інших дисциплін курсу початкової школи. Сформована
навичка письма – одна з умов переходу до формування культурного
писемного мовлення, в основі якого лежить зміст, логіка, зв’язність,
зрозумілість, точність, виразність, переконливість.
Сучасні програми з української мови для 1–4 класів містять значні
вимоги щодо розвитку графічних й технічних навичок письма. Для
першокласників формування навички письма – складний і тривалий процес,
який потребує фізичного, психічного і розумового навантаження учнів.
Мета статті – розглянути окремі аспекти процесу формування
навичок письма учнів 1 класу.
Проблемою розробки методики навчання каліграфічного письма в
цілому, а також питанням визначення й упорядкування умов становлення
навички письма зокрема займалися такі вчені і методисти, як Н. Боднар,
І. Кирей, Л. Маркова, О. Прищепа, Н. Проць, В. Трунова та ін.
Досвід роботи з шестирічками засвідчив, що найбільші труднощі
виникають під час навчання їх письма. Зумовлені ці труднощі віковими
особливостями учнів цього віку і специфікою предмета.
Програмою з письма передбачено навчити дітей зображувати
рукописні рядкові і великі букви українського алфавіту; детально аналізувати
графічний образ друкованої і писаної букви, зіставляти і порівнювати
структурні компоненти рукописних великих та малих букв [3]. Головне
завдання вчителя – допомогти дітям найбільш простими, легкими й
економними засобами оволодіти способами письма. Із завдань видно, що
паралельно з формуванням технічних (уміння користуватися правильним
способом письма) і графічних (уміння правильно зображувати букви та їх
поєднання) навичок учителю необхідно формувати загальнонавчальні вміння
і навички, які безпосередньо впливають на графічне зображення літер,
зокрема: правильно сидіти за партою, тримати зошит і ручку під час письма,
орієнтуватися в розліновці зошита тощо [2].
За свідченнями досліджень науковців Інституту психології ім.
Г. Костюка АПН України, труднощі у засвоєнні письма пов’язані з
недосконалою координацією рухів, недостатнім розвитком дрібних м’язів
кисті, незавершеним окостенінням кисті, незрілістю кінестетичного
контролю тонких рухів. Як наслідок – лінії під час письма “тремтячі”, на
місцях овалів та напівовалів – ламані, викривлені, занадто великі, виходять за
межі рядка. Для дітей з такими вадами доцільно зменшувати обсяги
письмових завдань; ефективний прийом, коли вчитель пише рукою учня. Під
час перерв між письмом окремих рядків букв доцільно розслабляти м’язи
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кисті руки, чергуючи її вільне положення на парті зі спеціальними вправами,
а саме: 1. Стисніть руки долонями всередину і витягніть їх уперед. Розведіть
кисті рук у сторони, не розгинаючи зап’ястка. 2. Стисніть пальці по одному в
кулак. 3. Витягніть руки перед грудьми. Пальці правої руки стисніть у кулак.
Розтуліть пальці правої руки і одночасно стисніть у кулак пальці лівої руки.
Міняйте положення рук. 4. Долоні разом, пальці переплетіть. Поперемінно
згинайте і розгинайте пальці. 5. Руки з розведеними пальцями покладіть на
парту. Почергово постукуйте по кришці то однією, то другою рукою [1,
с. 43–48].
Повноцінне оволодіння письмом гальмує також знижена здатність
дитини до автоматизації рухових навичок. Такі діти відчувають утруднення
при безвідривному написанні елементів букв, складів і навіть окремих букв;
перехід до безвідривного письма відбувається в них із запізненням. Темп
письма таких дітей повільніший, ніж у основної частини учнів. Рухи їхніх
рук скуті, непластичні, що зумовлює написання літер різної висоти,
відсутність поєднань. У процесі корекційної роботи для цих дітей також слід
скорочувати обсяги письмових завдань.
Умови формування навички письма поділяються за своєю цільовою
спрямованістю на: 1) організаційні (відповідна класна кімната, оптимальне
освітлення, якість меблів і навчального приладдя, наявність необхідних
наочних посібників і літератури); 2) гігієнічні (правильна постава учня під
час письма, відповідне положення зошита на парті й ручки в руці);
3) педагогічні (навчальна мотивація, приклад учителя, доступність змісту й
темпу письма, послідовність і систематичність, збереження норм, контроль
письма тощо).
Одним з ефективних методів навчання каліграфії є генетичний, який
полягає в тому, що: письмо літер обов'язково готується попереднім письмом
елементів; діти навчаються краснопису за наростанням труднощів написання
літер.
Корисним є і ритмічний метод, який широко використовуємо протягом
усіх трьох років навчання. Цінність його полягає в тому, що він сприяє
розвитку плавного письма, прискоренню його темпу в учнів, які повільно
пишуть, розвиває чіткість і впевненість рухів, необхідних для вироблення
навичок красивого письма. Тактування вносить пожвавлення в роботу класу і
дисциплінує його [1].
Таким чином, набуття першокласниками навички каліграфічного
письма є процесом складним і тривалим. Успішність роботи з формування
навичок письма першокласників значною мірою залежить від урахування
психофізіологічних особливостей дітей цього віку, а також застосування
вчителем відповідних методів і прийомів роботи.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті йдеться про адаптацію та використання дидактичних ігор
на уроках англійської мови в середній та старшій школі та доводиться
ефективність використання даного методу для формування навичок
мислення високого рівня.
Ключові слова: дидактична гра, формування навичок мислення
високого рівня, англійська мова в середній школі.
Статья посвящена адаптации и использованию дидактических игр
на уроках английского языка в средней и старшей школе и доказывается
эффективность использования данного метода для формирования навыков
мышления высокого уровня.
Ключевые слова: дидактическая игра, формирование навиков
мислення високого уровня, английский язык в середней школе.
The article is devoted to the use of academic games at the lessons of English
for secondary school pupils and is aimed to prove the efficiency of this method in
forming higher-order thinking.
Key words: academic games, teaching English, forming higher-order
thinking.
У методичній літературі не втрачають актуальності питання, пов’язані
із застосуванням на уроках у початковій і середній школі дидактичних ігор як
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методу імітації (наслідування, відображення) прийняття свідомих рішень у
різноманітних навчальних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування)
за правилами, які дані або виробляються самими учасниками.
Як відомо, дидактичні ігри пов’язані насамперед з двома
особливостями навчання: проблемністю та засвоєнням навчальної інформації
через дію. Проблемність реалізується через самостійне розв’язання учнями
поставленої проблеми (завдання) за недостатності необхідниої інформації,
коли він змушений самостійно опановувати новий зміст або знаходити нові
зв’язки між уже засвоєними відомостями. У процесі такої діяльності
формуються нові вміння й у такий спосіб відбувається навчання через дію.
Р. Мейдмент і Р. Бронштейн стверджують: «Гра – це діяльність, яка
полягає в інтеракції між окремими учнями або групами учасників,
об’єднаними для реалізації певних цілей. Групи слухачів визначаються за
правилами гри» [4]. Джеймс С. Колман вважає, що під час дидактичної гри
учень засвоює обсяг інформації або певні вміння, необхідні для реалізації
цілей гри [3].
Наведемо основні поняття, що характеризують дидактичні ігри:
1) Об’єкт, що моделюється, – постер, діаграма телешоу та ін.
2) Процес, що моделюється, – діалог, дискусія тощо.
3) Проспект гри, у якому розкривається концепція гри, її загальний
зміст і умови застосування; вказується, для чого необхідне її проведення, для
якої аудиторії призначено гру.
4) Сценарій, у якому характеризується об’єкт діяльності, визначаються
ролі, описуються правила гри.
5) Ігрова обстановка – форми взаємодії гравців у процесі гри (за
допомогою ігрових предметів, використання документів, ЕОМ).
6) Регламент – порядок розігрування частин гри, характеристика часу
проведення.
7) Адміністратор – очолює групу організаторів для проведення гри.
8) Ігрові команди – групи гравців з конкретними ролями.
9) Група експертів – створюється для вирішення можливих
конфліктних ситуацій та непорозумінь.
10) Ігрова діяльність – пов’язана з функціонуванням гравців як
представників тих чи інших «команд».
11) Діяльність з приводу гри – обговорення, зауваження з приводу гри,
проблеми, які вивчаються гравцями, іншими учасниками гри.
12) Ігрова роль – відображення деякої реальної ролі або їхньої
сукупності в грі.
У методичній літературі можна зустріти різні класифікації ігор.
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На нашу думку, найбільш загальну та вдалу їх класифікацію наводить
В. Г. Семенов (див. схему 1) [1].

Схема 1
Класифікація ігор

Мета нашої розвідки – на основі власного педагогічного досвіду
розкрити можливості використання дидактичних ігор на уроках англійської
мови в середній школі.
Проілюструємо наведені вище поняття прикладами з дидактичної
гри «Колесо», яку було застосовано на уроці з теми «У здоровому тілі
здоровий дух» в 7 класі спеціалізованої школи.
1) Об’єкт, що моделюється, – постер «Колесо»: коло, поділене на
3 сегменти відповідно до 3 основних складових здорового способу життя
(«Харчування», «Спорт», «Відсутність поганих звичок»). У центрі кожного
сегменту – «спиця», на яку учні мали розмістити картки зі словами, що
ілюструють основні чинники цих складових (Наприклад: «Харчування» –
їсти овочі, їсти фрукти, не їсти гамбургери тощо).
2) Процес, що моделюється, – діалог, дискусія про важливість певних
складових здорового способу життя.
3) Проспект гри пов’язаний із сценарієм.
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4) Детально розкриємо сценарій.
Починався урок з активізації лексики: учні називали й підписували
органи тіла, добирали синоніми до відомих слів. Поряд з цим, учитель
переслідував виховну мету, оскільки тема уроку «Здоров’я» є однією з
найбільш важливих проблем сьогодення. Для того, щоб учні самостійно
розмірковували над цими питаннями й робили висновки, учитель використав
дидактичні ігри. Урок було розділено на 3 основні частини відповідно до
трьох основних чинників, що впливають на здоров’я: харчування, фізичні
вправи та шкідливі звички. При переліченні основних факторів, що
впливають на здоров’я, учням було запропоновано написати їх на плакаті у
формі колеса. Кожна частина уроку включала вільні висловлювання учнів з
елементами дискусії та підсумковий етап. У частині «Харчування»
підсумковим етапом було завдання на аудіювання: учні мали прослухати
пісню про шкідливу їжу, зрозуміти її та, використавши свої когнітивні
здібності, вибрати слова й речення, що стосувались їх теми. У наступній
частині «Фізичні вправи» завдання проводились у формі рольової грителешоу «Спитай поради у фахівця». У частині «Шкідливі звички» це було
завдання з використанням фото «Розслідування: що призвело до цих
наслідків?», у якому активно використовувався граматичний матеріал теми.
Для підведення підсумків
учитель застосував дидактичну гру
«Колесо» з використанням групової та командної роботи. Три команди мали
сформулювати певну проблему й коротко підсумувати її у формі
застережень. Для цього учні мали використати як лексичний і граматичний
матеріал, так і свої вміння мислити логічно й самостійно, робити висновки.
Результати записувалися на «спиці» відповідної частини колеса. Кожен з
членів команди мав змогу проявити себе і навчитися працювати в команді.
Щоб донести до учнів основну думку про те, що основним принципом
здорового способу життя є збалансованість і гармонія, учитель, не
намагаючись нав’язати учням свою думку, запропонував їм поглянути на
утворене «колесо» й уявити, чи далеко можна заїхати на ньому. Оскільки
«колесо» вийшло з різними «спицями», учні мали «вирівняти» їх, додавши
поради. Завдання містило виклик і спровокувало «мозковий штурм», з яким
учні азартно впорались, наочно переконавшись у тому, що всі проблеми
щільно пов’язані між собою й однаково важливі. Учні дістали змогу
реалізувати свої творчі здібності й візуально закріпити зроблені висновки.
5) Ігрова обстановка – робота в команді й елементи змагання команд
(за допомогою постера, клейких листочків, фотографій тощо).
6) Регламент – 45 хвилин уроку.
7) Адміністратор – учитель.
8) Ігрові команди – 3 групи учнів: «Харчування», «Спорт»,
«Відсутність поганих звичок».
9) Група експертів – у даному випадку не призначалася, а формувалася
з найбільш ініціативних учнів під час постановки проблемних питань.
10) Ігрова діяльність – члени «команд» перелічували основні чинники
трьох основних складових здорового способу життя.
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11) Діяльність з приводу гри – обговорення, зауваження з приводу гри,
проблеми, які вивчаються гравцями, іншими учасниками гри.
12) Ігрова роль – учні виступали в ролі експертів з питань здорового
способу життя, демонструючи знання лексичного та граматичного матеріалу
теми (порад з використанням модальних дієслів should та shouldn’t,
теперішній доконаний та теперішній доконаний продовжений часи – Present
Perfect, Present Perfect Continuous).
При цьому ми враховували принципи побудови дидактичної гри:
1) Наочність і простота конструкції (моделі).
2) Автономність тем і фрагментів гри, що вимагає певної гнучкості
структури гри для того, щоб окремі її частини могли розігруватися відносно
самостійно. Усе це дає змогу «налаштувати гру» для конкретного складу її
учасників.
3) Можливість подальшого вдосконалення та розвитку конструкції
(моделі) гри, «відкритість» ігрової моделі, яка дає їй змогу стати окремим
блоком і входити в інші, складніші конструкції гри.
4) Раціональне поєднання в ігровому експерименті ігрової діяльності
та діяльності з приводу гри. Гра є своєрідним полігоном, основою для
діяльності з приводу гри. Ігри призначено для аналізу й визначення шляхів і
способів удосконалення вирішення певної проблеми, для прийняття
оптимальних рішень у даній конкретній ситуації. Цю мету може бути
реалізовано в процесі діяльності з приводу гри.
5) Максимальне звільнення учасників від рутинних ігрових процедур.
Це дає можливість приділяти більшу увагу аналізу й обговоренню проблем,
які розглядаються.
6) Максимальне використання готових розробок (зокрема, програм для
ПК, постерів, схем тощо). Успішне проведення гри досягається в тому разі,
коли в матеріалах для проведення гри міститься добре продумана й ретельно
відпрацьована методика оброблення й систематизації ігрової та експертної
інформації.
7) Спрямованість усіх елементів гри на вирішення проблеми, що
розглядається. Проведення гри не є самоціллю. Кожна дидактична гра
покликана допомогти прийняти оптимальне рішення, ефективно засвоїти
певну навчальну інформацію тощо.
У сучасному освітньому процесі є актуальним питання не тільки
передачі знань від педагога до учня, а й виховання мотивованої, ініціативної
особистості, орієнтованої на успіх і кар'єру, на побудову й реалізацію
продуктивних сценаріїв свого життєвого і майбутнього професійного шляху.
У зв’язку з цим зріс інтерес педагогів до проблеми формування й розвитку
навичок мислення в учнів, зокрема на уроках іноземної мови.
Найвідомішою моделлю, яка описує процес мислення, є таксономія
Блума (Bloom's Taxonomy), що включає в себе шість навичок мислення,
структурованих від базового рівня до найвищого. Більшість розумових
процесів, характерних для навчальної діяльності в традиційній школі,
відповідають рівням знання чи розуміння, вони є найбільш поширеними
серед розумових умінь і служать фундаментом, на якому будуються всі
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розумові вміння більш високого порядку. З кожним наступним рівнем
розумові вміння стають більш складними й усе рідше використовуються.
Але для формування навичок мислення високого рівня необхідно
задіяти розумові вміння високого порядку (рівні Аналіз, Синтез, Оцінка, і
найголовніше, рівень Створення (creating)). Останній не представлений у
таксономії Блума, але є в подальших класифікаціях, наприклад, таксономії
Андерсона і Красволла (Anderson, LW and David R. Krathwohl) [2]. Яким
чином Б. Блум і його послідовники пропонують задіяти розумові навички
високого порядку?
На першому, найнижчому рівні, рівні знань (Knowledge Level),
діяльність учня зводиться лише до запам'ятовування і пригадування
інформації. Ключові слова в завданнях такого рівня зводяться до таких:
визначати, описувати, називати, маркувати, дізнаватися, відтворювати,
слідувати.
Другий рівень, рівень розуміння (Comprehension Level), полягає в
умінні розуміти значення, перефразувати головну думку. Ключові слова в
завданнях цього рівня: узагальнювати, перетворювати, захищати,
перефразувати, інтерпретувати, давати приклади.
Третій рівень, застосування отриманих знань (Application Level),
вимагає від учня вмінь використовувати інформацію або концепцію в новій
ситуації. Ключові слова в завданнях цього рівня: вибудовувати,
відтворювати, конструювати, моделювати, прогнозувати.
Рівень аналізу інформації (Analysis Level) формує навички мислення
високого рівня за допомогою таких завдань: порівняти, протиставити,
розбити, виділити, відібрати, розмежувати, розбити інформацію на частини.
Рівень синтезу (Synthesis Level), навпаки, спрямований на формування
навичок узагальнення, з'єднання ідей для створення чогось нового,
групувати, узагальнювати, реконструювати.
Рівень оцінки отриманих знань (Evaluation Level) покликаний
формувати навички мислення, які допомагають учню робити судження щодо
цінності отриманої інформації. Завдання для формування цього рівня
мислення містять слова: оцінювати, критикувати, судити, виправдовувати,
оспорювати, підтримувати.
Щоб забезпечити формування навичок мислення високого рівня на
уроках англійської мови, учителю слід дотримуватися практичних
рекомендацій: забезпечити розуміння того, які розумові вміння учню
необхідні; навчити учня ставити питання; навчити виявляти причини явищ;
навчити мистецтву аргументації, навчити оцінювати результати своєї
діяльності. Виникла гостра необхідність не просто навчати учнів, а й
розвивати їх мислення, творчий потенціал, генерування ідей і побудова
логічних зв'язків вимагає від учителя сучасного погляду на свої уроки, більш
ретельної і продуманої підготовки на кілька уроків вперед. Таксономія
Бенджаміна Блума спрямована на практичну допомогу сучасному педагогу,
який усвідомлює важливість мислення високого рівня в сучасній освіті.
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ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
СЛОВЕСНОСТІ
У статті акцентується увага на важливості розвитку
соціокультурної компетентності майбутнього вчителя словесності як
складової його професійної підготовки на заняттях з методики навчання
української мови в школі; подаються зразки завдань, спрямованих на
розвиток цієї компетентності.
Ключові слова: соціокультурна компетентність, соціокультурна
змістова лінія, професійна підготовка, учитель словесності.
В статье акцентируется внимание на важности развития
социокультурной компетентности будущего учителя словесности как
составляющей его профессиональной подготовки на занятиях по методике
обучения украинскому языку в школе; подаются образцы заданий,
направленных на развитие этой компетентности.
компетентность,
Ключевые
слова:
социокультурная
социокультурная содержательная линия, профессиональная подготовка,
учитель словесности.
The article focuses on the importance of developing sociocultural
competence of future teachers of literature as part of his professional training in
the classes of methodology of studies Ukrainian language in schools; submitted
examples of the tasks aimed at developing of this competence.
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Перед педагогічною ланкою вищої освіти нашої держави стоїть
важливе завдання – підготовка цілісної, гармонійно розвиненої, патріотично
налаштованої, духовно багатої, здатної до постійної самоосвіти й
саморозвитку особистості, котра була б конкурентоспроможною на
сучасному ринку праці. Для кожної спеціальності існує власний набір
якостей, умінь і навичок, необхідних майбутньому фахівцеві для реалізації
окресленої вище мети.
Випускник філологічного факультету педагогічного університету
окрім досконалого володіння знаннями з фахових дисциплін, практичними
вміннями й навичками їх застосування має володіти рядом компетентностей.
Досить прикметно, що важливе місце серед останніх займає соціокультурна
обізнаність як “здатність особистості через адекватне розуміння та повагу до
інших мов, культур і релігій виявляти активну і відповідальну
життєдіяльність у соціумі на засадах демократичності, гуманізму,
толерантності тощо” [5].
Слід зазначити, що ця категорія не є новою в педагогічному й
лінгвістичному дискурсах. Окремі питання соціокультурного розвитку
особистості досліджували М. Вашуленко, Н. Голуб, О. Горошкіна,
К. Климова, Т. Мельник, М. Пентилюк, Н. Остапенко, О. Потапенко,
О. Семеног, Л. Скуратівський, Г. Шелехова, В. Шляхова та ін. [4].
Процес формування соціокультурної компетентності бере витоки з
родинного виховання, дитсадка, школи, але нас цікавить подальший етап
його становлення – у контексті здобуття вищої освіти. Базою для формування
соціокультурної компетентності у вищому педагогічному навчальному
закладі є комплекс дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (“Історія”,
“Історія української культури”, “Народознавство”, “Усна народна творчість”,
“Українознавство”, “Релігієзнавство”, “Етнодемографія” тощо). У процесі
опанування студентами дисципліною “Методика викладання української
мови” отримані ними знання про рідний край, його природні багатства,
історичне життя, мистецькі здобутки, культуру країн світу тощо
систематизуються, узагальнюються й набувають практичної вартісності.
Майбутній учитель-словесник у процесі формування соціокультурної
компетентності учнів має керуватися відповідною змістовою лінією
навчальних програм з української мови, у якій окреслені орієнтовні теми
учнівських висловлювань. Як бачимо, цей процес тісно пов’язаний з іще
однією з ключових компетентностей – комунікативною. Реалізація
соціокультурної змістової лінії здійснюється шляхом розробки й
застосування дидактичного матеріалу відповідної тематики, що має значний
виховний потенціал. Але сучасна практика засвідчує, що досить часто
вчителі не приділяють достатньої уваги цьому важливому компоненту уроку,
аргументуючи це браком часу. Навчальне заняття від цього втрачає цілісність
і результативність, перетворюючись у просте засвоєння знань без реалізації
виховної та (частково) розвивальної мети.
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З огляду на описані вище моменти, студенти-філологи мають
усвідомити важливість соціокультурного аспекту уроку, як запоруки
успішної подальшої життєдіяльності школярів у полікультурному соціумі.
Задля цього ми пропонуємо уводити до практичних та лабораторних занять з
“Методики викладання української мови” завдання, спрямовані на розробку
дидактичного матеріалу відповідної тематики. Причому він має носити не
лише репродуктивний, а й евристичний, дослідницький, творчий характер.
Для більшої ефективності й економії часу можна застосовувати комп’ютер.
Це можуть бути завдання наступного зразка:
1. Прочитайте текст. Чи поділяєте ви думку авторки? Розкажіть про
улюблений куточок рідного краю.
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є – дорога, явори,
усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.
Л. Костенко [2].
2. Напишіть невеликий твір-роздум за поданим епіграфом:
Нам конче потрібно бути потрібними,
і добре б завжди залишатися добрими,
і кожен щоб мав хоч когось, але рідного,
й у собі тримав хоч би щось непідробне.
Іздрик [6].
3. Прочитайте текст. Про кого в ньому йдеться? Розкажіть, що ви
знаєте про козаків? Створіть мультимедійну презентацію на цю тему.
Героїчною романтикою овіяна історія нашої землі. І чи не найбільше
захоплення викликають мужні лицарі України – козаки. Що ж ми знаємо про
їх життя та військову майстерність?
Козаки зрікалися родини, прирікали себе на життя суворе і сповнене
численних небезпек. І все це задля того, щоб захистити свою батьківщинуматір Україну, щоб захистити увесь християнський світ від страхітливих
турків, від хижих татар, які вривалися сотнями тисяч на Україну і вчиняли
під час набігів пожежі, грабунки, забирали багатьох нещасних християн у
полон.
Такою ж важкою і лютою була боротьба козаків з іншими їхніми
сусідами - поляками. Багато нещасть і лиха довелося зазнати українцям від
польської шляхти. Від кого ж іще, як не від своїх лицарів-козаків, наші
співвітчизники могли сподіватися визволення, давно очікуваної волі і захисту
православної віри? (З учнівського твору).
4. Ознайомтеся з поданим фрагментом (бажано поєднати цей процес із
прослуховуванням аудіозапису «Звуки природи»). Уявіть, що ви опинилися з
другом/подругою в цьому лісі. Поділіться враженнями від побаченого,
почутого (у формі діалогу).
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Ліс ще дрімає в передранішній тиші... Непорушно стоять дерева,
загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво...
Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого
затишку. Ліс ще дрімає... а з синім небом вже щось діється: воно то зблідне,
наче від жаху, то спахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає
усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки чорного лісу...
Стрепенувся врешті ліс і собі заграв... Зашепотіли збуджені листочки,
оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, розітнулося в гущині
голосне щебетання й полинуло високо — туди, де небо міниться, де небо грає
всякими барвами... (М. Коцюбинський «Хо») [3].
5. Прочитайте уривок. Про яку країну йдеться? Напишіть оповідання
про свою подорож омріяною державою. Під час презентації використовуйте
ІКТ.
Мене тут тішить усе: Бейкер Стріт із її детективним музеєм і
такою британською вишуканою стриманістю. Маленька Венеція з її
маленьким світом: крихітними дівчатками із велетенськими мильними
бульбашками,
карамельками-ірисками
домашнього
приготування,
продавцями книжок і дешевих сувенірів, натовпами щасливих людей і
барвистими прапорцями на маленькому війську різнокольорових човнів.
Гринвіч із його парком, розкішними краєвидами, із його непомітною межею
поміж двох півкуль і такою ж прозорою гранню між минулим і майбутнім,
старовинною архітектурою і затесаними поміж старими будинками
хмарочосами Сіті, а ще – творами Баха, котрі віртуозно виконують на
фортепіано студенти-панки. Мені цікаво, де саме пролягає ота тоненька
ниточка, звідки починається перший кілометр, а ще – де те теперішнє, де
ота мить, про яку ми кажемо «зараз». Але не знаходжу ні того, ні того.
Миті перетікають поміж думок і слів, стають минулим, а нові приходять
непомітно. Я вештаюсь, переходячи з однієї півкулі на іншу, й думаю, що все
це несуттєво. Епохи змінюються, будинки виростають і руйнуються, Темза
тече, щоразу приносячи нові краплі, нові тумани й вітри, а вміння відчувати
щастя й зірки над нашими головами все одно залишаються незмінними.
Лондонський міст, собор святого Павла, Трафальгарська площа, Абатство й
пологовий будинок з вікнами на годинникову вежу, яку всі чомусь називають
Великим Беном, хоча насправді так називається лише сам годинник – тут
стільки таємниць, що й не намагаюся їх збагнути чи вмістити в собі
нерозгаданими (Н. Гербіш «Теплі історії до шоколаду») [1].
З огляду на насиченість дібраних текстів мовними одиницями різного
рівня, подані завдання з легкістю можна адаптувати до вивчення багатьох
програмових тем з української мови.
Отже, соціокультурна обізнаність – невід’ємна складова професійної
підготовки вчителя словесності. Вона вже вкотре підтверджує неабиякий
виховний потенціал слова й сприяє розвитку комунікативної компетентності
учнів. Крім того, формування соціокультурного компоненту передбачає не
лише знайомство з історією, традиціями певної країни, а й повинне надавати
знання, що можуть стати в нагоді безпосередньо у ситуаціях спілкування.
Тобто соціокультурна компетентність має виступати як мета і результат
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підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності та соціальної
взаємодії у світі й суспільстві.
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РОЗВИТОК АКТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ТЕАТРАЛЬНОМОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті показано вплив театралізованої діяльності на мовленнєвий
розвиток дітей. У процесі перегляду вистави, ознайомлення з літературними
творами за допомогою театру вони отримують зразки правильного,
красивого, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого влучними
образними
виразами,
прислів’ями,
приказками,
фразеологізмами,
відбувається збагачення та активізація словника дітей, формування вмінь
самостійно складати, створювати власний сюжет, добирати необхідне
мовленнєве оформлення для реалізації задуму, ідеї, що сприяє розвитку
виразності мовлення, а, окрім того, дитина засвоює сприйняті раніше
готові мовленнєві форми.
139

Ключові слова: творчі здібності,
театралізовані ігри, засоби виразності.

мовленнєва

діяльність,

В статье показано влияние театрализованной деятельности на
речевое развитие детей. В процессе просмотра спектакля, ознакомления с
литературными произведениями с помощью театра они получают образцы
правильной, красивой, эмоционально окрашенной связной речи, насыщенной
точными
образными
выражениями,
пословицами,
поговорками,
фразеологизмами, происходит обогащение и активизация словаря детей,
формирование умений самостоятельно составлять, создавать собственный
сюжет, подбирать необходимое речевое оформление для реализации
замысла, идеи, способствует развитию выразительности речи, а кроме
того, ребенок усваивает воспринятые раньше готовые речевые формы.
Ключевые слова: творческие способности, речевая деятельность,
театрализованные игры, средства выразительности.
The article shows the influence of theatrical speech development in
children. While watching the performance, familiarity with literary works by
means of theater they are examples of correct, beautiful, emotive coherent speech
saturated with well-aimed figurative expressions, proverbs, sayings, phraseology,
is enriching vocabulary and promoting children make their own skills formation
create your own story, speech adopt the necessary clearance to implement the
plan, the idea that promotes expression of speech, and, in addition, the child learns
received previously prepared speech form.
Key words: creativity, speech activity, theatrical games, means of
expression.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті
головною метою розвитку вітчизняної системи освіти визначено створення
умов для розвитку дитини на засадах національної культури і духовності,
своєчасне виявлення ранньої обдарованості. У Законі України «Про
дошкільну освіту» однією із вимог до змісту дошкільної освіти і його
реалізації є утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та
духовної діяльності людини – розвиток потреби в реалізації власних творчих
здібностей.
Мистецтвом театру є органічний синтез музики, танцю, живопису,
риторики, акторської майстерності, що поєднує в єдине ціле засоби
виразності, наявні в арсеналі окремих мистецтв, тим самим створює умови
для виховання цілісної творчої особистості, сприяє здійсненню мети сучасної
освіти. Ігри дітей можна розглядати як імпровізовані театральні постановки.
Дитині надається можливість побувати в ролі актора, режисера, декоратора,
бутафора, музиканта.
З театральною діяльністю тісно пов’язано і вдосконалення мови,
оскільки в процесі роботи над виразністю реплік персонажів, власних
висловів непомітно активізується словник дитини, удосконалюється звукова
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культура її мови, її інтонаційний лад, зв’язне мовлення. Нова роль, особливо
діалог персонажів, ставить дитину перед необхідністю ясно, чітко, зрозуміло
висловлюватися. У неї поліпшується діалогічна мова, її граматична будова,
вона починає активно користуватися словником, який, у свою чергу, теж
поповнюється. Беручи участь у театралізованій діяльності, діти знайомляться
з навколишнім світом у його різноманітті через образи, фарби, звуки, а
правильно поставлені питання спонукають їх думати, аналізувати, робити
висновки і узагальнення, сприяють розвитку розумових здібностей. Любов до
театру стає яскравим спогадом дитинства, відчуттям свята, проведеного
разом з однолітками, батьками і педагогами. Театралізована діяльність
створює умови для розвитку творчих здібностей. Цей вид діяльності вимагає
від дітей уваги, кмітливості, швидкості реакції, організованості, уміння діяти,
підкорюючись певному образу, перевтілюючись у нього, живучи його
життям. Тому разом із словесною творчістю драматизація або театральна
постановка є найчастішим і найпоширенішим видом дитячої творчості.
В. Петрова відзначає, що театралізована діяльність лежить глибоко в
природі дітей і знаходить свій вираз стихійно, незалежно від бажання
дорослих. Найбільша цінність дитячої театралізованої діяльності полягає в
тому, що драматизація безпосередньо пов’язана з грою (Л. Виготський,
Н. Михайленко), тому найбільш синкретична, тобто містить у собі елементи
найрізноманітніших видів творчості. Діти самі складають сюжетні
постановки, імпровізують ролі, інсценізують літературний матеріал.
Театралізована діяльність у різних її проявах має виняткові потенційні
можливості щодо вирішення завдань мовленнєвого розвитку дошкільників.
Причому кожен із видів театралізованої діяльності дає можливість
розв’язувати конкретні завдання, водночас забезпечуючи величезний
позитивний вплив на загальний мовленнєвий розвиток дошкільників. Педагог
має за мету розвивати у дошкільників уміння «входити в образ» і
«утримувати» його упродовж усієї театралізованої діяльності; усвідомлення
мовленнєвих та виконавчих дій; уміння передавати характерні особливості
будь-якого художнього образу; переносити отримані уявлення в самостійну
ігрову діяльність; виявляти зацікавленість до театру як виду мистецтва;
усвідомленість змісту, ідеї, художніх образів літературних творів.
Водночас театралізована діяльність виступає як специфічний вид
дитячої активності, один із найулюбленіших видів творчості. С. Русова
довела природність «драматичного інстинкту малюків». Діти щиро
включаються до театралізованої діяльності. У них з’являються різноманітні
потреби у грі, що виникають під впливом літературного твору. Зокрема
потреба у самовираженні, спілкуванні, у пізнанні себе через відтворення
різних образів. У відвертому, щиросердному ставленні до художнього
образу, втіленні його в різних формах театралізованої діяльності дитина
виявляє рівень художньо-естетичного сприйняття, мовленнєву компетенцію,
певні знання, уміння, навички, здобуті нею раніше в умовах спеціально
організованого навчання.
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Організація театралізованої діяльності передбачає формування у дітей
певних уявлень про театр, театральну термінологію, тобто пізнавальний
напрям спеціального навчання; створення сприятливих умов для ігрової
діяльності, спонукання дітей до імпровізації, використання набутих знань у
грі, тобто ігровий напрям та сценічний, у процесі якого
відбувається формування театральних дій, елементів сценічної виразності.
У мовленнєво-творчій діяльності діти використовують різні типи
зв’язних
висловлювань
задля
розв’язання
конкретних
ігрових,
комунікативних ситуацій (міркування, пояснення, відтворення казкових
діалогів, складання власних сценаріїв тощо). Мовлення стає зрозумілішим,
виразнішим,
граматично
оформленим.
Гра
сприяє
розвиткові
сюжетоскладання. У процесі підготовки і показу вистави у дітей
розвивається зв’язне мовлення, яке має емоційно забарвлений характер, та
передбачає широке вживання вербальних і невербальних засобів виразності
(адже дошкільники або відтворюють художньо-мовленнєві сюжети і тим
самим засвоюють норму у найвищому її прояві або вправляються в
самостійному складанні сюжету і далі сценарію театральної вистави) [1; 4; 5].
Види театралізованої діяльності дошкільників можна виокремити: за
способом організації (індивідуальні чи колективні ігри); за змістом
театралізованої діяльності (ігри за сюжетами літературних творів, ігридраматизації, інсценування); за видами ігрового матеріалу (театр ляльок,
театр іграшок, пальчиковий театр тощо).
Так, однією з перших, хто систематизував різні види театралізованої
діяльності, була вітчизняний педагог С. Русова, яка вбачала в ній ефективний
засіб розвитку мови і творчих здібностей [6]. Вона виділяла такі види
драматизації, як рухлива гра, у якій діти часто використовують для своїх
забав зміст та словесні вирази тих казок, оповідань, що їм добре знайомі.
Авторка визначила два шляхи розвитку мовлення у процесі театралізованих
ігор. Якщо діти спеціально готують ролі заздалегідь, дослівно вивчають
репліки літературних героїв, це, на її думку, сприяє збагаченню словника
дошкільників образними літературними виразами. Цей шлях надає
драматизації більш літературної форми та краси, але перетворює драматичну
гру на вправу навчання мови. Якщо ж гра проводиться без попереднього
заучування тексту, за власною інтерпретацією, тоді розвивається словесна
творчість дітей, що знаходить прояв у сюжетному складанні. Цей шлях
формує у малюків уміння знаходити слова, характерні для того чи іншого
моменту, героя, полегшує для дітей драматизацію більшості казок.
Основною підставою для виокремлення видів театралізованих ігор:
драматизації, інсценування, ігри на теми художніх творів, В. Федяєвська
вважає міру свободи щодо літературного тексту. Так, інсценування вимагає
точнішого відтворення літературного тексту; гра за змістом твору припускає
певну долю творчих змін у тексті за бажанням дітей. Л.Артемова розрізняє
театралізовані ігри залежно від виду гри та специфічного сюжетнорольового змісту, розподіливши театралізовані ігри на дві основні групи:
режисерські ігри та ігри-драматизації. Дитина як режисер, водночас «голос за
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кадром», організовує театрально-ігрове поле, актори, виконавці в якому –
ляльки. В іншому випадку – актори, сценаристи, режисери - самі діти, які за
ходом гри домовляються між собою про те, хто чим займатиметься, хто яку
роль виконуватиме [2, с. 54 –59].
У програмі А. Богуш «Витоки мовленнєвого розвитку дітей
дошкільного віку» подано таку класифікацію, яка включає способи
організації дітей, і зміст театрально-ігрової діяльності, і різноманіття
літературних текстів, за якими і можуть розігруватися театральні постановки.
Автор виділяє ігри-драматизації, імпровізації, інсценівки художніх творів,
ігри за сюжетами літературних творів, розігрування утішок, забавлянок,
пісень [3].
Деякі дослідники розглядають театралізовану діяльність як ігри за
сюжетами літературних творів (Р. Жуковська, В. Захарченко, Ю. Косенко), як
творчі рольові ігри (Т. Маркова). Т. Маркова зазначає, що у творчих
рольових іграх, які виникають і розвиваються під впливом від змісту дитячих
книжок, діти комбінують уявлення від прослуханих творів з уявленнями, які
вони мають про навколишню дійсність в одному ігровому сюжеті. Зв’язок із
текстом літературного твору в таких іграх менш стійкий, і діти мають
можливість відображати в одному ігровому сюжеті не лише зміст будь-якого
конкретного твору, але й окремі епізоди з різних літературних джерел,
комбінуючи їх з уявленнями про довкілля зі свого особистого досвіду. Тобто
йдеться про сюжетне складання як спосіб самостійної організації дітьми
літературно-мовленнєвого матеріалу – сюжету, сценарію – основи гри. Автор
досліджує цей вид ігор як «гру для себе», тобто в ситуації, коли діти не
скеровують зусилля на якнайкращий виступ для глядачів, не беруть на себе
ще й подвійну роль автора. Вони грають для себе, повністю віддаються
ігровій ролі. Стислий огляд наявних класифікацій видів театралізованої
діяльності дає можливість оцінити загальні підходи до розв’язання цієї
проблеми. Проте оскільки йдеться про розвиток мовлення засобами
театрального мистецтва, вважаємо за необхідне детальніше розглянути
класифікацію, запропоновану Н. Водолагою, яка враховувала такі суттєві
моменти:
• форма організації – моно-гра (індивідуальна, у процесі якої дитина
сама і сценарист, і режисер, і виконавець усіх ролей); колективна гра (під час
якої діти мають розподілити ролі, розвинути сюжет, підібрати костюми;
підготувати та показати виставу). С. Русова зазначала, що індивідуальна гра
дає можливість краще пізнати дитину-дошкільника, знайти ключ до
розуміння душі малюка, бо в такій грі найбільш повно проявляються
індивідуальні особливості дитини, її особистісні якості, водночас колективна
гра має більші потенційні можливості щодо прояву й розвитку творчих
здібностей дитини.
• Свобода відтворення тексту (точне відтворення літературного тексту,
тобто дослівне передання авторських слів, заучування тексту; вільне
володіння текстом, яке дає дитині можливість імпровізувати, змінювати
текст, додавати нові події, вводити нових персонажів. Але в будь-якому разі
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дитина мусить добре володіти текстом (авторським, власним), від цього
залежить якість відтворення тексту та якість мовлення). Знання тексту надає
можливість вільно «відходити» від нього, змінювати його, по-своєму
інтерпретувати, тобто виявляється чудовим підґрунтям для розвитку
словесної творчості дошкільнят.
• Адресність – гра «для себе» (маніпулювання, режисерська гра) і гра
«для інших» (показ вистав, інсценування). У кожному з цих видів по-різному
проявляються особливості мовленнєвого розвитку. Під час першої дитина
майже не вживає розгорнутих речень, адже гра не розрахована на глядачів і
тому ігрові дії не вимагають пояснень, уточнень. Нерідко сюжет
народжується на прихованому рівні. Така діяльність не потребує спеціальної
підготовки. Навпаки гра «для інших» є складнішою, відповідальнішою,
вимагає спеціальної підготовки, репетицій; мовленнєве оформлення ідеї,
опис і динаміка подій мають бути зрозумілими іншим. У класифікації також
враховували позицію дитини в театралізованій діяльності, мету цієї
діяльності, пріоритетність мовленнєвих завдань, вибір матеріалу, які
змінювалися на різних етапах діяльності (сприйняття театрального видовища,
театралізована гра, підготовка театральної вистави (репетиції) [6, с. 97].
Театралізована діяльність у кожному виді виконує різні функції:
сприйняття театрального видовища є забавою для малюків; театралізована
гра — власне гра за своєю суттю; підготовка театральної вистави – це
виконання різних вправ, репетиції, своєрідна праця. Кожен із видів визначає
пріоритетність мовленнєвих завдань. Коли дитина дивиться виставу, вона
сприймає кращі зразки правильного літературного мовлення, що сприяє
подальшому розвитку власного зв’язного мовлення.
У процесі театралізованої гри відбувається збагачення та активізація
словника дітей, формування вмінь самостійно складати, створювати власний
сюжет, добирати необхідне мовленнєве оформлення для реалізації задуму,
ідеї, готуючи театральну виставу, дитина також виконує вправи, які
сприяють розвитку виразності мовлення, а, окрім того, засвоює сприйняті
раніше готові мовленнєві форми.
Під час перегляду театральних вистав дошкільники ознайомлюються з
різними, залежно від вибору матеріалу, видами театру: фланелеграфом,
драматичним, ляльковим, тіньовим театром тощо. У театралізованих
режисерських іграх, серед яких ігри з іграшками, у яких дитина виконує роль
режисера та діє за персонажів-іграшок, координуючи їх дії, та ігридраматизації, коли у спільній діяльності з іншими дитина бере на себе будьяку роль. Ці ігри складніші, бо дошкільникам доводиться зіставляти свої дії з
діями партнерів. Власні вистави дошкільників можуть відбуватися з
використанням усіх знайомих їм видів театру та іграшкового матеріалу
(ляльки, фланелеграф, пальчиковий театр, іграшки, «живі тіні» тощо).
Отже, театралізована діяльність у різних її проявах має виняткові
потенційні можливості щодо вирішення завдань мовленнєвого розвитку
дошкільників. Причому кожен із видів театралізованої діяльності дає
можливість розв’язувати конкретні завдання, водночас забезпечуючи
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величезний позитивний вплив на загальний мовленнєвий розвиток
дошкільників.
Е. Трусова застосовує синоніми поняття «театралізована гра»,
«театрально-ігрова діяльність і творчість» і «гра-драматизація».
Театралізована гра зберігає всі структурні компоненти сюжетно-рольової гри,
виділені Д. Ельконіним: роль (визначальний компонент); ігрові дії; ігрове
вживання предметів; реальні стосунки.
У театралізованих іграх ігрова дія та ігровий предмет, костюм або
лялька мають більше значення, оскільки полегшують ухвалення дитиною
ролі, що визначає вибір ігрових дій. Характерними особливостями
театралізованої гри є літературна або фольклорна основа змісту і наявність
глядачів (Л. Артемова, Л. Ворошига, Л. Фурміна та ін.).
У театралізованій грі образ героя, його основні риси, дії, переживання
визначені змістом твору. Творчість дитини виявляється в правдивому
зображенні персонажа. Для цього треба зрозуміти, який персонаж, чому так
діє, уявити собі його стан, відчуття, уміти аналізувати і оцінювати вчинки. Це
багато в чому залежить від досвіду дитини: чим різноманітніше його
враження про навколишнє життя, тим багатша уява, відчуття, здатність
мислити. Тому дуже важливо з раннього віку залучати дитину до музики,
театру. Захопити дітей мистецтвом, навчити їх розуміти прекрасне – головна
місія вихователя, музичного керівника. Саме мистецтво пробуджує в дитині
здатність роздумувати про світ, про себе, про відповідальність за свої вчинки.
У самій природі гри (показ спектаклю) закладені її зв’язки з сюжетнорольовою грою (гра в театр), що дає можливість об’єднати дітей загальною
ідеєю, переживаннями, згуртувати на основі цікавої діяльності, що дозволяє
кожному проявити активність, творчість, індивідуальність. Чим старше
стають діти, чим вище рівень розвитку, тим театралізована гра цінніша для
становлення самодіяльних форм поведінки, де з’являється можливість самим
створювати сюжет або організовувати ігри з правилами, знаходити партнерів,
вибирати засоби для реалізації своїх задумів (Д. Менжерицька).
Театралізовані ігри дошкільників не можна назвати мистецтвом у
повному розумінні слова, але вони наближають до нього. Б. Теплов бачив у
них перехід від гри до драматичного мистецтва, але в зародковій формі. При
розігруванні вистави в діяльності дітей і справжніх артистів багато спільного.
Дітей також хвилюють враження, реакція глядачів, вони думають про дію на
людей, їх турбує результат.
Привертаючи увагу батьків до цих ігор, підкреслюючи успіхи дитини,
можна сприяти відродженню сімейної традиції влаштування домашнього
театру. Репетиції, виготовлення костюмів, декорацій, квитків-запрошень для
родичів об’єднують членів сім’ї, наповнюють життя змістовною діяльністю,
радісними очікуваннями. Доцільно радити батькам використовувати досвід
артистичної і театральної діяльності дитини, придбаний нею в дошкільній
установі. Це підвищує рівень самоповаги дитини.
Театралізовані ігри дають великий простір для творчих проявів
дитини. Вони розвивають творчу самостійність дітей, спонукають до
імпровізації в складанні невеликих розповідей і казок, підтримують
прагнення дітей самостійно шукати виразні використовуючи рухи, позу,
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міміку, різну інтонацію і жест. Драматизація або театральна постановка
представляє найчастіший і найпоширеніший вид дитячої творчості. Це
пояснюється двома основними моментами: по-перше, драма, заснована на дії,
що здійснюється самою дитиною, найближче дієво і безпосередньо пов’язує
художню творчість з особистим переживанням, по-друге, дуже тісно
пов’язана з грою. Творчі здібності виявляються в тому, що дошкільники
об’єднують у грі різні події, вводять нові враження, іноді включають в
зображення реального життя епізоди з казок, тобто створюють ігрову
ситуацію. У діяльності, що театралізується, це дії, але їх ще треба відтворити
за допомогою рухів, жестів, міміки. Дитина сама вибирає виразні засоби,
переймає їх від старших. У створення ігрового образу особливо велика роль
слова, що допомагає дитині виявити свої думки і відчуття, зрозуміти
переживання партнерів.
Л. Артемова виділяє ігри-драматизації і режисерські ігри. У
режисерській грі дитина не є дієвою особою, діє як іграшковий персонаж, сам
виступає в ролі сценариста і режисера, керує іграшками або їх замінниками.
«Озвучуючи» героїв і коментуючи сюжет, вона використовує різні засоби
вербальної виразності. Переважаючими засобами в цих іграх є інтонація і
міміка; пантоміма обмежена, оскільки дитина діє з нерухомою фігурою або
іграшкою. Важлива особливість цих ігор полягає в перенесенні функцій з
одного об’єкта реальності на інший. Їх схожість з режисерською роботою в
тому, що дитина придумує мізансцени, тобто організовує простір, сама
виконує всі ролі або просто супроводжує гру «дикторським» текстом. У цих
іграх дитина-режисер набуває уміння «бачити ціле», яке згідно концепції
В. Давидова, є основною особливістю уяви як новоутворення дошкільного
віку. Режисерські ігри можуть бути груповими: кожен веде іграшки в
загальному сюжеті або виступає як режисер імпровізованого концерту,
спектаклю. При цьому накопичується досвід спілкування, узгодження
задумів і сюжетних дій. Л. Артемова пропонує класифікацію режисерських
ігор відповідно до різноманітності театрів (настільний, площинний, бі-ба-бо,
пальчиковий, маріонеток, тіньовий, на фланелеграфі та ін.) [2].
У традиційній педагогіці гру-драматизацію відносять до творчих,
таких, що входять у структуру сюжетно-рольової гри. Гра-драматизація
розглядається в рамках театралізованої гри тому, що входить разом із
режисерською грою в структуру сюжетно-рольової гри. Проте режисерська
гра, включаючи такі складові, як уявна ситуація, розподіл ролей між
іграшками, моделювання реальних соціальних стосунків в ігровій формі, є
онтогенетично більш раннім, ніж сюжетно-рольова гра, оскільки для її
організації не вимагається високого рівня узагальнення, необхідного для
сюжетно-рольової гри (С. Козлова, Е. Кравцова) [5].
Процес гри-драматизації можливий, якщо дитина:
‐ має досвід сприйняття літературних творів, їх переживання і
осмислення;
‐ має досвід взаємодії з театральним мистецтвом (знає, що таке театр,
що таке спектакль, має досвід сприйняття і переживання дії, що
театралізується, володіє специфічною мовою театрального мистецтва);
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‐ включається в ігрову діяльність відповідно своїм здібностям і
можливостями (дитина – «режисер», дитина – «актор», дитина – «глядач»,
дитина – «оформлювач» - «декоратор» вистави.
Дитина – «режисер» – має добре розвинену пам’ять і уяву, це дитина –
ерудит, що володіє здібностями швидко сприймати літературний текст,
переводити в ігровій постанов чий контекст. Вона цілеспрямована, володіє
прогностичними, комбінаторними (включення в хід дії віршів, що
театралізується, пісень і танців, імпровізованих мініатюр, комбінування
декількох літературних сюжетів, героїв) і організаторськими здібностями
(ініціює гру-драматизацію, розподіляє ролі, визначає «сцену» і сценографію
відповідно до літературного сюжету, керує грою-драматизацією, її розвитком,
регламентує діяльність решти учасників спектаклю, доводить гру до кінця).
Дитина – «актор» – наділена комунікативними здібностями, легко
включається в колективну гру, процеси ігрової взаємодії, вільно володіє
вербальними і невербальними засобами виразності й передачі образу
літературного героя, не зазнає труднощів при виконанні ролі, готова до
імпровізації, уміє швидко знайти необхідні ігрові атрибути, що допомагають
точніше передати образ, емоційний, чутливий, має розвинену здатність
самоконтролю (слідкує за сюжетною лінією, знає свою роль до кінця).
Дитина – «глядач» володіє добре розвиненими здібностями рефлексій,
йому легко «брати участь в грі» збоку. Глядач володіє стійкою увагою,
творчо співпереживає грі-драматизації, любить аналізувати спектакль, процес
виконання ролей дітьми і розгорнення сюжетної лінії, обговорювати його і
свої враження, передає їх через доступні йому засоби виразності (малюнок,
слово, гру).
Систему роботи з розвитку творчих здібностей можна розділити на
3 етапи: художнє сприйняття літературних і фольклорних творів; освоєння
спеціальних умінь для становлення основних («актор», «режисер») і
додаткових позицій («сценарист», «оформлювач», «костюмер»); самостійна
творча діяльність.
Театралізовані ігри в дошкільному віці так або інакше засновані на
розігруванні казок – засобами пізнання світу дитиною. Українська народна
казка радує дітей своїм оптимізмом, добротою, любов’ю до всього живого,
мудрою ясністю в розумінні життя, співчуттям слабкому, лукавством і
гумором; при цьому формується досвід соціальних навичок поведінки, а
улюблені герої стають зразками для наслідування.
Формуючи предметне середовище для самостійної театрально-ігрової
діяльності, вихователь повинен ураховувати рівень підготовленості дітей до
участі в ній, продумувати можливі форми її здійснення, театральний ігровий
матеріал, які покликані збуджувати в дошкільників бажання гратися.
Розвиток театрально-ігрової діяльності дітей залежить і від особистості
педагога, його емоційності, естетичної культури, вміння враховувати
інтереси і нахили дошкільників, налаштувати їх на втілення ігрових задумів.
У традиційній педагогіці гру-драматизацію відносять до творчих,
таких, що входять у структуру сюжетно-рольової гри і розглядається тому,
що входить разом з режисерською грою в структуру сюжетно-рольової гри.
Проте режисерська гра, включаючи такі складові, як уявна ситуація, розподіл
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ролей між іграшками, моделювання реальних соціальних стосунків в ігровій
формі, є онтогенетично більш раннім, ніж сюжетно-рольова гра, оскільки для
її організації не вимагається високого рівня узагальнення, необхідного для
сюжетно-рольової гри (Т. Караманенко, С. Козлова, Е. Кравцова) [5, с. 54].
Отже, театрально-ігрова діяльність симулює особистісний розвиток
дитини, розвиває естетичні почуття, здатність до перевтілення, самоповагу.
Формуючи предметне середовище для самостійної театрально-ігрової
діяльності, вихователь повинен ураховувати рівень підготовленості дітей до
участі в ній, продумувати можливі форми її здійснення, театральний ігровий
матеріал, які покликані збуджувати в дошкільників бажання гратися.
Розвиток театрально-ігрової діяльності дітей залежить і від особистості
педагога, його емоційності, естетичної культури, вміння враховувати
інтереси і нахили дошкільників, налаштувати їх на втілення ігрових задумів.
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК
РОЗПОВІДАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті розглядаються передумови й засоби формування навичок
розповідання в дошкільників під час інтегрованого навчання.
Ключові слова: дошкільна лінгводидактика, старший дошкільник,
зв’язна розповідь, навичка розповідання, інтегроване заняття.
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В статье рассматриваются предпосылки и средства формирования
навыков рассказывания у дошкольников во время интегрированного обучения.
Ключевые слова: дошкольная лингводидактика, связный рассказ,
навык рассказывания, интегрированное занятие.
The article reveals the preconditions and means of forming of story-telling
in preschool children during integrated education.
Key words: preschool linguodidactics, coherent story, skill of story-telling,
integrated lesson.
У сучасній дошкільній освіті широко застосовується інтеграція різних
видів пізнавальної діяльності дошкільників, зокрема, проведення
інтегрованих занять з метою формування системних знань у
багатоканальному динамічному навчанні, але зі збереженням логіки
комплексних мовних завдань.
Мета нашого дослідження – розкрити передумови й засоби
формування в дітей старшого дошкільного віку навичок складати розповіді
під час інтегрованого навчання.
Сучасна педагогічна практика й пошуки вітчизняної лінгводидактики
показують, що засвоєння старшими дошкільниками інтегративно поданого
матеріалу формує якісно нові знання – з вищим рівнем осмислення,
динамічним застосуванням у нових ситуаціях, із підвищеною дієвістю і
системністю. Зокрема, неперевершений приклад інтеграції основних видів
пізнавальної діяльності (спостереження, мислення, мовне міркування)
становить досвід В. Сухомлинського щодо проведення із шестирічними
дітьми «уроків мислення» на лоні природи [7].
Інтегрований підхід до розв’язання мовленнєвих завдань розглядали у
своїх дослідженнях А. Богуш, Л. Варзацька, М. Вашуленко, Н. Гавриш та ін.
[2; 3; 4]. Так, на думку Н. Гавриш інтегративне співвідношення різних видів
діяльності старших дошкільників під час навчання їх зв’язного мовлення
визначається рівнем розвитку їхнього логічного мислення й мовлення [4,
с. 37]. Саме тому в інтегрованих заняттях структурні компоненти
розташовуються так, щоб розвиток мовленнєвих умінь і навичок та подача
знань йшли навколо однієї теми, цілеспрямовано й систематично розвиваючи
зв’язне мовлення та логічне мислення дітей.
Інтегруватися можуть розвиток мовлення й ознайомлення з
природою,засоби для створення образу,
розвиток мовлення й художня література, розвиток мовлення й образотворча
діяльність тощо.
Навчаючи старших дошкільників складати розповіді, доцільно
проводити спочатку дидактичні ігри на наочній основі – з використанням
іграшок, картинок, ігрових персонажів казкового характеру (Чомучко,
Незнайко, Пізнайко, Сова Мудруся та ін.).
Мовні ігри та вправи, ситуативні завдання ігрового навчального змісту
дають значні можливості для розвитку мовленнєвих умінь і навичок у дітей.
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У них діти не просто відтворюють відомі їм одиниці мовлення, а й
вибирають, комбінують їх щоразу по-новому. Саме в цьому й виявляється
творчий характер мовленнєвої діяльності.
Провідні науковці (А. Богуш, Н. Гавриш, Є. Короткова, К. Крутій,
А. Омельяненко, Н. Харченко та ін.) наголошують на виділенні при навчанні
дітей зв’язної розповіді підготовчого періоду, під час якого йде розкриття її
структури, особливостей використання мовних засобів виразності. Змістовим
аспектом такої роботи є інтегровані заняття з мовленнєвого спілкування,
ознайомлення з довкіллям і художньою літературою. При цьому
використовуються різні методи і прийоми роботи: читання художніх творів;
спостереження; екскурсії; дидактичні ігри; мовно-логічні вправи на
моделювання мовленнєвих ситуацій.
Ознайомлення з елементами побудови зв’язної розповіді відбувається
шляхом складання розповідей за зразком вихователя, за допомогою моделей,
бесід, дидактичних ігор. На завершеному етапі навчання йде розгортання
практично-дієвого тренінгу із закріпленням набутих навичок зі створення
зв’язної розповіді. На наш погляд, доречними будуть такі методи й прийоми,
як: мовно-логічні завдання; аналітичні, конструктивні творчі вправи; ігризмагання; ігри-мандрівки; ігрові проблемні ситуації; моделювання мовних
ситуацій.
Л. Артемова, Г. Лаврентьєва та К. Щербакова [1] вважають провідним
прийомом навчання зв’язного мовлення зразок вихователя. Зразок
демонструють на початковому етапі навчання. Діти отримують конкретне
уявлення, що таке розповідь і використовують як еталон. Подаючи дітям
розповідь-зразок, вихователь враховує, у першу чергу, мовленнєві завдання,
які він ставить перед дітьми, вправляючи їх в даному виді розповіді.
Наприклад, ознайомлюючи дітей зі структурою розповіді-роздуму, їм
пояснюють уживання виразів: «я гадаю», «мені здається», «таким чином»,
«на мій погляд» тощо й подають зразок їх використання.
Як допоміжний прийом при навчанні дітей розповіді використовується
запитання. Як зазначає Є. Короткова, запитання можна згрупувати таким
чином: пов’язані з розкриттям того чи того образу; спрямовані на умовиводи;
спрямовані на те, щоб дитина пов’язала зміст розповіді з особистим
досвідом; ті, що спрямовують увагу дітей на використання в розповіді засобів
виразності; такі, які допомагають найбільш точно виявити різні якості
предметів, явищ, ситуацій; ті, що спонукають змінювати обставини події до
роздумів [5].
Відповідно до цього, змінюється мотивація розповіді в дітей.
З’являється прагнення разом з передачею вражень від сприйнятого
обґрунтувати свою думку, тобто усвідомити те, що дало змогу дійти саме до
такого, а не іншого висновку. Крім того, у дітей уключається механізм
довільної регуляції пізнавальної діяльності, що полягає в посиленні
цілеспрямованості тих внутрішніх психічних дій, якими реалізується процес
пізнання (Г. Костюк) [6, с. 23]. Запитання надають йому проблемного
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характеру, спонукають дітей до пошуку способів розв’язання та знаходження
ще найбільш імовірних зв’язків [6, с. 25].
Оцінка як навчальний прийом застосовується при навчанні дітей
розповіді з метою схвалення чи несхвалення їхньої мовленнєвої діяльності.
Суть її використання в тому, щоб діти наслідували те, що вихователь
схвалив, і уникали того, про що він відгукнувся несхвально. Оцінка повинна
поширюватися не лише на мовця, розповідь якого оцінюється, але й на інших
дітей, їхні наступні розповіді. Її дає вихователь у ході заняття, навчаючи
дітей аналізувати розповіді своїх товаришів.
Таким чином, оптимальними передумовами й основними засобами
формування навичок розповідання у дітей старшого дошкільного віку є
цілеспрямоване навчання з допомогою певної системи мовно-логічних
завдань, вправ, навчальних ігор і мовних ситуацій у ході інтегрованих
занять.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ІЛЮСТРАТИВНО-ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
В РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті розкрито теоретичні засади розвитку зв’язного мовлення
дітей дошкільного віку за допомогою ілюстративно-графічного матеріалу.
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сюжетна картина, інтерпретація, розвиток мовлення.
В статье раскрыты теоретические основы развития связной речи
детей дошкольного возраста с помощью иллюстративно-графического
материала.
Ключевые слова: связная речь, иллюстративно-графический
материал, сюжетная картина, интерпретация, развитие речи.
The paper deals with the theoretical basis for the speech development of
preschool children with help of demonstrarive material.
Key words: connected speech, demonstrarive material, interpretation,
narrative, speech development.
Найважливішим на етапі дошкільного дитинства є розвиток зв’язного
мовлення, оскільки дитина для особистісного розвитку та успішної
соціалізації мусить спілкуватися з тим, хто поруч, ставати зрозумілою,
переконливою, вчитися пізнавати світ за допомогою мови й мовлення.
Сучасна лінгвістика й лінгводидактика розглядають поняття зв’язного
мовлення як процес створення зв’язного висловлювання та як продукт
мовлення (текст чи дискурс). Зв’язне мовлення визначається як єдине
смислове та структурне ціле, що складається з тематично та логічно
пов’язаних між собою відрізків і відбиває всі істотні сторони свого
предметного змісту [2, с. 170]. У створенні зв’язного мовленнєвого продукту
науковці виокремлюють діяльнісний та особистісний компоненти.
Діяльнісний компонент зумовлюється процесами утворення й сприймання
повідомлення, регуляції та контролю власної мовленнєвої діяльності.
Особистісний – тим, що в мовленні особа виявляє свою індивідуальність –
характер, темперамент, рівень загальної культури [2, с.170].
Проблему формування навичок зв’язного мовлення в дітей
дошкільного віку досліджувало багато вчених. У їхніх дослідженнях
закладені основи методики, запропонована характеристика становлення
зв’язного мовлення дошкільників (А. А. Леонтьєв, Н. І. Жинкін,
Д. Б. Ельконін, М. М. Коніна, Е. П. Короткова, А. М. Леушина, Є. І. Тихеєва
та ін.).
Завдання з розвитку зв’язного мовлення посідають важливе місце в
чинних програмах розвитку дитини дошкільного віку (“Я у Світі”,
“Впевнений старт”, “Дитина”, “Українське дошкілля”, “Дитина в дошкільні
роки”). Незважаючи на наукові здобутки щодо формування зв’язного
мовлення дітей дошкільного віку, є багато важливих питань, які потребують
подальшої розробки. Це, зокрема, стосується роботи з сюжетноілюстративним матеріалом щодо мовленнєвого розвитку дошкільника.
Мета розвідки – схарактеризувати теоретичні засади розвитку
зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою ілюстративнографічного матеріалу, внесок науковців у розробку цієї проблеми.
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Картина розширює уявлення дітей про предмети і явища, вона впливає
на емоції дітей, викликає інтерес до розповіді, спонукає говорити самих
мовчазних і сором’язливих дітей, розвиває впевненість у своїх силах [1,
с. 196]. Позитивні переваги картини над іншими дидактичними засобами
досить детально розкрито в методичних роботах М. М. Коніної,
Л. О. Пеньєвської, О. Й. Радиної, С. Ф. Русової, Є. І. Тихеєвої.
Мовлення дітей за ілюстрацією, на думку Е. П. Короткової, носить
номенклатурно-перелічуваний характер, воно спрощене, одноманітне,
малоемоційне. Значні труднощі дітей в словесному оформленні уявлень від
ілюстрацій пов’язані з тим, що вихователь в більшості випадків ставить до
дітей нечіткі, неконкретні запитання. Запитання повинні допомагати дітям
найбільш точно виявляти риси якості предметів, персонажів, явищ, вчинків
[4, с. 6 – 7]. Н. В. Валюмс, І. Н. Мурашковська рекомендують учити
образності мови, розумінню дітей змістовних відтінків. Для цього
проводиться робота над зв’язним мовленням, яка включає “малювання” в
уяві картинок, об’єднаних ситуативно, доповнення сюжету, бесіду за
ілюстраціями. Це дає зорову опору, актуалізує в пам’яті пасивний запас слів,
вчить дітей бачити головне [3, с. 24].
Значення ілюстрації в мовленнєвому розвитку дитини, на думку
К. Д. Ушинського, у тому, що діти привчаються тісно пов’язувати слово з
уявленням про предмет, вчаться логічно і послідовно висловлювати свої
думки, тобто ілюстрація одночасно розвиває розум і мову. “Дайте дитині
картину, і вона заговорить”, – зазначав педагог [6, с. 185].
Особливу роль ілюстрації в розвитку мовлення дітей дошкільного віку
відводила Е. І. Тихеєва. Вона наголошувала, що картині як чиннику
розумового розвитку дитини має бути відведено почесне місце з перших
років її життя. Картини розширюють поле безпосереднього спостереження.
Образи, уявлення, які ними викликаються, звичайно, менш яскраві, ніж ті, які
дає реальне життя. Але вони незрівнянно більш яскраві і визначені, ніж
образи, названі лише словом [5, с. 49 – 50].
Розглядання сюжетно-ілюстративного матеріалу в ранньому дитинстві
переслідує розвиток мовлення дитини, спостереження, уяви, логічного
судження. У структурі процесу сприйняття сюжетних зображень можна
виокремити дії з виділення, відбору, переробки інформації й побудови на їх
основі уявлення про досліджувані явища та предмети навколишньої
дійсності. Інтерпретація сюжетних зображень, розуміння зображених на них
ситуацій, подій залежать як від правильності сприйняття, так і від характеру
зображеного сюжету – його складності, популярності, доступності розуміння
дитиною.
У розвитку сприйняття сюжетних зображень дошкільниками провідне
значення набуває мовлення дітей. Називаючи ті чи інші якості або ознаки
предметів, зображених на сюжетній картині, дитина в такий спосіб виділяє
їх; називаючи предмети, вона відокремлює їх одне від одного; визначає їх
стан або дію, осмислює реальні відношення між предметами. Збагачення
дитячого мовлення словами-назвами якостей, ознак, станів предметів і
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відносин між ними є важливим чинником розвитку усвідомленого
сприйняття.
У процесі роботи з дошкільниками щодо осмислення та інтерпретації
сюжетних зображень можливо вирішення низки завдань, зокрема:
 формування й закріплення вміння детально, послідовно і цілісно
сприймати сюжетне зображення;
 автоматизація вміння співвідносити наявні предметні уявлення з
образами (предметами), зображеними на картині;
 формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й
відносини при сприйнятті сюжетного зображення на основі виділення
інформативних ознак предметів і явищ, зображених на картині;
 розвиток усіх компонентів мовлення дитини.
Важливим завданням на заняттях з використанням сюжетних
зображень в дошкільному закладі є формування способів сприйняття картини
(цілісне, обведене поглядом, виділення головного, сприйняття за планом,
детальне розглядання окремих об’єктів та ін.). Для цього важливо проводити
роботу з формування в дітей знань про інформативні ознаки і предмети, які
розкривають сюжет. Необхідно навчати дітей виділяти ознаки в сюжетному
зображенні зі встановленням логічних зв’язків. Ступінь усвідомлення змісту
сюжетного зображення дитина передає з допомогою монологічної та
описової мови. Мова дитини стане багатшою, якщо основою для складання
зв’язних висловлювань є її чуттєвий і практичний досвід, тому в процесі
роботи над сюжетним зображенням важлива роль відводиться
цілеспрямованому використанню засобів наочності та дидактичному
матеріалу, організації дій з ним.
Визначаючи місце навчання розповіді за картиною в більш широкому
контексті психолого-педагогічних проблем, експериментально виявлено, що
картина може використовуватися як знаково-символічна система і служити
моделлю для організації специфічних дошкільних символіко-моделюючих
видів діяльності.
Таким чином, одним із стрижневих завдань мовленнєвого розвитку
дошкільників є формування в них зв’язного мовлення, вміння самостійно
складати різного типу розповіді в процесі художньо-мовленнєвої діяльності.
Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення належить
сюжетно-ілюстративному матеріалу. За його допомогою створюються
передумови для більш розгорнутої й повної передачі думок, переживань
шляхом планового зв’язного мовлення, що сприяє розвитку образності
мислення й художньої виразності мовлення. Недостатня розробленість
проблеми використання сюжетно-ілюстративного матеріалу як засобу
навчання дітей розвитку зв’язного мовлення створює перспективи подальшої
роботи, спонукає до розробки власної методичної моделі мовленнєвого
розвитку дошкільників.
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Проблема навчання дітей дошкільного віку мовленнєвого етикету не є
новою і досліджувалась у різних аспектах багатьма вченими (А. Богуш,
Н. Гавриш, Е. Короткова, Г. Леушина,
О. Лещенко, Н. Орланова,
М. Стельмахович та ін.). Мовленнєвий етикет – це “мікросистема
національно-специфічних вербальних одиниць, прийнятих і прописаних для
встановлення контактів співрозмовників, підтримки спілкування в бажаній
тональності згідно з правилами мовленнєвої поведінки (правилами етикету)”
[5, с. 3]. Уважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих
характеристик людини, оскільки без знання прийнятих у суспільстві форм
етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми,
індивід не може ефективно, з користю для себе й навколишніх здійснювати
процес спілкування [3, с. 21].
Навички мовленнєвого етикету характеризують набутий досвід
культурних традицій та соціальної взаємодії людей, принципи людського
мислення, особистісні характеристики людини. У дошкільному віці
засвоюються моральні якості дітей, розвиваються норми та правила
поведінки, формуються риси характеру та естетичні навички, починає
складатися стиль взаємовідносин із дорослими й однолітками.
Змістовий аспект культури мовлення й формування навичок
мовленнєвого етикету, зокрема, представлений в програмах навчання й
виховання дітей дошкільного віку, що визначає цілі, завдання і зміст роботи з
дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.
Мета нашого дослідження – схарактеризувати програми дошкільних
навчальних закладів в аспекті відображення в них завдань формування
навичок мовленнєвого етикету.
Програма “Впевнений старт” передбачає розвиток зв’язного мовлення
і комунікативних умінь дошкільників. Вона актуалізує формування вміння
дошкільників підтримувати розпочату розмову, вчасно реагувати на репліки
співрозмовника, розпитувати, вести діалог на запропоновану тему.
Вихователь повинен вчити виявляти ініціативу у спілкуванні із знайомими й
незнайомими дорослими та дітьми, використовувати при цьому доречні
форми ввічливого та лагідного звертання (залежно від віку, статі, соціальної
ролі співрозмовника – “ви”, “любий”, “мамусю” та ін.) [1].
На жаль, програма не конкретизує, якими мовленнєвими етикетними
формулами повинна володіти дитина на певному віковому періоді життя. У
ній не відображено, якими педагогічними методиками потрібно керуватися
при формуванні навичок культури спілкування, автори програми дозволили
вихователю самостійно обрати їх. На мою думку, такий широкий спектр дій
буде зручним лише для досвідченого вихователя, його досвід роботи
допоможе правильно сформувати в дітей культуру мовлення. Однак,
вихователю-початківцю з такою програмою працювати не зовсім зручно.
Програма “Дитина” передбачає виховання і навчання дітей від двох до
семи років. Авторами програми акцентовано, що на третьому році життя
дитини необхідно звертати увагу на етикетні формули, що мають увійти до
активного словника дитини: “дякую, будь ласка, вибач, здрастуй[те], добрий
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день, до побачення” [4]. У змістовій лінії “Ми розмовляємо” передбачено
завдання вироблення навичок ввічливо звертатися до вихователя, інших
дорослих, дітей з проханням, вітатися, прощатися, дякувати [4]. На
четвертому році життя формується діалогічна компетенція, в основу якої
покладено завдання вироблення навички культури мовлення (уживати при
потребі слова ввічливості), розвивати вміння сприймати мовлення дорослих,
однолітків.
Освітня лінія “Дитина у довкіллі” наголошує на необхідності
активізації в мовленні дітей вживання слів ввічливості при зустрічі й
прощанні, висловлюючи прохання, вдячність. Дошкільник говорить те, що чує,
оскільки внутрішні механізми мовлення дитини утворюються лише під
впливом систематично організованого мовленнєвого середовища. Отже,
навколишнє середовище має великий вплив на формування культури
мовленнєвого спілкування.
Програма “Дитина” заслуговує уваги, оскільки спрямована на те, щоб
полегшити входження дитини в соціум. Проте вимоги до формування
навичок культури мовлення, зокрема мовленнєвого етикету, сформовані не
достатньо чітко. На мою думку, такий важливий аспект повинен виноситися
в окремий розділ. У програмі необхідно більше приділити уваги розвитку
культури спілкування з урахуванням сенситивності періоду дошкільника.
Чинна програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське
дошкілля” має статус регіональної. Формування культури мовленнєвого
спілкування закладено не лише в змістовних лініях “Мовленнєвий розвиток”
та “Мовленнєвий етикет”, а і в інших. Так, у розділі “Взаємини в сім’ї”
наголошується на необхідності привчати дітей до шанобливого ставлення до
членів сім’ї, родини; лагідного звертання до рідних, називання їх пестливими
словами. У розділі “Спілкування” поставлене завдання вчити дітей раннього
дошкільного віку вживати мовленнєві формули ввічливості: “будь ласка”,
“прошу”, “дякую”, “вибачте” та ін.
Напрям роботи “Мовленнєвий етикет” ставить завданням вчити дітей
раннього дошкільного віку активно вживати формули ввічливості: “прохання
(прошу, будь ласка), подяки (дякую), вибачення. Привчати вітатися та
прощатися з дорослими (доброго ранку, добрий день, доброго вечора, до
побачення); під час розмови не вживати слів типу “ну”, “га”, “що”; вести
розмову без зайвих жестів; не втручатися в розмову інших дітей і дорослих”
[2, c. 37].
У розділі “Соціально-моральний розвиток” акцентовано на звичаї
українського народу звертатися до батьків та старших осіб на “Ви” як вияв
глибокої поваги до них. Програма ставить завдання поступово збагачувати
словник дитини мовленнєвими формулами ввічливості: “вчити активно
вживати слова ввічливості: “Доброго ранку! ”, “Доброго дня! ”, “Доброго
вечора!”, “До побачення”, “Вибач(те)”, “Будь ласка”, “Прошу”, “Дякую” [2,
c. 85].
Варто наголосити, що завдання з формування навичок мовленнєвого
етикету поставлені в різних розділах програми для дітей різних вікових
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категорій, починаючи від молодшої групи до старших дошкільників [2, с. 28,
37, 150, 218, 223]. Відповідно до кожного вікового періоду дібрані
мовленнєві формули, спостерігається чітка систематизація набутих навичок
спілкування.
Таким чином, викладений зміст формування культури мовленнєвого
спілкування (етикету) в програмах для дошкільних освітніх закладів є
базисною характеристикою усіх
випускників дошкільних закладів.
Ознайомленню дошкільників із формулами мовленнєвого етикету може бути
присвячене як окреме заняття (ознайомлення з довкіллям, художня
література тощо), так і частина заняття з розвитку мовлення. Під час
проведення цих занять педагог оперує прийомами навчання, які допомагають
дітям виокремити в мовленні вихователя формули мовленнєвого етикету,
зрозуміти їх значення, запам'ятати й активно вживати в мовленні. Вважаємо,
що формування культури мовленнєвого спілкування доцільно здійснювати за
допомогою літературних творів. Вони є взірцем правильного літературного
мовлення, містять багатий матеріал щодо етикетних формул. На жаль, чинні
програми не наводять перелік літературних творів, який можна
використовувати педагогу при роботі над виробленням у дошкільників
навичок мовленнєвого етикету, моделюванні різноманітних комунікативних
ситуацій. Відтак, перспективним напрямом дослідження вважаємо розробку
методичної моделі формування навичок мовленнєвого етикету при роботі з
творами художньої літератури.
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