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ТАНДЕМ-МЕТОД  

У БАГАТОМОВНОМУ НАВЧАННІ 

 

Наталія Бакуліна, 

кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник 
 відділу навчання мов національних меншин  

та зарубіжної літератури  

Інституту педагогіки НАПН України  
 

У практиці багатомовного навчання доцільним є використання 

тандем-методу. В умовах глобалізації освітнього простору, 
розширення інформаційно-комунікаційних технологій і застосування 

онлайн навчання цей метод набуває особливої актуальності. 

Упровадження тандем-методу сприятиме розвитку міжкультурної 

комунікації, розширенню світоглядних і ціннісних орієнтирів, що 
відповідає меті й завданням багатомовної освіти  і корелює з 

основними типами  відповідних умінь.  

Цей метод передбачає автономне (самостійне) вивчення іншої 
мови і культури двома партнерами з різними рідними мовами, які 

працюють у парі. Ідея тандем-технології виникла у Німеччині 

наприкінці ХХ ст., під час зустрічей місцевої молоді з молодими 
людьми із Франції. Метою тандему є оволодіння рідною мовою свого 

партнера в ситуаціях реального або віртуального спілкування, 

ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається, а також  

здобування інформації з галузей, які цікавлять того, хто вивчає мову. 
[1, с. 571-572], [2, с. 283]. Зміст навчання охоплює всі сфери 

спілкування – особистісну, освітню, публічну,  а в подальшому  і 

професійну. До того ж він забезпечує засвоєння культурних і 
духовних цінностей, включає культурологічні, лінгвонародознавчі, 

лінгвокраїнознавчі та країнознавчі знання відповідно до виучуваних 

мов, визначає відповідні вміння щодо застосування цих знань у 

міжкультурному спілкуванні в полікультурному  середовищі. 
Основними принципами реалізації тандем-методу є 

обопільність та особистісна автономія кожного учасника 

комунікативного процесу. По-перше, кожен із учасників отримує 
обопільну користь від спілкування, а, по-друге, – кожен несе 

відповідальність за результати свого навчання. Робота в тандемі може 
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бути організована в різних формах: індивідуальній, парній, груповій, 

колективній або комбінованій.  
За допомогою тандем-методу можна організовувати очні та 

віртуальні зустрічі, форуми, конференції, де учасники матимуть 

можливість ознайомитися з мовою  і культурою один одного та 

продовжити спільне навчання. Для цього партнери (заклади освіти, 
окремі класи, вчителі, учні) мають визначити спільні цілі та зміст 

навчання, засоби і способи взаємодії. Для організації навчання за 

допомогою тандем-методу необхідно розробити різні типи 
опитувальників, навчальних матеріалів, створити банк даних та/або 

депозитарій необхідних ресурсів і джерел, підібрати учасників 

тандему, організувати первинні особисті контакти та подальшу 
освітню діяльність і здійснювати моніторинг результатів навчання.  

В умовах запровадження дистанційного, онлайн або змішаного 

навчання цей метод є доцільним і може доповнювати інші методи в 

процесі навчання мов. Адже,  по-перше, віртуальна комунікація 
відбувається у звичному життєвому просторі та  в реальних ситуаціях 

спілкування. По-друге, у партнерів тандему виникає достатньо висока 

мотивація до навчання й активізується пізнавальна активність, що стає 
природно особистісно та компетентнісно орієнтованим. По-третє, за 

правильної організації роботи за тандем-методом відбуватиметься 

формування  й розвиток умінь і навичок учнів у всіх видах 
мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні та письмі). 

Звісно, під час організації віртуальної комунікації за допомогою 

різноманітних синхронних та асинхронних інструментів і засобів 

спілкування (онлайн-платформ, електронної пошти, соціальних 
інтернет-мереж, засобів зв’язку), особливо в процесі навчання 

аудіювання та говоріння, необхідно забезпечити безперебійний 

інтернет-зв'язок для запобігання труднощів у слуханні/розумінні 
почутого та сказаного. Водночас удосконалюються читацькі вміння й 

навички писемного мовлення, оскільки комунікація здійснюється 

переважно у письмовій формі через електронне листування та 

спілкування у чатах. Крім того, під час обміну повідомленнями 
вдосконалюються  вміння розуміти письмовий текст, виправляти 

помилки, формується модель мовленнєвої поведінки [3]. Також у 

процесі віртуального спілкування збагачується  активний словник 
партнерів тандему, оскільки виникає необхідність у застосуванні 

різних видів тлумачення незнайомої лексики. Під час системної 
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роботи розширюються й знання лінгвокультурного та 

соціокультурного компонентів змісту навчання, широко 
використовуються автентичні матеріали  й навчально-методичні 

комплекси з виучуваної мови. 

У результаті застосування тандем-метод сприяє формуванню 

як наскрізних, так і предметних компетентностей, зокрема 
спілкування державною мовою, рідною мовою у разі її відмінності від 

української (мовами корінних народів і національних меншин), 

іноземними мовами. Крім цього, підвищується рівень інформаційно-
цифрової та соціальної і громадянської компетентностей, умінь 

вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, обізнаність 

і здатність до самовираження у сфері культури тощо. 
Використання тандем-методу в сучасних методиках навчання 

мов і культур є актуальним і перспективним. Водночас успішність 

його впровадження потребує ретельного науково-методичного та 

технологічного розроблення як на загальнодидактичних, так і 
лінгводидактичних і лінгвокультурних засадах з урахуванням 

особливостей виучуваних мов. 

 

Використана література 

1. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і 
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ТРАДИЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗПОВІДІ  

У СУЧАСНОМУ НАВЧАННІ МОВИ 

 

Неллі Бондаренко, 

кандидат педагогічних наук,   

старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник 

Інституту педагогіки НАПН України 

 
Останнім часом відбулися якісні зрушення у збагаченні палітри 

методів і прийомів навчання й виховання. Педагоги-предметники 

опановують нові сучасні ефективні методи й використовують 
можливості для вибору оптимальних [5]. Чим більше доцільних 

методів, грамотно і правильно застосованих, тим більше можливостей 

зробити навчання цікавим, захоплюючим, винахідницьким і 

продуктивним. Іще Алексюк А. М., Бабанський Ю. К., Поташник М. М. 
та інші науковці застерігали від спроб звести усе багатство методів до 

мінімуму. Адже доцільне їх комбінування й успішне  застосування для 

ефективного вирішення поставлених цілей і завдань залежить  від 
різноманітності, оновлюваності та яскравості методичної палітри, 

здатності педагога орієнтуватися в цьому багатоманітті, збагачуючи 

його новими барвами,  вправності використовувати надані можливості. 
Тому завдання науковців – не безапеляційно заборонити якісь методи й 

пролобіювати інші, а створити своєрідний методичний навігатор; 

переконливо розкрити переваги методів, ефективність яких доведена; 

виявити й задіяти компетентнісний потенціал традиційних методів; 
залучити в їх орбіту  сучасні дієві методи, зокрема й визнані світовою 

методичною спільнотою, а також аргументовано застерегти від шкоди, 

якої можуть завдати учням окремі методи у разі недоцільного або 
непрофесійного застосування [3].  

Серед традиційних методів навчання, які пройшли 

випробування часом, одне з чільних місць посідає розповідь, розповідь 

учителя, слово вчителя, доказова розповідь. Його назва тлумачиться як 
пояснювально-доказовий «зв’язний виклад учителем змісту 

навчального матеріалу, ілюстрований яскравими повноцінними 

прикладами» [2, с. 54]. Слово вчителя передбачає як розгорнуте 
висловлювання учителя на уроці з метою пояснити новий матеріал, 

з’ясувати незрозуміле, розлогу лекцію, поширену розповідь, так і 
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стислу відповідь. Метод розповіді досліджували Біляєв О.М., 

Дмитровський Є. М., Чавдаров С. Х., Шляхова В. В. [4].  
Традиційно в теорії і практиці навчання мови домінував 

репродуктивний вид розповідного  методу. Як реальне, так і мовленнєве 

лідерство залишалося привілеєм педагога, тоді як учні задовольнялися 

роллю слухачів. Неперервний монолог учителя спричинював 
нерівноправність суб’єктів освітнього процесу. З одного боку, – 

педагог,  який монополізує мисленнєву і мовленнєву активність, а отже, 

ініціативу, міркування, нав’язування особистих ставлень оцінок, 
інтелектуальне й професійне самовираження. З іншого боку, – учні у 

підлеглому напівпасивному становищі слухачів, що не давало їм змоги 

виявляти й реалізовувати свої можливості та індивідуальні здібності, 
саморозвиватися. Так нехтувався інтелектуальний потенціал учнів, їхні 

можливості й здатність до ролі співтворців. З огляду на тривале 

домінування вчительського монологу в навчанні він не міг реалізувати 

практичних освітніх цілей.  
Водночас матеріал, що його викладає учитель, може бути 

описового, розповідного, проблемного чи іншого характеру. Велике 

значення має проблемний виклад, який вводить учнів у постановку 
проблеми й залучає до її обговорення й розв’язання. Розповідь учителя 

невіддільна від окремих елементів або повноцінного супутнього 

пояснення, доведення, узагальнення, що ускладнює їх розмежування. З 
огляду на те що метод уможливлює й заохочує висловлення обома 

сторонами освітнього процесу підготовлених повідомлень у формі не 

лише розповіді, викладу навчального матеріалу, а й пояснення, 

обґрунтування, опису, порівняння, доведення, аналізу, синтезу тощо, 
виникає потреба в оновленні як назви, так і опцій традиційного методу, 

який давно вийшов за межі звичної розповіді вчителя. Творче 

застосування цього методу уможливлює комбінування його з 
елементами інших методів, насамперед діалогових, наочного / 

демонстраційного і текстового, за збереження своєї провідної ролі.  

Нинішні реалії актуалізували потребу в трансформації 

репродуктивного виду розповідного методу у продуктивний, творчий. 
У цифрову інформаційну добу, коли вчитель перестав бути єдиним 

носієм знань і джерелом інформації, а учні інколи навіть більш обізнані 

в проблемі, коли в компететнізованій освіті утвердилися суб’єкт-
суб’єктність відносин і принцип єдності навчання й учіння, згідно з 

яким у кожному методі закладені й реалізуються елементи спільної 
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діяльності педагога й учня, традиційний метод розповідь учителя 

набуває перспектив осучаснення і творчого,  продуктивного 
застосування. З огляду на компетентнізацію освіти виникає життєва 

необхідність залучати учнів до ролі інформаційних співпартнерів і 

співнаставників, готових і спроможних розповісти, пояснити якісь 

факти, явища, закономірності, передати свої знання.  
Сучасний освітній контекст розширив можливості синонімічних 

найменувань методу, які виходять за межі розповіді у її прямому 

розумінні. Нині розповідь разом із лекцією розглядають не лише у 
контексті словесних, словесно-діалогових чи повідомлювальних 

методів, а й ширше потрактованих комунікаційних методів і форми 

діалогізованого монологічного методу. Однак дискусії щодо 
осучаснення назв,  компетентнізації традиційних методів і шляхів 

уконтекстнення їх у сучасну мовну освіту перебувають у площині 

визначення провідної класифікації, зіставлення мети застосування 

методів, їх ознак, функцій, прийомів,  алгоритму застосування, 
потенційних можливостей, позитивних сторін і недоліків, умов 

ефективності. Так, мета розповіді – зацікавити, мотивувати учнів, 

активувати мислення й мовлення, стимулювати пізнавальну й 
самоосвітню діяльність. 

З-поміж кількох класифікацій методів, як найпридатнішу для 

навчання української мови, О. Біляєв виокремлює засновану на 
способах взаємодії учителя й учнів. Це цілком узгоджується з 

принципом єдності навчання й учіння. Відповідно до нього в кожному 

методі закладені й реалізуються елементи спільної діяльності педагога 

й учня: методи організації та здійснення, стимулювання й мотивації, 
контролю й самоконтролю навчальної діяльності.  Вчені (Алексюк 

А. М., Бабанський Ю. К., Поташник М. М. та ін.) наголошують, що 

лише за умови їх органічного взаємозв’язку цілісний освітній процес 
досягає оптимальних результатів [1]. Реалізація принципу єдності 

навчання й учіння дасть змогу уконтекстнити традиційний метод 

розповіді в компететнісну парадигму освіти. Такий підхід до 

розуміння методу, а також ідея його діалогізації  дає змогу долучити 
учнів до учительського монологу:  поставити запитання й відповісти на 

запитання вчителя, доповнити матеріал підручника, розширити коло 

відомостей з того чи того розділу програми. Під час розповіді вчителя 
учні можуть простежити вияв відомих їм закономірностей на новому 

мовному матеріалі; доповнити розповідь учителя заздалегідь 
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підготовленими виступами, поясненнями, розповідями, 

обґрунтуваннями на основі раніше здобутих знань; систематизувати 
викладений учителем матеріал, зробити самостійні висновки тощо. 

Творче продуктивне застосування навчальних монологів убачається у 

все більшій методичній обумовленості їх як за обсягом, так і за 

способом і функцією. 
Характерними ознаками методу є вербальний виклад педагогом 

і учнями навчального матеріалу; опис фактів, явищ, пояснення; 

домінування виконавської діяльності учнів (спостереження, слухання, 
читання, запам’ятовування, повторення, виконання дій за зразком, 

робота з інфографікою, вирішення типових завдань; спорадичних 

проблемних ситуацій); контроль і оцінка якості відтворення знань тощо.  
Метод розповіді реалізує такі функції: основні – комунікаційну, 

мисленнєву, мотиваційну, навчальну; супутні: розвивальну, виховну, 

спонукальну, контрольно-корекційну. 

Алгоритм застосування методу передбачає такі дії:  
1) повідомити навчальний матеріал; дати опис, пояснення для 

запам’ятовування або використання під час виконання завдань і вправ; 

2) дібрати й застосувати прийоми спонукання і впливу; 3)  показати 
зразки дій на прикладах; 4) здійснити контроль і дати оцінку знань і 

умінь за якістю відтворення засвоєного.  

Позитивними сторонами розповіді вчителя є те, що вона дає 
змогу надати учням необхідну інформацію, послідовно, 

систематизовано викласти матеріал, виокремити основне, найістотніше, 

найважливіше, зосередити на ньому увагу учнів, мотивувати їх, 

стимулювати їхню пізнавальну активність, самоосвітню діяльність, 
заощадити навчальний час. Метод забезпечує передавання учням нової 

навчальної інформації, її осмислення, запам’ятовування, засвоєння на 

рівні сприймання. 
Водночас існує думка, що такі традиційні методи навчання як 

розповідь, демонстрація і лекція ґрунтуються на інформувально-

ілюструвальній діяльності педагога і репродуктивній діяльності учнів.  

Недоліки методів убачають в однобічній спрямованості й отриманні 
різними учнями однакових готових нетривких і незастосовних  знань, 

заснованих на асоціативній пам’яті; у переважанні напівпасивної 

діяльності копіювального характеру (слухання, спостерігання, 
виконання за зразком); у складності утримання активної уваги учнів 

тощо. 
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Методу розповіді надають перевагу в початковій школі з огляду 

на недостатність знань учнів;  рідше – в середній, а в старшій він 
частіше поступається місцем лекції.  Розповідь належить до методів 

навчання української мови,  застосовних майже на всіх етапах процесу 

передачі знань і засвоєння їх учнями (повідомлення нового, 

закріплення, контролю, рефлексії). Так, метод розповіді 
найдоцільніший під час розкриття змісту теми, переходу до вивчення 

найскладніших тем, опрацювання вступних розділів,  огляду, 

закріплення або узагальнення вивченого розділу або кількох у разі, 
якщо матеріал для узагальнення простий, але об’ємний, складний,  

забутий учнями і потребує виділення в ньому певних частин, важливих 

із погляду засвоєння наступних розділів, непосильних для самостійного 
опрацювання учнями. Метод рекомендують застосовувати для аналізу 

таблиць, схем, діаграм, розбору прикладів, надання довідок.   

Науковці й практики застерігають від надто тривалої розповіді 

вчителя і радять оптимізувати її. Тривалість окремих частин монологу 
(від 5 до 15 хв.) залежить від специфіки навчального матеріалу, обсягу 

предметних цілей у межах навчальної одиниці, особливостей учнів 

різних вікових груп тощо. 
У навчальному спілкуванні неприпустимі монотонність і 

непристосований словник. Розповідь учителя має відповідати певним 

вимогам, основними з яких є: актуальність;   змістовність; логічна 
стрункість (чітко означений плавний перехід між частинами); чіткість; 

зрозуміле мотивування; переконлива аргументація; вміння запитувати – 

відповідати; упевненість; дохідливі висновки; відповідність таким 

комунікаційно-стилістичним якостям мовлення як правильність, 
бездоганність щодо грамотності; точність, логічність, чистота, 

багатство, виразність, доцільність, ефективність, зразковість. 

Важливими як для вчителя, так і для учнів є володіння риторичною 
майстерністю й засобами впливу на аудиторію.  

Висновуючи, зазначимо, що такі загальновідомі методи як 

розповідь і лекцію у сучасних умовах слід розглядати в аспекті 

мотиваційного забезпечення й діалогізації як самих методів, так і 
освітнього процесу загалом, розвитку мислення й мовлення учнів, 

розумових і творчих здібностей, здатності до рефлексії і внутрішнього 

діалогу, концентрування уваги учнів на меті майбутньої діяльності. За 
умови доцільного комбінування з іншими методами вони набувають 

нового життя, мотивують до самостійної роботи, стимулюють інтерес, 
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пізнавальну, мовленнєву і пошукову діяльність учнів, забезпечують 

усебічний розвиток особистості. 
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Метою освітнього процесу є «всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 

основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, 
підвищення освітнього рівня» [4]. Досягнення цієї мети можливе лише 

за умов оптимального вибору методів навчання. У Законі України 

«Про освіту» (ст. 55) зазначено, що педагогічні та науково-педагогічні 

працівники мають право на вільний вибір методів, виявлення 
педагогічної ініціативи [4]. Отже, питання оптимального вибору 

методів навчання та їх реалізації є одним із найактуальніших у 

педагогічній науці та шкільній практиці.  
Оскільки основною діяльністю здобувачів освіти є навчання, 

то лише за допомогою добору раціональних методів навчання та їх 
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якісної реалізації відбувається засвоєння здобувачами освіти знань та 

формування умінь  і навичок, а також становлення світогляду, 
розвиток здібностей, реалізація освітньої, виховної та розвивальної 

функцій навчання. 

У теорії і практиці навчання важливе місце посідають словесні 

методи навчання, зокрема бесіда. 
Бесіда – метод навчання,   за якого педагог-предметник, 

спираючись на знання та практичний досвід здобувачів освіти, за 

допомогою запитань підводить їх до розуміння нового або уточнення, 
поглиблення, розширення відомого. Бесіда має великі можливості для 

керування пізнавальною діяльністю здобувачів освіти, активною 

участю кожного в аналізі явищ, фактів, порівнянні й зіставленні їх, у 
формулюванні висновків, узагальнень. Значною є і виховна її роль: 

бесіда вчить колективного пошуку істини,  дає змогу формувати 

переконання, яскравіше проявитись індивідуальності учня, розвиває 

критичність, самостійність, уміння доводити, переконувати [1].  
Проблемою розвивального потенціалу бесіди займалися  такі 

відомі дидакти й методисти як Бабанський Ю. К., Біляєв О. М., 

Онищук В. О.,  Алексюк А. М., Лернер І., Я., Текучов О. В.  та інші. 
Зазначимо, що великий інтерес в аспекті дослідження методу  

становить дидактична концепція  Бабанського Ю. К., який розглядає 

бесіду як метод навчання, що передбачає розмову педагога-
предметника з учнями й організується за допомогою детально 

продуманої системи запитань. 

 Текучов О. В. методи навчання класифікує за джерелами 

знань. Бесіда в його теорії розглядається як метод роботи, перевага 
якого у зіставленні з іншими методами полягає   в тому, що бесіда дає 

можливість залучати до активної участі всіх або більшість учнів 

класу, швидко визначити рівень підготовленості кожного з них, 
регулювати й  спрямовувати  відповіді учнів, допомагаючи їм  

з’ясувати те, що залишилось для них незрозумілим. 

Дослідник зазначає, що бесіда – один із методів, який дуже 

широко застосовується на найрізноманітніших за змістом і типом 
уроках. 

Бесіда належить до найдавніших і найпоширеніших методів 

дидактичної роботи. Провідною функцією  методу є мотиваційно-
стимулювальна. Бесіда – метод навчання, який можна застосовувати 

на будь-якому етапі уроку з різною навчальною метою: під час 
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перевірки домашніх і самостійних робіт, поясненні нового матеріалу, 

закріпленні й повторенні, підбитті підсумків теми. Її проводять у  разі, 
якщо є підстави для бесіди, тобто учні мають деякі відомості й знання 

про матеріал, що вивчається. Вона  дає змогу пов'язати навчальний 

матеріал з особистим досвідом дитини. У процесі бесіди учні 

відтворюють необхідні знання і пов'язують їх із навчальним 
матеріалом, що повідомляється. Під час бесіди педагог-предметник 

має хороший зворотний зв'язок.  Із запитань і відповідей  він бачить, 

що здобувач освіти розуміє і чого не розуміє. Тому в ході бесіди він 
може вносити корективи, змінювати глибину і обсяг матеріалу, 

надавати додаткові відомості [3]. 

              Під час бесіди педагогу-предметникові слід створити 
психологічні й дидактичні умови, сприятливі для процесу комунікації.  

До важливих якостей, що визначають успішність бесіди, 

відносять такі: 

 володіння прийомами рефлексивного і активного слухання;  

 уміння сприймати інформацію: ефективно слухати і 

спостерігати; адекватно розуміти вербальні  й невербальні сигнали; 

розрізняти змішані й замасковані повідомлення; бачити 
невідповідність між вербальною і невербальною інформацією; без 

спотворень запам'ятовувати сказане;  

 здатність критично оцінювати інформацію, враховуючи 

якість відповідей учнів, їх узгодженість, відповідність вербального і 

невербального контекстів;  

 уміння правильно сформулювати і вчасно поставити 
запитання, своєчасно знаходити і коректувати незрозумілі для учня 

запитання, бути гнучким в їх формулюваннях;  

 уміння побачити і врахувати фактори, що викликають 

захисну реакцію учня і перешкоджають його введенню в процес 

взаємодії;  

 здатність сприймати й обробляти отримані значні обсяги 
інформації; 

 уважність до ступеня стомлення і тривожності учня [3]. 

Дослідниця  Лукач С. виділила низку вимог, яким має 

відповідати метод бесіди на уроках української мови. З-поміж них 

привертають увагу такі: 
- запитання бесіди не повинні містити в собі готові відповіді, своїм 
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змістом і формою вони мають сприяти розвиткові учнів; 

- педагог-предметник, який використовує цей метод, має володіти 
глибокою й різнобічною ерудицією, педагогічною майстерністю, 

високою культурою мовлення; 

- у центрі уваги мають бути не запитання, які він ставить відповідно 

не до обставин, а для стимулювання мислення учнів; щоб бесіда 
будила думку, вона має спиратися на запитання, які узагальнюють, 

встановлюють причинно-наслідкові зв’язки, спонукають до 

самостійного пошуку; краще сприяють мисленнєвому розвиткові 
евристичні запитання, ніж ті, які потребують простого відтворення 

вивченого;  

- бесіда на уроці неможлива без майстерності усного мовлення, 
уміння утримувати увагу учнів, переконувати, викликати інтерес 

до певного виду роботи; 

- активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти на уроці з 

використанням бесіди можна шляхом дискусійної форми ведення 
уроку, створення навчально-ігрової ситуації, організації групових 

форм роботи; 

-  педагогічна техніка вчителя-предметника, його зовнішній вигляд 
мають бути естетично виразними; 

- щоб мовлення вчителя було нефальшивим, природним, його 

діяльність має бути одухотворена громадянськими почуттями; 
- важливо, щоб синтаксична будова мовлення вчителя не була 

занадто складною: довгі, ускладнені фрази утруднюють 

сприймання; головне, щоб зв’язок слів у мовленні був чітко 

визначений, простежувалася логіка думки, дотримувалася 
необхідна інтонація [5, с. 6-40]. 

Зазначимо, що подані матеріали не вичерпують проблеми 

використання методу бесіди на уроках української мови. Проблема  
потребує подальшого дослідження й глибшого осмислення, 

збагачення досвідом практичного використання. 
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Метод – особливий термін у педагогіці, дидактиці й 

предметних методиках, тому фокус уваги дослідників до нього 

неослабний. 
Численні анкетування «сигналять про теоретичну плутанину у 

царині методів, про те, що наука не встигає за швидким розвитком 

педагогічної ініціативи, часто не здатна знайти місце в спрощених 
класифікаціях тим новим модифікаціям методів навчання, що 

з'являються у шкільній практиці»[4, с. 472], підтверджують нагальну 

потребу систематизованих, сконденсованих, «осучаснених» 

відомостей у вигляді навчально-методичного посібника для здобувача 
вищої педагогічної освіти, особливо в частині загальних питань 

лінгводидактики (сучасні концептуальні підходи до навчання мови, 

сучасні методики й технології навчання мови і т. ін.) [2, с. 6]. 
Проблемою є не сама стрімка популяція методів, а 

невпорядкованість, яку вона спричинила. Коли садівники виводять 

нові сорти фруктових дерев, то кожне дерево має «паспорт», щоб 

споживач чи виробник (наприклад, фермер) мав уявлення про 
характеристики придбаного саджанця, якість його плодів; коли 

покупець приходить до крамниці електронних товарів, щоб придбати, 

скажімо, нову пральну машину, то не обирає її лише за привабливою 
назвою, у якій прихована інтрига, а цікавиться принаймні кількома 

характеристиками: які затрати електроенергії, якість прання, кількість 

http://www.osvita.org.ua/
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пропонованих програм, максимальна вага речей для завантаження 

тощо. Отже, вибір може бути ефективним, якщо забезпечена 
процедура вибору. 

В історії української лінгводидактики є багато повчального й 

корисного досвіду, зокрема, й такого: під керівництвом О. Біляєва 

молоді науковці виконували дисертаційні роботи, присвячені 
особливостям одного методу (наприклад, Лукач С. «Підвищення 

ефективності методу бесіди на уроках української мови в ІV-VІ 

класах», Гончаренко (Остапенко) Н. «Самостійна робота учнів з 
підручником на уроках української мови у 5-7 кл»; Шляхова В. 

«Розповідь учителя як метод навчання української мови у 5-7 кл»). У 

результаті таких досліджень автори створювали розлогі моделі, що 
сприяло формуванню чіткого уявлення про структуру й можливості 

методу, пропонували інструкцію щодо використання його й визначали 

коефіцієнт корисної дії. Як варіант такої моделі нині можна 

розглядати поняття «паспорт методу».  
Програма віртуального пошуку інформує нас, що є 

«паспортизація будівель», «паспортизація населення», «паспортизація 

обладнання», «енергетична паспортизація», «паспортизація орних 
земель», «паспортизація відходів», «паспортизація вулиць» тощо.  

Наприклад, головною метою паспортизації будівель та споруд 

вважають «подовження терміну нормальної експлуатації їх», 
паспортизація дає змогу виявити дефекти й розробити рекомендації 

щодо усунення їх, визначити навантаження на будівельний об’єкт, 

прогнозувати поведінку об’єкта в процесі експлуатації, надати 

детальні рекомендації для подальшого безпечного експлуатування та 
уникнення аварійності. 

Генетичну паспортизацію сортів картоплі визнають 

затребуваним інструментом для вдосконалення системи реєстрації й 
сертифікації, захисту прав селекціонерів і контролю генетичної 

однорідності сортів. 

Паспорт методу, на нашу думку, дасть змогу зменшити 

кількість їх, виявити пасивні методи, дослідити переваги й недоліки, 
сформувати уявлення про ефективність методу, сконцентрувати 

багато іншої корисної інформації. 

Сучасні практичні посібники різного ґатунку пропонують 
учителеві на вибір значну кількість методів, однак педагогічна теорія 

не пропонує механізму ефективного здійснення цього вибору. 
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Непросто обирати з невпорядкованої кількості, що не піддається 

обрахунку.  
Ефективність вибору, на думку вчених, починається з 

відповідей на такі запитання: Які є методи навчання? Які сильні й 

слабкі сторони кожного методу навчання? Які завдання дає змогу 

розв’язувати кожний із них? Як використовувати ці методи в 
роботі?[3]. 

Проблему ефективного застосування методів навчання, 

очевидно, доцільно розглядати крізь призму проєктування двох 
аспектів змісту освіти, що мають свою специфіку в планованих 

результатах навчання: предметного і надпредметного (діяльнісного). 

Пропонуємо такий стартовий варіант паспорта методу: 

№п/
п 

Рубрики паспорта Коментар 

1. Назва методу 

(з обґрунтуванням, 
якщо є кілька варіантів 

назв) 

Якщо є кілька варіантів назв, обрати 

одну й обґрунтувати, чому треба 
надати перевагу саме цій. 

2. Інші назви методу Назвати всі наявні назви 

3. Родова ознака Це метод традиційний, метод 
інтерактивного навчання, елемент 

технології.. 

4. Суб’єкт діяльності Метод навчання чи учіння 

5 Базові (ключові) 
поняття методу 

Ключові слова чи словосполучення, що 
визначають суть методу. 

6. Прийоми Перелік усіх можливих прийомів 

7. Переваги методу  

8. Недоліки методу  

9. Особливості 
застосування 

Йдеться про рекомендації: 
наприклад, на яких етапах уроку 

краще застосовувати, чи є вікові й 

інші обмеження, якісь поради щодо 
ефективності тощо. 

10 Психологічні 

характеристики 

На розвиток яких психічних функцій, 

особистісних характеристик 

спрямований. 

11. Алгоритм дії методу Етапи методу в дії 
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12. Результативні 

показники 
(за таксономією 

Блума*) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

*У п. 12 можна ставити плюс (+) чи іншу позначку, або 

вписувати вміння…. 

*Таксономія Блума: 
1. Знання: назви, згадай, дай визначення, опиши. 

2. Розуміння: поясни, проінтерпретуй, класифікуй, опиши. 

3. Застосування (зроби після того, як тобі показали приклад): 
застосуй, використай, підрахуй, розстав розділові знаки. 

4. Аналіз (окремо розглянь частини цілого): проаналізуй 

ситуацію, експеримент та ін. й опиши, що відбулося; класифікуй, 
порівняй, наведи аргументи, визнач причини й наслідок.  

5. Синтез (придумай, розроби, винайди): розв’яжи 

нестандартну проблему, напиши твір, звіт, критичну статтю, зроби 

плакат, буклет, презентацію, внеси конструктивну пропозицію щодо 
поліпшення якоїсь ситуації, запропонуй підхід, стратегію, створи 

пристосування, висунь гіпотезу, запропонуй нові ідеї.  

6. Оцінювання (вислови судження, оціни критично): судження 
щодо завдання, плану, аргументу, історичної події, наукового 

експерименту, економічних заходів чи математичного рішення, 

порівняння двох подібних ідей, оцінювання своєї роботи по ходу 
виконання її чи після завершення, оцінювання передбачає зазвичай 

розгляд сильних і слабких сторін, аргументів «за» і «проти» на основі 

наявних фактів, підходів, поглядів [1]. 

Процес розроблення паспорта сприятиме не лише розв’язанню 
окреслених вище нагальних проблем української лінгводидактики, а й 

виявленню нових аспектів, що також потребують уваги науковців,  

зокрема таких: 
1) в енциклопедії Г. Селевка «Дальтон-план» тотожний методу 

проєктів і є складником «Технології індивідуалізації навчання» (Інге 

Унт, А. Границька, В. Шадриков) [5]; 

2) гра може поставати в кількох номінаціях: як самостійна 
технологія, як елемент ширшої технології; як урок або частина його 

(вступ, пояснення, закріплення, вправа, контроль); як технологія 

позакласної роботи [5]; 
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3) для «Мозкового штурму (атаки тощо)» є певні рекомендації: 

кількість учасників – не більше 15-ти, застосовувати в процесі 
розв’язання творчого чи проблемного завдання. Якщо вчитель 

повідомляє тему уроку, звертається до учнів з проханням пригадати 

все, що їм відомо з теми, і називає це мозковою атакою – чи 

правильно здійснено вибір? 
Дискусійними можуть бути окремі елементи паспорту, однак 

сама ідея розроблення видається нам актуальною, важливою й 

корисною. 
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У процесі навчання української мови особливе місце посідають 
методи. Свого часу відомий український лінгводидакт О. Біляєв писав: 

«Зміст шкільних занять з мови, їх ефективність значною мірою 
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забезпечується оптимальним застосуванням навчальних методів» [1, 

с. 205].  
Проблема добору ефективних методів навчання української 

мови завжди перебувала в полі зору як науковців, так і вчителів. У 

лінгводидактичній спільноті склалися певні тенденції використання 

тих чи тих методів, що зумовлені низкою чинників, передусім 
соціальним замовленням. Тривалий час в освітній практиці 

домінувальною була класифікація методів за способом 

взаємодіяльності вчителя й учнів, запропонована О. Біляєвим. Це 
закріплено в посібниках і підручнику з методики навчання [5; 6]. 

Значна частина вчителів української мови і літератури паралельно 

використовувала іншу класифікацію методів навчання – за характером  
пізнавальної діяльності (класифікація М. Скаткіна, І. Лернера).  

Багатоаспектність поняття «метод» закономірно спричинила 

появу різних тлумачень і класифікацій (Ю. Бабанський, С. Караман, 

О. Кучерук, В. Онищук, М. Пентилюк, К. Плиско, Л. Рожило, 
О. Текучов, Л. Федоренко та ін.). Аналіз і синтез дидактичних та 

методичних джерел засвідчує, що в дидактиці можна виокремити два 

обґрунтовані підходи до тлумачення означеного поняття: на 
теоретичному рівні (метод-модель); на практичному рівні (метод-

спосіб) [4, с. 12-12]. У лінгводидактиці окреслено три основні підходи: 

метод-шлях, метод-спосіб, метод-сукупність прийомів, спрямованих 
на досягнення освітньої мети [1; 5; 6]. 

На початку 90-х рр. ХХ століття пальму першості здобули 

інтерактивні методи навчання, спрямовані на реалізацію пізнавальних 

інтересів і потреб учнів. У цьому контексті вчителі приділяли 
особливу увагу організації ефективної комунікації, завдяки якій 

здобувачі освіти ставали більш мобільними, відкритими й активними. 

Науковці визначили їх дидактико-розвивальний потенціал, 
особливості застосування [2; 3; 5; 7]. Водночас зазначимо, що й 

донині спостерігається термінологійна невизначеність у назвах 

методів, що ускладнює роботу вчителів-словесників, на практиці 

відбувається хаотичне змішування методів, що належать до різних 
класифікацій. 

У нинішніх соціальних умовах вектор освітнього процесу, що 

впродовж багатьох років визначав ЗУНівський підхід, змінився: 
навчання стає все більше орієнтованим на практику. Реалізація 

компетентнісної освітньої парадигми значною мірою вплинула на 
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добір компетентнісних методів навчання української мови: традиційні 

методи зазнають трансформацій, вони збагачуються психологічними 
прийомами, що зумовлено необхідністю посилення активності учнів, 

підвищення мотивації до опанування предмета, формування 

ціннісного ставлення до мови [2].  

Лінгводидакти й учителі шукають ефективні методи і прийоми 
формування предметної й ключових компетентностей здобувачів 

освіти в процесі навчання української мови. Як засвідчили результати 

проведення 2020 року в Інституті педагогіки НАПН України круглого 
столу з проблем методів компетентнісно орієнтованого навчання 

української мови в закладах загальної середньої освіти, і науковці, і 

вчителі одностайні в тому, що гостро стоять проблеми оновлення 
методів навчання української мови відповідно до утвердження нових 

підходів до навчання (особистісно орієнтований, компетентнісний, 

діяльнісний); усистемнення методів навчання української мови, які 

спроможні забезпечувати суб’єктність учасників освітнього процесу, 
орієнтування їх на нові результати, визначені державними 

документами; коригування дефініції методів тощо [7].  

Сьогодні важливо визначити проблеми, які відчувають учителі 
в процесі добору й застосування методів навчання української мови, 

щоб окреслити оптимальні шляхи їх подолання. Для цього 

співробітники відділу навчання української мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН України розробили  анкету для вчителів-

словесників, що містила 7 запитань. Анкету було створено на Cooglе-

формах  і розташовано на сторінці групи «Відділ навчання української 

мови та літератури» в соціальній мережі «Фейсбук». Відповіли на 
запитання 108 респондентів.  

На запитання «Якою класифікацією Ви керуєтеся під час 

вибору методів навчання?» відповіді вчителів розподілено таким 
чином: 55,6% респондентів відповіли, що використовують 

пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, репродуктивний, 

проблемного викладу, дослідницький методи; 23,1% - проблемний, 

показово-рецептивний, інформаційно-рецептивний, стимулювально-
пошуковий, спонукально-пошуковий, спонукально-репродуктивний 

методи; 17,6% учителів відповіли, що застосовують усний виклад, 

бесіду, спостереження учнів над мовою, роботу з підручником, метод 
вправ. Незначна кількість респондентів зазначила, що використовують 

класифікацію О. Біляєва (2 особи, що становить 0,9%), однак із 
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уточненням (усний виклад може бути проблемним, домінує 

евристична бесіда); стільки ж учителів поєднують різні класифікації. 
Це свідчить про необхідність уточнення або розроблення оновленої 

класифікації методів навчання, які відповідали б вимогам сучасного 

освітнього процесу.  

Учителям української мови і літератури було запропоновано 
визначити, який аспект проблеми методів потребує максимальної 

уваги науковців. Відповіді переконують, що найбільше вчителів 

хвилюють проблеми добору методів в умовах дистанційного й 
змішаного навчання  – 58,3%; проєктування класифікації методів 

розвитку критичного мислення – 18,5%; розроблення методів 

організації самостійної діяльності учнів – 16,7 %. Це спонукає 
науковців до розроблення оптимальної класифікації методів, опису 

сутнісних характеристик їх, переліку прийомів того чи того методу, 

виокремлення їх переваг для дистанційного навчання, а також для 

формування предметної та ключових компетентностей учнів. 
Отже, бачення проблеми методів навчання української мови 

вчителями-словесниками  дає змогу сфокусувати вектори наукових 

досліджень. Необхідно  увідповіднити соціальним запитам та освітнім 
завданням дидактичний інструментарій, оновити й удосконалити 

класифікації методів, що забезпечило б суб’єктність учасників 

освітнього процесу, орієнтування їх на новий освітній результат, 
сприяло б розвиткові особистості кожного учня й учениці. 

 

Використана література 

1. Біляєв О. М. Сучасний урок української мови. Київ: Рад. 
шк., 1982. 176 с. 

2. Бондаренко Н.В. Особливості використання інтерактивних 

методів на уроках української мови  . Українська мова і література в 
школі. 2013. № 3. С.7-10. 

3. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. Концепція навчання 

української мови учнів ліцею. Київ: Педагогічна думка. 2019. 56 с. 

4. Кучерук О.А. Методи навчання в системі понять сучасної 
лінгводидактики. Українська мова і література в школі. 2013. № 3, с. 

10-15. 

5. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Біляєв, 
В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Г. Р. Передрій, Л. П. Рожило. 

Київ : Рад. школа, 1987. 364 с.  



 

25 

 

6. Методика навчання української мови в середніх освітніх 

закладах / М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, 
О. М. Горошкіна, З. П. Бакум, І. В. Гайдаєнко. Київ: Ленвіт, 2005. 400 

с. 

7. Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання 

української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник 
матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента 

НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва 

Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р., м. Київ). Київ : 
Педагогічна думка, 2020. 120 с. 

 

 

МЕТОД ПРОЄКТІВ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ  

У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ) 

Станіслав Караман,  
доктор педагогічних наук, професор,  

головний науковий співробітник відділу навчання мов  

національних меншин та зарубіжної літератури 
Інституту педагогіки НАПН України;  

Ольга Караман,  

кандидат педагогічних наук, професор,  
провідний науковий співробітник відділу навчання мов 

національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

 
Оновлення змістових і технологічних аспектів сучасної 

українськомовної освіти зумовлює пошук оптимальних шляхів і 

методичних ресурсів для підвищення якості навчання здобувачів 
освіти, їхнього мовного вдосконалення. Продуктивна організація 

освітнього процесу в старших класах профільного рівня значною 

мірою залежить від уміння вчителя української мови і літератури 

працювати в системі міжособистісної взаємодії, рівня мовно-
комунікативної компетентності учнів старших класів, адекватного 

добору методів навчання для опанування конкретної теми уроку.  

В умовах практико-орієнтованої парадигми в освіті 
домінувальну роль доцільно відводити практичним методам навчання 

української мови у філологічних класах. Для сучасного вчителя-
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словесника важливим є осмислення класичної системи методів 

навчання української мови, а також інноваційної, розробленої з 
урахуванням освітніх потреб і запитів покоління учнів, сформованих у 

добу динамічного розвитку інформаційного суспільства. 

Наявність численних класифікацій методів навчання мови 

свідчить  про прагнення науковців знайти найбільш продуктивні задля 
підвищення ефективності освітнього процесу. Метод навчання як 

складна педагогічна категорія, що динамічно розвивається, 

урізноманітнюючи систему прийомів, функційний діапазон якої 
спрямований на реалізацію освіти, виховання, розвитку.  

Сьогодні, як переконує практика, в умовах змішаного типу 

навчання (офлайн/онлайн) у старших класах філологічного профілю 
продуктивним є метод проєктів, спрямований на вироблення в учнів 

стійкої мотивації до здобуття знань з української мови задля 

майбутнього професійно орієнтованого навчання та належної 

комунікації. У цьому контексті вочевидь актуалізується необхідність 
виокремлення проблем, пов’язаних із життєвою практикою учнів, для 

розв’язання яких треба застосувати накопичені знання і доповнити їх 

корисною інформацією у швидко змінюваному сучасному соціумі. 
Учителеві, як успішному модераторові, доцільно ненав’язливо 

пропонувати проєкти, пов’язані з конкретною темою чи розділом, а 

також спонукати самих учнів до розширення тематики проєктів. Під 
час анкетування вчителів-словесників, які працюють у філологічних 

класах Оболонського району міста Києва, з’ясовано, що з-поміж типів 

запропонованих проєктів словесники   надають перевагу навчальним 

проєктам; за часом, відведеним на виконання їх, - короткотривалим і 
середньої тривалості; за типом проєкту – інформаційно-пізнавальним, 

дослідницьким, творчим та телекомунікаційним, оскільки вони 

сукупно сприяють організації інтерактивної навчально-пізнавальної 
діяльності старшокласників, спонукають до саморозвитку й 

самореалізації.  

За свідченням дослідників, інформаційно-пізнавальні проєкти  

передбачають збирання, систематизацію й усне відтворення 
інформації, надважливої для опанування мовної теорії з відповідного 

розділу шкільного курсу мови, формування логічного мислення, 

розширення обсягу знань, вироблення вмінь і навичок 
послуговуватися мовними ресурсами в публічному мовленні.  

Спостережено, що під час опанування старшокласниками 
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основних розділів шкільного мовознавства ефективними є 

інформаційно-пізнавальні проєкти. Адже вони сприяють поглибленню 
знань учнів з тієї чи тієї теми, актуалізації мовної інформації, 

розвивають навички структурування опрацьованого матеріалу, а 

також дослідницькі, що передбачають розвиток в учнів навчально-

дослідницьких умінь і навичок, гіпотетичного мислення, формують 
навички аналізу й синтезу опрацьованої інформації, теоретичних 

узагальнень. Завершальним продуктом мовного проєкту, крім 

презентації, може бути підготовлений відеоролик, як-от: «Фонетика в 
цифрах і фактах». «Особливості й закономірності фонетичних 

процесів», «Ознаки поділу звуків української мови на голосні й 

приголосні», «Будова мовленнєвого апарату», «Фонетичні зміни та 
фонетичні членування мовного потоку» тощо. 

            Для вивчення лексикології й фразеології найбільшу 

ефективність показали дослідницькі та творчі проєкти з домінуванням 

других, які  характеризуються деякою спонтанністю дій 
десятикласників у процесі реалізації первинного задуму: розробники 

проєкту вносять до сценарію корективи, використовують тлумачні та 

синонімічні словники, виявляючи  творчі здібності.  Прикладами 
творчих проєктів є, наприклад,  такі: 1. «Моя навчальна (розвивальна) 

телепередача»; 2. «Як збагатити словниковий запас»; 3. «Культура 

мовлення – культура особистості».  
У процесі вивчення морфології десятикласниками методично 

доцільними є дослідницькі проєкти, максимально наближені до 

структури наукових досліджень, оскільки передбачають наявність 

таких складників як: обґрунтування актуальності проблеми, 
визначення об’єкта й предмета дослідження, формулювання мети, 

структурування тексту, узагальнення результатів дослідження, 

формулювання висновків, окреслення перспектив подальшого 
дослідження проблеми.  

Упровадження методу проєктів у практику під час 

узагальнення знань з морфології дає змогу вчителеві-словеснику на 

різних етапах уроку застосовувати пошуково-дослідницькі завдання 
випереджувального характеру, різні види інтерактивних вправ: 

«Захист ідей», «Пошук змінюваних та незмінюваних частин мови», 

«Відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників. У 
чому виникають труднощі і чому?» та інші, які передбачають 

самостійну роботу з довідковою літературою.  
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Виконання дослідницького проєкту дає змогу ознайомлювати 

учнів з важливими мовленнєвими відомостями впродовж короткого 
часу. Крім того, метод проєктів  уможливлює концентроване подання 

інформації  через активну аналітико-синтетичну діяльність учнів. 

Виконання проєктів у процесі навчання граматики та їх захист у 

проблемних групах  дає змогу учням самостійно здобувати знання, 
працювати з різними джерелами інформації.  

Отже, в умовах змішаного типу навчання (офлайн/онлайн) у 

старших класах (профільний рівень) продуктивним є метод проєктів у 
таких різновидах: інформаційно-пізнавальні, дослідницькі й творчі, 

які доповнюють один одного, дають учителеві змогу вибирати 

раціональний спосіб діяльності учасників проєкту на засадах 
рівноправного партнерства, стимулювати старшокласників до 

пізнання глибин і тонкощів шкільного мовознавства, розвитку 

індивідуальної мовотворчості, культури мовлення, критичного 

мислення, навчально-дослідницьких умінь і навичок. 
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Мета сучасної вищої освіти полягає у забезпеченні 
поступового переходу здобувачів від навчально-пізнавальної до 

творчої професійної діяльності після закінчення ЗВО. Нові предметні 

знання, уміння й навички, згідно з принципом наступності у навчанні, 

закономірно спираються на вже сформовані, набуваючи все більшої 
професійної спрямованості, — зростає мотивація майбутніх 

компетентних фахівців до навчання, самонавчання й 

самовдосконалення.  
Закономірно, що традиційні та інноваційні методи і прийоми 

навчання української мови у школі певною мірою проєктуються на 
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відповідну систему способів діяльності суб’єктів навчального процесу 

в закладі вищої освіти.  
Методи навчання є дидактичною категорією поряд із такими 

загальними поняттями як зміст, форми, прийоми, засоби навчання, 

знання, уміння, навички та ін. Спираючись на визначення поняття 

"метод", запропоновані відомими лінгводидактами (А. Алексюк, 
Ю. Бабанський, О. Біляєв, А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Голуб, 

С. Гончаренко, О. Горошкіна, С. Караман, І. Кочан, В. Краєвський, 

З. Курлянд, О. Кучерук, Л. Мацько, В. Мельничайко, М. Пентилюк, 
П. Підкасистий, К. Плиско, О. Рудницька, Л. Струганець та ін.), під 

методом навчання у вищій школі розуміємо педагогічну категорію як 

систему дидактичних прийомів, способів продуктивної співдіяльності 
викладача і здобувачів вищої освіти, спрямованої на формування 

компетентної, інтелектуально розвиненої, креативної особистості 

фахівця.  

Удосконалювати методи навчання дає змогу наявність у 
структурі кожного з них як об’єктивного, так і суб’єктивного 

складників. Об’єктивний складник — це загальнодидактичні закони 

та закономірності навчально-пізнавальної діяльності. Суб’єктивний 
складник методів навчання зумовлює творчість проєктувальника, 

підпорядковану вимогам часу, потребам суспільства, конкретній 

дидактичній меті навчального заняття. Суб’єктивний складник 
проєктувальної діяльності викладача української мови дає йому 

можливість на свій розсуд поєднувати прийоми у рамках методів і 

створювати систему методів. 

Методи, як способи навчання, соціально зумовлені: вони 
залежать від економічного та культурного рівня розвитку суспільства, 

окремої держави, набувають якісно нових ознак відповідно до змін у 

педагогічній парадигмі, потреб освіти у ту чи іншу епоху. 
Із-поміж класифікацій методів навчання української мови 

загальновизнаною є пропонована О. Біляєвим: усний виклад учителем 

матеріалу (розповідь, пояснення), евристична бесіда, спостереження 

над мовою, робота з підручником, метод вправ, проблемне та 
програмоване навчання. Дамо стислу характеристику теоретичного та 

практичного аспектів поширеного у вищій школі методу вправ. 

Метод вправ, названий так за провідним прийомом навчання, є 
важливим практичним способом організації, самоорганізації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти 
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з української мови. Не є виправданим, на наш погляд, поєднання слів 

"вправа" і "завдання" у словосполученні: "система вправ і завдань з 
української мови", оскільки йдеться про видове і родове поняття. 

"Український педагогічний словник" С. Гончаренка визначає термін 

"вправа" як "повторне виконання дії з метою її засвоєння. За різних 

умов навчання вправа є єдиною процедурою, в рамках якої 
здійснюються всі компоненти процесу навчання — усвідомлення 

змісту дії, її закріплення, узагальнення й автоматизація" [1, с. 59]. У 

Словнику-довіднику з методики викладання української мови 
(І. Кочан, Н. Захлюпана) завданням є "письмова чи усна інструкція 

стосовно роботи з навчальним матеріалом" [2, с. 284]. Отже, завдання 

є інструкцією щодо виконання певних навчальних операцій, а вправа є 
видом завдання, спрямованим на формування автоматизованих 

навичок.  

На наш погляд, письмові й усні тренувальні вправи з 

української мови у ЗВО є оптимальними репродуктивними 
завданнями. Наприклад, граматико-правописні диктанти різних типів 

(особливо пояснювальні) сприяють формуванню в майбутніх фахівців 

навичок практичного застосування систематизованих знань з 
української орфографії, пунктуації, граматики у професійному 

спілкуванні. Творчі, продуктивні завдання (написання рецензій, тез, 

наукових статей, переказів, есе, підготовка презентацій, укладання 
тестів, кросвордів, добір текстів диктантів, декламація та ін.) щоразу 

потребують від здобувачів прояву креативності — оригінальної 

гнучкої вербалізованої думки. 

Засобом роботи з оптимальним дидактичним матеріалом — 
текстом — викладач формує мовнокомунікативну професійну 

компетентність у кожного майбутнього фахівця. Практичне 

застосування методу вправ на заняттях з української мови за 
професійним спрямуванням ілюструють вправи на переклад та 

редагування фахових текстів. 

Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова за 

професійним спрямуванням" складається з чотирьох частин 
(навчальних модулів), одна з яких має заголовок "Текст як форма 

реалізації професійно-мовленнєвої комунікації. Культура писемного 

мовлення" і передбачає вивчення таких тем: "Основи українського 
правопису", "Переклад та редагування текстів професійного 

спрямування". На лекції з останньої теми висвітлюємо такі питання: 
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1. Поняття «переклад». Форми та види перекладу. Буквальний, 

адекватний, реферативний, анотаційний переклади. 2. Tиповi помилки 
під час перекладу наукових текстів українською. 3. Вибір синонімів 

під час перекладу. Переклад термінів. 4. Особливості редагування 

фахового тексту. Питання про історію українського перекладознавства 

винесено на самостійне опрацювання – як правило, готуються 
презентації.  

На початку практичного заняття студентам запропоновано 

відповісти на запитання для самоперевірки: 1. З якими труднощами 
стикається студент, перекладаючи науковий текст фахового 

спрямування? 2. Яка специфіка редагування наукового тексту? Чим  

різняться анотаційний і реферативний види перекладу? 3. Чи пов’язані 
між собою перекладання та редагування як види діяльності? 

Більшість вправ на переклад та редагування текстів спрямовані 

на розвиток "чуття мови" та формування у здобувачів  комунікативно-

стилістичних якостей мовлення (зокрема правильності, чистоти, 
багатства, виразності, точності, логічності), наприклад: 

1. Запишіть українською мовою запропонований нижче 

текст, звертаючи особливу увагу на правильність перекладу з 
російської мови граматичних форм слів та синтаксичних 

конструкцій. Перекажіть усно записаний вами текст (Текст 

"История бумаги").  
2. Прочитайте текст. Дайте йому заголовок. Як ви 

розумієте вираз "псевдонаукова мова"? (за статтею: 

Кондратів І. І. Культуромовний потенціал професійної наукової 

комунікації // «Молодий вчений», № 4.3 (44.3). - квітень, 2017 р. 
С. 109-113).  

 3. Напишіть есе на тему "Для всяких аналогій межа 

буває. Треба, щоб слова з багатих не зробилися убогі, щоб 
говорила думка в них жива" (Максим Рильський. Поради 

перекладачеві з книги "Мистецтво перекладу").  

4. Користуючись формулами мовленнєвого етикету, 

відредагуйте речення. Пом’якшіть категоричність 
висловлювань (пам’ятайте про метамову). 

5. Відредагуйте тексти документів (зразки заяв, 

автобіографій, характеристик, службових записок, розписок 
та ін.). 
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Зазначимо, що дистанційна форма освіти жодним чином не 

впливає на самостійність виконання вправ здобувачами: заняття 
онлайн, на нашу думку, не потребують специфічного підходу до цього 

методу – вирішальним чинником є приваблива текстова частина 

вправи, оригінально сформульовані завдання. 
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Останнім часом у світовій практиці ефективність освіти 

пов’язують з успішною реалізацією компетентнісного підходу до 

навчання, що зумовлює зміну мети, завдань, освітнього результату, 
який вимірюють сформованістю предметних і ключових 

компетентностей.  

Дослідники наголошують на значному потенціалі 

компетентнісного підходу для особистісного розвитку здобувачів 
освіти, їхньої кращої соціалізації, досягнення 

конкурентоспроможності. Водночас спостереження за освітнім 

процесом, аналіз навчально-методичного забезпечення навчання 
української мови в закладах освіти переконує, що перехід до 

компетентнісної парадигми належним чином не реалізовано, оскільки 
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в роботі вчителів української мови і літератури, у методичному 

забезпеченні освітнього процесу все ще домінує традиційний 
ЗУНівський підхід. Нам імпонує позиція науковців, що 

«переорієнтація на компетентнісний підхід забезпечує посилення 

прикладного характеру мовної освіти, що уможливлює використання 

теоретичних знань як практичного засобу пояснення явищ і 
розв’язання проблем, застосування досвіду успішних дій у конкретних 

ситуаціях, переорієнтацію з процесу на результат освіти в 

діяльнісному вимірі» [3, с. 6]. 
Аналіз спеціальних джерел засвідчує, що компетентність 

потлумачено як «динамічну комбінацію знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь інших особистісних якостей, що 
визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність» [2, с.119]. Отже, компетентність – це 

складне утворення, цілісність взаємопов’язаних і взаємозумовлених 

складників, адже ні знання, ні вміння, ні погляди, ні особистісні якості 
без урахування інших не є компетентністю. Тож перед учителем 

стоїть важливе завдання – домогтися формування в учнів предметної 

та ключових компетентностей.  
Формування ключових компетентностей відбувається в 

процесі опанування всіх навчальних предметів різною мірою. 

Особливість української мови як навчального предмета виявляється 
через залучення учнів до різних видів діяльності, використання 

дидактичного матеріалу різної тематичної спрямованості. Системність 

цього процесу забезпечує вчитель, який добирає компетентнісно 

орієнтовані завдання до уроків.  
Проблемі створення компетентнісно орієнтованих завдань 

(далі КОЗ) присвячено розвідки багатьох науковців (Н. Бондаренко, 

О. Глазова, Н. Дика, Т. Котик, Л. Курач, Л. Попова, О. Фідкевич та 
ін.). КОЗ визначають як діяльнісне завдання, яке дає змогу розвивати 

універсальні загальнонавчальні компетентності (Н. Дика, О. Глазова), 

спеціально створену дидактичну конструкцію (А. Фасоля), інтегративну 

дидактичну одиницю (Л. Курач, О. Фідкевич). 
Призначення КОЗ полягає в тому, щоб показати учням життєві 

ситуації застосування здобутих на уроках української мови знань. 

«Пропонуючи учневі КОЗ з української мови, учитель-словесник тим 
самим наближає його до реальних умов спілкування, активізує його 

навчально-пізнавальну діяльність, стимулює мовленнєву активність. 
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Важливо, щоб ліцеїсти засвоїли, що модель певного жанру передбачає 

дотримання відповідних структурних і стилістичних особливостей 
тексту, впливає на вибір автором мовних засобів», - слушно зазначає 

Л. Попова [2, с.121]. 

Лінгводидактичний потенціал КОЗ визначили В. Борисенко, 

Н. Гагіна, які стверджують, що здобувачі освіти, «виконуючи такі 
завдання, мають не тільки виявляти предметні вміння, а й розуміти 

мету, її особистісну значущість, що є мотиваційним стимулом до дії; 

усвідомлювати наявність усіх необхідних мовних знань, умінь та 
достатності їх рівня в результаті рефлексії; освоювати нові способи 

роботи; відбирати потрібні джерела інформації; організовувати 

самостійну пошукову й творчу діяльність; інтегровано застосовувати 

набуті вміння» 1, с. 151–152.  

Найчастіше КОЗ побудовані на текстовому матеріалі, що дає 
змогу ознайомити учнів із цікавою і корисною інформацією, 

запропонувати різноманітні завдання, спонукати до мовленнєвої 

творчості. Наведемо приклад КОЗ, спрямованого на формування 
ключових компетентностей здобувачів освіти. 

 Знайдіть у текстах прислівники. Визначте їх розряди та 

синтаксичну роль. Що об’єднує подані нижче тексти? Яку проблему в 

них порушено?  

І. Постійна робота виснажує організм та негативно впливає на 
продуктивність. Крім робочих годин, у вас повинні бути й заплановані 

перерви, які дозволяли б трохи відпочити та відновитися. 

Добре працює техніка Pomodoro – чергування часу, в якому одна 
година містить 45 хвилин на роботу і 15 хвилин на перерви. Для цього 

можна використовувати спеціальні програми (з інтернету). 

ІІ. Оскільки час – ресурс, який ми ніяк не можемо збільшити, 
витрачати його необхідно лише на найцінніші і значущі речі. 

Визначити їх можна, розділивши весь список майбутніх справ на 4 

категорії:  

1) важливі і термінові — це справи, які потребують 
максимально швидкого завершення будь-якою ціною, адже вони 

тягнуть за собою тягар наслідків для прийдешнього; 

 2) важливі, але не термінові — категорія справ, які переважно 
орієнтовані на віддачу в майбутньому. Наприклад, заняття спортом, 

час з близькими, хобі та навчання (з інтернету).  
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ІІ. Продовжте текст, запропонувавши дві категорії справ, які в 

тексті не наведено.  
ІІІ. Запишіть 3-5 порад однокласникові/однокласниці, як 

правильно розподілити час. 

ІV. Наскільки інформативні тексти? Чи досягнуто мети, 

поставленої авторами статей? 
V. Яка інформація з текстів виявилася для вас найбільш цікавою 

і корисною?  

           Подібні завдання спонукають до осмислення змісту й форми 
тексту, зокрема оцінювання того, наскільки стиль, добір мовних 

засобів, графічні позначки відповідають завданням тексту, наскільки 

ефективно відображають їх. 
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Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають 
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стратегічні напрями освіти, ставлять чіткі завдання з підвищення 

якості навчання, оновлення методичного інструментарію, що 
ґрунтується на здобутках традиційної методики й упровадженні 

інноваційних підходів до формування національно-мовної особистості 

з розвиненим мисленням, мовленням, інтелектом. 

Визначальними характеристиками українськомовної 
особистості є: високий рівень предметної компетентності, уміння 

створювати самобутні усні й писемні тексти різних жанрів, стилів 

різноманітної тематики, індивідуальна мовотворчість, креативність. 
Досі недостатня увага приділялася обґрунтуванню ефективних 

шляхів формування українськомовної особистості учня ліцею у 

процесі вивчення української мови засобами мовної гри. Не з’ясовано, 
яким формам, методам, прийомам та засобам навчання у ліцеї 

доцільно надавати перевагу. 

Підвищення вимог до якості мовної освіти у сучасній школі, 

виклики інформаційного суспільства спонукають науковців і 
практиків до пошуку ефективних моделей навчання в основній школі, 

що стимулюють учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності, 

продуктивної комунікації для вирішення життєво важливих питань, 
які значною мірою актуалізують проблему використання мовної гри 

на уроках української мови в ліцеї. 

Аналіз спеціальних джерел дав змогу з’ясувати, що з усього 
різноманіття методичного інструментарію саме використання ігрових 

технологій на уроках української мови забезпечує формування 

мовленнєвих умінь, пожвавлює пізнавальні можливості учнів, 

створює ситуацію успіху. Уроки з елементами гри сприяють 
розвиткові мислення, мовлення і характеризуються високою 

активністю, динамічністю, емоційністю, колективністю, змагальністю 

[1, с. 151].  
Предметом наукових зацікавлень учених-психологів різних 

поколінь (Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, Г. Міллера, 

Ж. Піаже, С. Рубінштейна, М. Савчина, О. Сергєєнкової, З. Фройда та 

ін.) є мовна гра. Розв’язанню проблеми ігрової діяльності в навчанні 
української мови й розвитку мовлення присвячені праці А. Богуш, 

Н. Гавриш, О. Горошкіної, С. Карамана, О. Караман, М. Пентилюк та 

ін. 
 

У сучасній педагогічній літературі мовну гру науковці 
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розглядають з різних позицій. Н. Анікєєва, І. Петерсон, 

П. Підкасистий, Ю. Поліщук, Г. Ляпіна вважають її засобом навчання. 
М. Лісіна, В. Семенов, Н. Філатова, О. Вербицький, С. Тюнникова 

вважають мовну гру формою навчання. Як метод навчання мовну гру 

визначають Л. Семушина, Г. Сорокін, С. Харченко та ін.  

Мовну гру розглядаємо як метод навчання на уроках 
української мови з огляду на її дидактичний та розвивальний 

потенціал, спрямованість на формування в учнів комунікативного 

досвіду, мовної стійкості, лінгвістичної креативності тощо. На нашу 
думку, найбільш цілісним і вичерпним є визначення, подане у 

Словнику-довіднику з української лінгводидактики: «Мовні ігри – 

різновид вправ, що передбачають моделювання навчальних ситуацій 
задля вироблення мовних і мовленнєвих умінь і навичок» [3, с. 161]. 

О. Горошкіна, З. Смєлкова виокремлюють такі види ігор, які 

доцільно використовувати під час уроку української мови – гра зі 

словом, гра-вправа, яка може бути реалізована у формах мікрогри 
(одне завдання) і макрогри (передбачає завдання підвищеної 

складності й колективні форми їх вирішення) та урок-гра, що сприяє 

інтелектуально-емоційному розвитку та реалізації індивідуальних 
здібностей і можливостей кожного учня [2]. 

Наводимо приклади мовних ігор, які сприяють формуванню 

українськомовної особистості учнів ліцею.  

Гра «Комбінаторика» 

Правила гри. Учні одержують по 5–6 слів, із якими мають 

скласти речення за обумовлений час (5–10 хв); головний принцип гри 

– висхідні слова можна варіювати шляхом зміни їх частиномовної 
належності, місця розташування в реченні, граматичної форми тощо. 

Перемагає той з-поміж учасників гри, хто впродовж визначеного часу 

складе більше речень; відзначити у грі варто також авторів найбільш 
оригінальних, художніх, змістовних речень. 

Приклади завдань  

Висхідні слова: мова, любити, знати, краса, чистота, берегти.  

Речення: Любімо й бережімо знання чистої та красивої мови. 
Бережімо в чистоті мову – то знатимемо красу любові. Люблячи і 

знаючи мову, бережемо чисту красу. Люблена і знана мова береже 

чистоту краси. Збереження мовної чистоти – краса незнаної любові. 
Красу чистої мови бережи – знатимеш любов [4, с. 113-114]. 

Гра розвиває творчі здібності, фантазію й мислення, формує 
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увагу до слововживання та контексту, зміцнює навички лексичної, 

граматичної та стилістичної валентності слів, сприяє кращому 
засвоєнню законів логіки української мови. 

Гра «Метафорична хмаринка» 
Правила гри. Попрацюйте парами, створіть «хмаринку» із 20 

слів-іменників, наповнених позитивною енергетикою. Потім 
об’єднайте записані слова в 10 метафоричних комбінацій, які 

викликають приємні асоціації, спогади, здаються яскравими, можуть 

послужити підґрунтям для написання есе. 
Примітка. На виконання завдання відведено 7 хв. Пара 

учасників, яка найшвидше й правильно виконає завдання, отримує 10 

балів.  

Приклади завдань  

Слова: веселка, мрія, берег, душа. 

Комбінації: веселка душі, берег мрії. 

Гра «З однієї букви» 
Правила гри. Учні повинні скласти невеликий за обсягом 

текст, кожне слово якого має починатися з тієї самої букви. 

Переможці визначаються за номінаціями «Збагачене висловлення», 
«Глибоке розкриття теми», «Творчий підхід» тощо. Завдання можна 

ускладнити умовою. Наприклад, поширити текст дієприслівниковим 

зворотом, звертанням, вставними словами, однорідними членами 
речення. 

Приклад  

Відпочинок 

Відчинила вікно – вітер ввірвався вітами верби. Весна воркоче 
– виспівує веселками. Волію відпочити від великої втоми. Вечорітиме 

– візьму велосипед, від’їду від учорашнього: від велетнів-будинків, від 

вікон, від вулиць – вдаль. 
Відійде вечір – вдивлятимуся в височінь, вкриту вогниками. 

Відчуваю велич Всесвіту. Всміхнуся всьому… 

Все-таки варто вряди-годи відірватися, вивільнитись від 

виснажливого «вчора». 
Гра підносить на вищий щабель культуру усного й писемного 

мовлення учнів, привчає їх бути уважними до мови, до вибору 

потрібного слова й добору оптимальної синтаксичної конструкції, 
сприяє виробленню мовного чуття й смаку, вчить зосереджувати увагу 

та формує лінгвістичну креативність. 
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Доцільність упровадження мовної гри у процес вивчення 

української мови полягає в тому, що гра дає можливість здобути 
необхідні теоретичні знання норм і правил успішної комунікативної 

діяльності, набути обов’язкових умінь і навичок продуктивно 

спілкуватися, орієнтуватися в ситуаціях, прогнозувати результати 

свого та чужого спілкування; сформувати в учнів стійкий інтерес, 
потребу та прагнення брати участь у комунікативному процесі, 

отримувати емоційне задоволення від взаємодії з оточенням; дає 

можливість набути необхідного для подальшого життєтворення 
соціально-комунікативного досвіду, спробувати себе в різноманітних 

«ролях», бути активним безпосереднім учасником комунікативної та 

навчальної діяльності.  
Урахування таких психологічних чинників як критичне 

ставлення до знань, інтроспективність мислення, розумовий розвиток, 

розвиток уваги, сприймання, пам’ять, розвиток мовлення під час 

використання мовної гри на уроках української мови сприяє розвитку 
пізнавального інтересу та ініціативності учнів, формуванню 

лінгвістичної креативності, предметної та ключових компетентностей, 

а також формує українськомовну особистість учня ліцею. 
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З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:  

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЗАВДАНЬ 

 

Юлія Набок-Бабенко, 
учителька української мови та літератури 

НВК «Новопечерська школа», 

аспірантка Київського університету ім. Бориса Грінченка 

 
Навчання української мови в закладах освіти дедалі більше 

набуває компетентнісної спрямованості. Це передбачено основними 

нормативними документами: концепцією «Нова українська школа» 
(2016 р.), Законом України «Про освіту» (2017 р.), Державним 

стандартом базової середньої освіти (2020 р.).  

Закономірно, що традиційне й усталене оцінювання знань, 

умінь і навичок має набути іншого змісту з огляду на зміну освітніх 
акцентів, ключові навички ХХІ століття та запити суспільства. 

Визначальним стає оцінювання компетентності – «динамічної 

комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 

успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність» [2]. 
 У концепції «Нова українська школа» зазначено, що в межах 

запровадження компетентнісного підходу «буде створено нову 

систему вимірювання й оцінювання результатів навчання» [4, с. 12]». 

Попри те що словосполучення «результати навчання» є суперечливим 
у парадигмі компетентнісного підходу, очевидна  потреба в 

реформуванні традиційної системи оцінювання. У концепції 

зазначено: «Буде змінено підходи до оцінювання результатів 
навчання. Оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу 

і плануванню індивідуального темпу навчання, а не ранжуванню 

учнів. Оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд [4, 

с. 15]».  
Невизначеними лишаються підходи до оцінювання 

компетентності. О. І. Ляшенко та Ю. О. Жук, автори монографії 

«Тестові технології оцінювання ключових і предметних 
компетентностей учнів основної і старшої школи», виокремлюють три 

основні підходи до тестового оцінювання компетентності:  
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1) вчинковий, характерний для американської педагогічної 
традиції;   

2) функціональний, властивий британській школі;  

3) цілісний, або багатовимірний, притаманний німецьким і 

французьким традиціям [5, с. 7-8]. 
За першим підходом визначальними є спеціальні тести на 

здатність виконувати набір певних дій за конкретних ситуативних 

обставин. Такі компетентнісні тести дають змогу передбачити 
ефективність певного виду діяльності в реальних життєвих ситуаціях 

– на виробництві, у навчанні, в соціальній практиці тощо. 

 Другий підхід орієнтований на оцінювання цілісності знань, 
розуміння засвоєного матеріалу, ціннісне ставлення. Інтегративна 

модель оцінювання компетентності враховує когнітивні, 

функціональні, особистісні, етичні й організаційно-управлінські 

аспекти. Окрім того, ця модель охоплює також функціональні 
компетенції, що характеризують потенційні можливості людини в 

продуктивній діяльності [5, с. 8]. 

Третій підхід є двополюсним: з одного боку, відображає 
особистісні якості, властиві кожній людині, а з іншого, – містить 

суспільні компетенції, необхідні для організації групової діяльності та 

участі в такій роботі кожного учасника. «Різноманітність компетенцій, 
які перебувають на тому чи тому полюсі, інтегрується за рахунок 

цілісного погляду на компетентність особистості як набір предметних, 

особистісних і соціальних компетенцій. Усі вони формулюються в 

категоріях діяльнісного підходу, передбачаючи здатність особи 
виконувати дії й розв’язувати практичні проблеми на підставі 

предметних знань і вмінь. Загальні когнітивні компетенції 

розглядаються як фундамент для розвитку предметних компетенцій» 
[5, с. 9]. Для цього підходу важливими є також особистісні 

компетенції, що ґрунтуються на когнітивних і соціальних. При цьому 

пріоритетними є здатність до саморозвитку й самореалізації, 

формування позитивного іміджу, виховання моральності та соціальної 
відповідальності. 

Якщо спроєктувати зазначені вище підходи на оцінювання 

компетентності з української мови, то виникає багато протиріч, 
труднощів, запитань. Закономірно, що оцінювання компетентності має 

передбачати психологічний аспект. Важливими є особистісні 
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результати й певні рівні сформованості цінностей, ставлень та 

поведінкових норм. 
Серед різних ключових компетентностей НУШ 

основоположною для уроків української мови є предметна 

компетентність. «В оцінюванні предметної компетентності 

відштовхуватися варто від поняття «освітній продукт», що має бути 
виявом результату освітньої діяльності», – зазначає Н. Б. Голуб [1, 

с.13]. Якщо розглядати компетентнісний результат, то варто 

орієнтуватися на два прояви: зовнішній (текст, проєкт, ідея, план, 
програма) і внутрішній (особистісні характеристики). Слушними є 

зауваги Н. Б. Голуб про те, що оцінювання зовнішнього прояву є 

посильним лінгводидактам, однак оцінювання внутрішнього – це 
прерогатива психологів [1, с.15]. 

Проблемним є питання вимірювання компетентності. 

Закономірно, що звичні для всіх тестові завдання з мовних тем не 

відповідають усім вимогам компетентнісно орієнтованих методик. 
Оцінювання компетентності з української мови має передбачати 

суттєво новий формат тестових завдань. Вони мають базуватися  

насамперед  на роботі з текстами різних стилів. При цьому 
визначальними є найвищі рівні таксономії Блума – аналіз, синтез та 

оцінювання. Окрім когнітивного складника, що передбачає завдання з 

перевірки предметних знань, умінь і навичок, необхідно оцінити 
здатність учнів застосовувати їх у різноманітних ситуаціях, практичне 

спрямування та ціннісне ставлення здобувачів освіти до набутого 

пізнавального досвіду. 

Очевидно, що  за тестового оцінювання компетентності з 
української мови доцільно перевіряти не лише механічне засвоєння 

граматики, орфографії чи інших розділів науки про мову, а 

насамперед – критичне мислення, креативність, ціннісне ставлення 
здобувачів освіти та інші аспекти компетентності.  

Тестове оцінювання компетентності з української мови 

набуває значущості у завданнях ЗНО. «Український центр оцінювання 

якості освіти» на початку 2020/2021 навчального року презентував 
зразки оновлених сертифікаційних робіт з української мови та 

літератури. Прикметною ознакою цих робіт є вагома переорієнтація на 

оцінювання компетентності. На рівні закритих тестових завдань з 
української мови це виявляється, зокрема, у контекстності: «…значна 

кількість завдань спрямована на виявлення здатності 
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учасника/учасниці працювати не з «абстрагованими» мовними 

одиницями чи явищами, а з їх реалізацією в межах різних за обсягом 
контекстів» [3]. 

Однією з основних новацій ЗНО–2021 з української мови є 

введення тестових завдань відкритої форми. Ці завдання 

передбачають стислі відповіді на запитання, які стосуються одного 
або кількох тематично пов’язаних текстів. Тести такого типу 

засвідчують валідність для оцінювання когнітивних навичок високого 

рівня – аналізу, синтезу, оцінювання (за таксономією Блума), а тому 
застосування їх є цілком мотивованим з огляду на компетентнісну 

спрямованість оновленого тесту. 

На сьогодні тестове оцінювання компетентності з української 
мови набуває практичної реалізації в класах, які навчаються за 

програмою «Нова українська школа». Тест компетентностей з 

української мови для учнів 3-4 класів має на меті оцінити поступ учнів 

у становленні ключової компетентності «володіння рідною мовою». 
Тест компетентностей НУШ ґрунтується на роботі з текстом. 

Тестові завдання є різнотипними: з однією чи з кількома правильними 

відповідями, відповідь окремими словами й розгорнута письмова 
відповідь у відведених для цього рядках. У передмові до тесту є 

оптимістичне налаштування на позитивний результат і передбачення 

ситуації успіху. Загалом у тесті компетентностей наявні завдання 
різних типів і рівнів складності. Розгляньмо їх більш докладно задля 

розуміння процесу оцінювання компетентності з української мови, що 

розпочався в початковій школі й триватиме в середній та старшій. Для 

аналізу візьмемо комплекси завдань «Українська мова. Тест 
компетентностей №1» для 3 і 4 класів [6; 7].  

У першому завданні тесту компетентностей для 3 класу 

наведено діалог двох дітей, дівчинки і хлопчика, які зустрілися на 
вулиці. Прочитавши діалог, учні мають визначити ставлення мовців 

(героїв діалогу) одне до одного. Варіанти відповідей: «1) зухвало і 

недружньо; 2) дружньо і невпевнено; 3) дружньо і впевнено» [6]. Далі 

потрібно довести свою думку, записавши 2-3 речення. Завдання 
такого типу перевіряють ціннісне ставлення здобувачів освіти й 

уміння аргументувати власні думки. У другому завданні наведено 

перелік слів; потрібно поміркувати, про що може йтися в тексті з 
такими словами й записати відповідь 3-4 реченнями. Також 

передбачене визначення стилю тексту.  
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Третє завдання – це текст, з четвертого по восьме – завдання за 

цим текстом. Одне з них – заповнення таблиці, у якій потрібно 
визначити структурні компоненти (зачин, основна частина, кінцівка) і 

власні емоції, позначивши їх смайликами. У сусідньому стовпчику 

варто пояснити, що саме в тексті викликало такі емоції.  

Сьоме завдання є творчим: створити афішу до уявної вистави, 
назва якої відповідає тексту з попередніх завдань. «Поміркуй, яка 

необхідна словесна інформація про виставу має бути на афіші. Запиши 

цю інформацію на афіші так, щоб залишилося місце для малюнків. 
Використай відповідний шрифт» [6], – такою інструкцією 

завершується завдання. 

Інші завдання – суто мовного плану: підкреслити в тексті 
спільнокореневі слова до слів «політ», «крило», «мокрий»; записати 

форми слова «дощ», які трапилися в тексті; дібрати слова з 

протилежним значенням (без уживання відповідного терміна) [6]. 

Тест компетентностей №1 з української мови для учнів 4 класу 
відрізняється від попередніх не лише змістом, а й структурою. Перед 

низкою завдань подано один текст, який потрібно прочитати й 

виконати за ним наступні завдання. Перше – передбачає встановлення 
відповідності між іменем і родинним статусом; друге – виокремлення 

важливих подій тексту й зазначення їх на «шкалі часу»; третє – 

оцінювання вчинків, формулювання власної думки й аргументація її; 
четверте – розмірковування про джерела інформації, узяті для 

написання цього тексту, висловлення міркувань щодо надійності цих 

джерел; п’яте – пошук слів, які не вживають у сучасній мові, 

записування їх поруч із синонімами; шосте – пошук речень із 
звертаннями в тексті, формулювання власних речень, що містять 

визначені звертання; сьоме – пошук фразеологізму й пояснення його 

значення; восьме – групування дієслів, які траплялися в тексті, за 
граматичними значеннями, заповнення відповідної таблиці; у 

дев’ятому завданні слід вставити пропущені букви й записати в 

дужках перевірку для  слабкої позиції звука.   

Після виконання кожного із завдань тесту компетентностей (і 
для 3-го, і для 4-го класів) передбачено етап рефлексії,  на якому 

потрібно відповісти «так» або «ні» на запитання: «Чи легко було 

виконувати це завдання?» Останнє, десяте, завдання в тестах 3-4 
класів є теж рефлексійними: «Якщо деякі завдання було важко 

виконати, то напиши, чого ще тобі слід навчитись». Через кілька 
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порожніх рядків для нотувань – додаткове запитання: «Якщо тобі 

легко було виконати всі завдання, то напиши, що тобі допомогло» [6; 
7]. 

Тестове оцінювання компетентності, започатковане в 

початкових класах НУШ, потребує послідовного й логічного 

продовження в середній та старшій школі. Для цього необхідним є 
розроблення компетентнісно орієнтованих завдань, виконання яких 

потрібно оцінювати за визначеними чіткими критеріями.  

Отже, у процесі динамічного розвитку суспільства й 
реформування системи освіти актуальності набуває тестове 

оцінювання компетентності, яке передбачає перевірку не лише знань, 

умінь і навичок, а й здатності застосовувати їх у різних ситуаціях, а 
також практичне спрямування та ціннісне ставлення до набутого 

досвіду. Усе це потребує розроблення нових підходів, методик і 

критеріїв для тестового оцінювання компетентності з української 

мови. 
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Метод навчання як дидактична й лінгводидактична категорія 
привертає увагу багатьох дослідників, є об’єктом наукових дискусій, 

обговорень проблемних питань, передусім підходів до визначення 

методу, класифікацій, функцій, особливостей застосування в різних 

умовах освітнього процесу. Особливо актуальними проблеми методів 
постають у період реформування освітньої системи загалом і мовної 

освіти зокрема, що відбувається в наш час.  

О. Біляєв у визначенні методу навчання української мови взяв 
за основу «двоєдину спільну діяльність учителя та учнів, що включає 

в себе, з одного боку, викладання вчителя і, з другого, ‒ учіння 

школярів» [1, с. 74]. Це відповідало переосмисленню ролі учня й 
учителя в освітньому процесі, коли учня стали визнавати не об’єктом, 

а суб’єктом освітньої діяльності. Такий погляд на учня підтвердила й 

запропонована вченим класифікація методів навчання мови ‒ «за 

способом взаємодії вчителя і учнів на уроці, що відповідає 
характерові навчального процесу в сучасній школі» [1, с. 74]. Тобто 

метод відображає взаємну діяльність учителя й учнів, визначає їхні 

дії, спрямовує на реалізацію певної мети.  
Учені-методисти наукової школи О. Біляєва наприкінці ХХ ст. 

дослідили основні методи навчання української мови в школі: усний 

виклад учителем матеріалу (розповідь, пояснення), бесіда вчителя з 

учнями, спостереження учнів над мовою, метод вправ, робота з 
підручником.  

Розвиваючи ідеї О. Біляєва, українські вчені (З. Бакум, 

О. Горошкіна, С. Караман, О. Кучерук, М. Пентилюк, К. Плиско, 
М. Хом’як та ін.) теоретично й практично дослідили використання 

методів навчання української мови в закладах загальної середньої 
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освіти різного типу, розробили класифікації, визначили нові методи, 

прийоми, технології навчання мови, обґрунтували компетентнісний 
підхід до навчання української мови. О. Кучерук запропонувала 

«збагачену» систему методів навчання української мови в основній 

школі з урахуванням змін у розвитку сучасної освіти й суспільства [2, 

с. 9], значно розширила перелік методів, спрямованих на формування 
мовної, мовленнєвої, комунікативної, текстової компетентностей 

учнів.  

Актуальність проблеми методів, переосмислення їх функцій, 
спільної діяльності учителя й учнів в освітньому процесі нині 

зумовлені освітніми реформами в нашій країні, запровадженням 

компетентнісного навчання. Концептуальні засади Нової української 
школи спонукають реформувати заклади загальної середньої освіти 

відповідно до суспільних змін, щоб вони були орієнтовані не тільки на 

накопичення учнями знань – hard skills, а й на вироблення гнучких, 

життєво необхідних навичок, спрямованих насамперед на ефективну 
комунікацію, розвиток критичного мислення, проєктування, 

прийняття рішень, оскільки в «сучасному світі дедалі більше 

необхідними стають «м’які» навички – soft skills» [4, с. 6]. На 
важливості зміни акцентів у навчанні мови наголошує О. Кучерук: 

«Обмежене спрямування мовної освіти лише на предметно-

пізнавальну сферу учня позбавляє належного розвитку духовно-
ціннісного складника його особистості» [2, с. 304].  

Формула Нової української школи визначає новий зміст 

освіти, заснований на формуванні необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві компетентностей, передбачає вироблення 
в учнів ключових компетентностей поряд з предметними, гарантує 

вчителеві академічну свободу, зокрема й у виборі методів навчання 

відповідно до принципу дитиноцентризму, плекання української 
ідентичності.  

             З широкого кола проблем, пов’язаних із теорією і практикою 

використання методів у процесі сучасної мовної освіти учнів, 

виокремлюємо питання ефективності методу навчання української 
мови як спільної діяльності учителя й учнів.  

Перед учителем у професійній діяльності завжди постає 

питання, який метод навчання вибрати, щоб він дійсно став 
ефективним способом досягнення запланованого результату, 

способом взаємодії, комунікативним способом організації навчання, 
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об’єднав учителя й учнів, наблизив їхні комунікативні й пізнавальні 

наміри в конкретних ситуаціях уроку, щоб метод виконував 
навчальну, розвивальну, виховну, спонукальну (мотиваційну) і 

контрольно-корекційну функції.  

Метод забезпечує комунікативну взаємодію суб’єктів освітньої 

діяльності, тому від ефективності методу залежить ефективність 
кожного етапу освітнього процесу. Ефективність методу пов’язана з 

такими чинниками ефективності навчання  як зміст і перебіг 

освітнього процесу (складність, значущість, компетентнісна й 
особистісна спрямованість матеріалу); особистість дитини (наявність 

мотивації, розвиток психічних процесів, сформованість умінь 

учитися); особистість учителя (характер, креативність, професійна 
майстерність, мотивація).  

Ефективність методу розглядаємо у двох пов’язаних аспектах: 

ефективності вибору методу та ефективності застосування методу, що 

загалом свідчать про реалізацію педагогічного задуму, про результат 
навчання. Вибір методу навчання ‒ це професійне компетентнісне 

вміння вчителя, пов’язане з іншими компетентнісними якостями, 

оскільки компетентність – це «динамічна комбінація знань, способів 
мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну 

та/або подальшу навчальну діяльність» [3]. Ефективність застосування 
методу залежить від компетентностей і вчителя, й учнів під час уроку, 

а також від просторових, часових умов і технічного забезпечення. 

Однак за організацію навчання, використання методів відповідає 

педагог. Він має усвідомлювати, що метод сам по собі не може бути 
ефективним чи неефективним, хорошим чи поганим,  ‒ його 

ефективність залежить від правильного вибору й правильного 

застосування, узгодженості дій учителя й учнів.  
Визначення критеріїв ефективності вибору й застосування 

методів навчання української мови та показників цих критеріїв є 

складним питанням, як і саме визначення методу, що має гнучку 

структуру й змістове наповнення, залежне від мовного, мовленнєвого 
й комунікативного чинників і особистісних характеристик.  

Критерій ефективності методу навчання української мови 

розуміємо як ознаку або підставу, що дає право оцінити якість і рівень 
сформованих компетентнісних ознак мовної особистості учня, 

зробити висновки щодо отримання очікуваного результату навчання 
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мови, прийняти рішення щодо подальших дій учителя-словесника. 

Такий погляд відповідає компетентнісному підходу до навчання мови, 
дає змогу вчителеві оцінити правильність вибору й застосування 

методу для реалізації мети проєктованого уроку, досягнення 

результату.  

Учитель має знати, за якими ознаками можна оцінити 
ефективність вибору методу, які критерії вибору варто враховувати,  

щоб вони сприяли втіленню певного методу в освітній процес. 

Ефективність методу навчання не може бути визначена на етапі 
проєктування освітньої діяльності, оскільки метод тоді ще не діє, він 

лише запланований учителем. Цей етап не передбачає взаємодії, 

спільної діяльності вчителя й учнів. Наскільки вдало було вибрано 
метод, можна оцінити на етапі його застосування, ураховуючи умови 

уроку, діяльність учителя й учнів, зв’язок з іншими методами.  

Так, критеріями вибору методу навчання української мови 

можуть бути: вимоги чинної програми щодо формування 
компетентності учня (на формування яких знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей спрямований метод); 

конкретна мета чи завдання застосування методу; прогнозований 
результат; дотримання закономірностей, підходів, принципів навчання 

мови; особливості мовного матеріалу та інших засобів навчання, 

зокрема й мультимедійних; зв’язок з іншими методами навчання; 
мотиваційна, психологічна й компетентнісна готовність учнів з 

урахуванням індивідуальних особливостей до спільної роботи за 

визначеним методом; професійна готовність учителя до застосування 

вибраного методу (набутий досвід, знання типових ситуацій 
освітнього процесу з можливістю використання запланованого 

методу, рівень практичної підготовленості до застосування методу).  

На етапі застосування методу навчання в конкретній ситуації 
освітнього процесу вчитель перевіряє правильність вибору методу, 

насиченість його прийомами, оцінює свою проєктувальну 

спроможність, досягнення очікуваного результату, а учні теж можуть 

побачити результати своєї роботи й висловити враження про неї, що 
дасть змогу вчителеві коригувати підходи до вибору методу навчання.  

             Основний критерій ефективності застосування методу ‒ 

реалізований очікуваний (запланований учителем) результат, 
виконання конкретного завдання, реалізація мети з позицій 

компетентнісного навчання; показниками цього критерію є 
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сформовані в учнів смислові зв’язки між фактами, явищами, подіями; 

розуміння способів мовленнєвої діяльності із застосуванням здобутих 
знань; вироблення поглядів, переконань, способів мислення, 

цінностей, пов’язаних із повагою та увагою до багатих ресурсів 

української мови, до її комунікативних якостей, виражальних 

можливостей і етики спілкування; розвинені комунікативні здібності 
учнів, критичне мислення і творчий потенціал.  

Отже, про ефективність методу можна говорити тільки 

відповідно до конкретної ситуації вибору й особливостей його 
застосування в різних умовах освітнього процесу. Ефективність 

методів залежить від їх зв’язків, основних функцій, що змінюються в 

процесі мовної освіти учнів, суттєвих розрізнювальних ознак. 
Ефективні методи, характеризуючи різнобічну взаємодію вчителя й 

учнів, мають бути спрямовані на формування цілісної особистості 

учня, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення. 
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Для досягнення освітніх результатів здобувачів освіти в 

умовах впровадження концепції Нової української школи особливої 
значущості набуває багатоаспектна проблема пошуку ефективних 

методів навчання. Різні інноваційні освітні технології, зокрема методи 

навчання, розвиваються і втілюються в шкільну практику навчання 

української мови. Частина з них – запозичені із західної освітньої 
системи (нейролінгвістичне програмування, гештальттехнологія, 

сторітелінг, скрайбінг та ін.), частина є вітчизняними, 

загальновизнаними освітянською спільнотою й активно 
використовуються учительством. На нашу думку, освітні технології 

ґрунтуються на поєднанні інноваційних та традиційних методів 

навчання української мови. Проблема використання методів в 
освітньому процесі розглядається в працях вітчизняних дидактів і 

методистів: О. Біляєва, Н. Бондаренко, Н. Голуб, О. Горошкіної, 

С. Карамана, О. Кучерук, М. Пентилюк, О. Пометун, О. Потапенка та 

ін.  
Орієнтиром у розробленні дидактичних технологій є 

методична концепція О. Біляєва [1, с. 75]. З-поміж п’яти основних 

методів навчання української мови (усний виклад учителя, бесіда, 
робота з підручником, метод вправ, спостереження учнів над мовою), 

обґрунтованих ученим-методистом, метод спостереження О. Біляєв 

вважає «одним із дієвих засобів активного здобування знань», завдяки 

якому розширюється простір для активних розумових дій учнів, 
усувається одноманітність у роботі вчителя» [1, с. 84].  

Серед лінгводидактів метод спостереження над мовою 

всебічно обґрунтували Л. Рожило, О. Шпортенко, В. Теклюк, 
С. Караман, О. Караман, О. Кучерук, З. Бакум, М. Барахтян та інші 

вчені [2]; [3]; [4] [5].  
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Метод спостереження над мовою – один із методів навчання, у 
якому закладено великі можливості учнів до активної аналітичної 

роботи на уроці, без якої неможливе ефективне навчання мови. 

Цінність методу полягає в тому, що школярі пізнають сутність мовних 

процесів, фактів, осмислюють зв’язок між ними, формують і 
розвивають самостійні пошукові навички, здатність думати, 

аналізувати та знаходити відповіді. Саме метод спостережень дає 

змогу здобувачам освіти «встановити споріднені явища і використати 
вже сформовані уміння і навички для засвоєння нових знань» [6, 

с. 69].  

Уперше теоретично й практично обґрунтував цей метод 
О. Пєшковський, розробивши систему вправ для спостереження над 

мовою. Використовуючи метод спостережень, учений мав на меті 

донести до свідомості учнів певну суму знань про мову, не 

пропонуючи їм готових відомостей, а даючи «у потрібному порядку 
матеріал і керуючи непомітно для самого учня процесом граматичного 

осмислення цього матеріалу» [7, с. 6].  

Уроки із застосуванням методу спостереження над мовою 
потребують  від учителя-словесника ретельного розроблення змісту 

роботи, структури, технології проведення. Необхідно підготувати 

ґрунт для розуміння й свідомого засвоєння учнями певних висновків 
або правил, які згодом будуть вивчатися, адже робота 

здійснюватиметься, як правило, під керівництвом вчителя за певним 

планом. Школярі мають зрозуміти, що робити, з якою метою, у якій 

послідовності, у який спосіб фіксувати результати спостереження. 
Тобто учитель повинен забезпечити всі умови для ефективної роботи 

на уроці. Такий формат використання методу сприятиме зміцненню в 

учнів мотивів учіння, пожвавить інтерес до процесу вивчення мовних 
явищ, дасть змогу здобувачам освіти позбутися враження, що їм 

нав’язують мовні відомості, правила. Спостереження над мовою може 

вестися й після вивчення теоретичного матеріалу. У  цьому разі метою 

спостереження є розширення кола фактів, що ілюструють і 
підтверджують вивчене мовне явище чи факт. 

Якщо розглядати метод спостереження над мовою в системі 

проблемного навчання, то означений метод містить елементи 
дослідницького методу. На уроках різних типів необхідно 

організувати роботу в такий спосіб, щоб учень мав можливість 
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задовольнити свої потреби, тобто перетворити процес здобування 

знань на необхідність. Учитель має забезпечити всі умови для 
спостережень та експериментів. Метод спостереження над мовою 

можна застосовувати для вивчення широкого кола явищ, він цінний 

можливістю змінювати «поле охоплення» досліджуваного об’єкта, дає 

змогу висувати й перевіряти додаткові гіпотези. 
Можна, наприклад, активно використовувати різноманітні 

відео з Ютюбу, після перегляду яких запропонувати дослідити, 

наприклад, мовні засоби образності чи емоційності, найбільш уживані 
мовні конструкції,  мовні огріхи.  

Учитель-словесник має допомогти учневі виробити навички 

здобувати знання під час самостійних спостережень, навчитися 
загострювати увагу на певному мовному понятті й розвивати вміння 

аналізувати конкретне явище чи мовний факт, робити висновки, 

формулювати визначення і правила, не сподіваючись на те, що 

вчитель передасть йому готові знання й досвід.  
Необхідно виробити звичку в учнів бути спостережливими 

скрізь, шукати мовні помилки, наприклад, у рекламних повідомленнях 

уздовж дороги, у транспорті, в інтернеті, на телебаченні. Таким чином 
поглиблюється інтерес, посилюється мотивація, накопичується 

відповідний досвід загострення уваги до мовних явищ.  

Виконання завдань для реалізації методу спостережень над 
мовними явищами і фактами дає змогу наблизити освітній процес до 

потреб життя. Тому проблема використання методу спостереження на 

уроках української мови потребує подальшого дослідження й 

глибшого психологічного осмислення, збагачення досвідом 
практичного використання. 
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Ефективному формуванню і розвитку пізнавальної діяльності 

старшокласників у процесі навчання морфології української мови 

слугує система ігрових завдань, спрямованих на вдосконалення 

мовленнєвих умінь і навичок учнів. Важливим інструментом 
підвищення рівня знань учнів про морфологічні мовні одиниці 

вбачаємо використання на уроках вивчення морфології української 

мови методів, які викликають інтерес до тієї чи тієї морфологічної  
теми та сприяють організації взаємозв'язку між усіма учасниками 

освітнього процесу. До таких відносимо ігрові методи, що сприяють 

розвиткові в учнів творчого мислення, забезпечують створення 

позитивного емоційного тла на уроці. 
Дослідженням ігрових методів займались А. Богуш, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, С. Караман, С. Кондукова, В. Мєдвєдєва, Л. Немикіна, 

Л. Сергієнко та ін. На думку науковців, гра позитивно впливає на 
емоційну активність, сприяє розвиткові комунікативної 

компетентності та узагальненню, систематизації  й поглибленню 
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здобутих знань [1]. 

Практика переконує, що гру, як інтерактивний метод, можна 
використовувати на будь-якому з етапів уроку, адже вона виховує у 

старшокласників інтерес до навчання, сприяє розширенню кругозору, 

дає змогу урізноманітнити форми роботи на уроці, розвиває мовлення 

учнів, їхню творчу фантазію і здібності. Погоджуємося з думкою, що 
«головним у виборі гри є врахування вікових та інтелектуальних 

особливостей учнів, тому вчителеві варто пам΄ятати, що кожен етап 

уроку має бути виваженим і повністю відповідати заданій темі й меті» 
[2; с.27] та сприяти успішному засвоєнню навчального матеріалу. На 

нашу думку, гра на уроці морфології – це той метод навчання, під час 

якого відбувається взаємодія вчителя й учнів, що веде до визначення й 
реалізації дидактичних цілей та завдань навчання. 

Як свідчать спостереження за освітнім процесом, гра, як 

інтерактивний метод, успішно використовується в структурі 

нестандартних уроків, плануючи які, педагог-предметник добирає  
цікаві й зрозумілі учням дидактичні ігри. Практичний досвід  

доводить, що лише у співпраці всіх суб̓єктів освітнього процесу 

можна отримати результативний урок, який збуджує зацікавленість 
учнів до вивчення української мови, зокрема морфології, і стимулює 

розвиток їхніх комунікативних, пізнавальних та творчих здібностей. 

Зміст кожного такого уроку української мови інтегрує здобуті знання, 
уміння, досвід, цінності учнів, які в подальшому вони цілісно 

реалізують на практиці. 

З-поміж ігрових методів навчання морфології у старших 

класах на профільному рівні вирізняємо ігрові дискусії, ігрові 
ситуації, навчально-рольові ігри, «Мозковий штурм» тощо. Ігрові 

дискусії спонукають учнів до роздумів, наприклад, чому інфінітив 

називають початковою формою дієслова, адже він не має типових для 
дієслова граматичних категорій, але, за словами І. Вихованця, 

«набуває ознак відмінка як найважливішої граматичної категорії 

іменника». 

Наведемо приклад ігрової ситуації, у якій учні можуть 
висловити власні припущення щодо визначення роду деяких 

іменників: давньогрецький граматик Аммоній, який жив у ІV столітті 

до нашої ери,  так пояснював рід іменників: назви активних предметів 
належать до чоловічого роду, пасивних – до жіночого. Слово ріка у 

грецькій мові чоловічого роду, море – жіночого. Це пояснють тим, що 
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річка несе в море свої води (активна), а море «приймає» їх (пасивне). 

Перевірте цю гіпотезу на прикладах таких слів: стіна, книга, лід, 
вітер,  заметіль, ураган, буря [2; с. 54]. 

Навчально-рольові (ділові) ігри передбачають підготовку 

старшокласниками доповідей, повідомлень, наприклад,  про вигук як 

особливу мовну одиницю. Так, під час гри «Мовознавець» учні 
можуть  підвердити або спростувати думку окремих учених-лінгвістів, 

наприклад, О. Потебні, який не вважав вигук частиною мови; 

В. Виноградова, який підкреслював «суто суб΄єктивні мовленнєві 
знаки-вигуки»; Фр. Травнічека, який говорив про вигук як про «слово, 

що виражає почуття», порівнявши з сучасними мовознавчими ідеями 

щодо цієї частини мови. Такі ігри розвивають аналітичне мислення 
учнів,  уміння приймати правильні рішення та робити висновки.  

Педагогічний досвід показує, що одним із дієвих способів 

перевірки теоретичних знань є ігровий метод «Мозковий штурм», за 

допомогою якого кожен учень може індивідуально висловитися щодо 
обговорюваної проблеми, використовуючи здобуті раніше знання з 

морфології (наприклад, з’ясувати, чи належать до назв істот слова 

бактерія, мікроб, ембріон, зародок; яка суперечність існує між 
граматичним показником роду і реальною віднесеністю іменника 

Микола до чоловічого роду; визначити числову парадоксальність 

іменників Карпати, Суми, Анди, Черкаси). Виконання подібних 
завдань сприяє розвитку пам’яті, мислення, мовлення здобувачів 

освіти в умовах вивчення морфології на профільному рівні, що 

забезпечує опанування ними знань про частини мови, необхідних для  

становлення світогляду учнів. 
Ігрові методи розвивають пізнавальний інтерес учнів, 

сприяють засвоєнню нових знань та формуванню умінь і навичок, а 

також створюють умови для «розвитку комунікативних умінь і 
навичок учнів, їхньої пізнавальної діяльності, установленню 

емоційних контактів між учасниками навчально-виховного процесу» 

[3; с.32]. Зазначимо, що в процесі дистанційного навчання ігрові 

завдання довели свою ефективність у роботі на різних інтерактивних 
платформах (ZOOM, Google Classroom, Instagram, Whats App тощо). 

Наприклад, учні могли обмінюватись запитаннями – відповідями («Ти 

– мені, я – тобі») надсилаючи їх у вигляді відеозвернень. 
Старшокласники записували запитання-лайфхаки на кшталт: чи 

замислювались ви над тим, чому ми вивчаємо історію Стародавнього 
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Риму, але їдемо на екскурсію в Італію до Рима? Поясніть написання 

граматичних форм Риму та Рима; визначте рід іменників днище, 
дідище, бабище. Обґрунтуйте свою відповідь та под., розміщуючи їх 

на шкільному сайті. Учні з різних класів мали можливість долучитись 

до гри та висловитись, записавши відеовідповідь [4; с. 8].  

Також викликала зацікавленість гра «Спіймай помилку в 
рекламі». Учні повинні були сфотографувати рекламні білборди або 

записати відео з реклами,  де є помилка. Такі реклами з помилками 

учні виставляли у спільнотах класу,  Google Classroom чи Instagram. 
Потім велося обговорення відео- або у Viber. Підсумки підбивали у 

вигляді розгорнутої відповіді на запитання, яку надсилали вчителеві 

на перевірку. 
Отже, ігрові методи є дієвими у процесі навчання 

старшокласників морфології української мови на профільному рівні як 

під час традиційного, так і дистанційного навчання, оскільки  дають 

можливість організувати цікавий і продуктивний урок, позитивно 
налаштувати учнів на сприймання та засвоєння мовного матеріалу, 

розвивають компетентнісну взаємодію між усіма учасниками 

освітнього процесу. 
 

Використана література 

1. Горошкіна О. Особливості використання інтерактивних 
методів навчання української мови в старших класах. URL: 

http//vuzlib.com/content/view/166/84/ 

2. Караман С. О. Методика навчання української мови в 

гімназії. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с. 
3. Олійник А. Використання інтерактивних методів у процесі 

навчання морфології української мови на профільному рівні в 10 

класах закладів загальної середньої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса 
Шевченка. Педагогічні науки. 2018. №3 (137). С. 94 – 100. 

4. Олійник А. Перевірка якості знань старшокласників з 

морфології української мови на профільному рівні в умовах 

дистанційного навчання. Українська мова і література в школі: 
науково-методичний журнал. 2020. №5. С. 7–9. 

5. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ : 

Вид-во А. С. К., 2007. 144 с. 
 

 



 

58 

 

МЕТОД ВПРАВ У КОНТЕКСТІ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5–9 КЛАСАХ 

 

Людмила Попова, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник 
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Інституту педагогіки НАПН України 
 

Останнім часом відбувається реформування системи мовної 

освіти в Україні. Цей процес зумовлений кількома чинниками. 
Передусім прийняттям Державного стандарту базової загальної 

освіти, у якому сформульовано цілі, ціннісні орієнтири, а також 

вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів, зокрема й з 

мовно-літературної освітньої галузі. Також актуалізувалася проблема 
формування в здобувачів освіти так званих м’яких навичок (soft skills), 

до яких зараховують уміння працювати в команді, ефективно 

комунікувати, критично мислити, брати на себе відповідальність за 
прийняте рішення тощо. Фахівці наголошують на тому, що 

оволодіння такими навичками забезпечує успішність особистості: 

вона зможе налагодити ефективне спілкування, згуртувати навколо 
себе колектив, репрезентувати себе і створений продукт, комплексно 

розв’язувати проблеми, знаходити компромісне рішення тощо. З 

огляду на це маємо зосередитися не лише на відборі змісту навчання, 

відображеного передусім у модельних навчальних програмах, а й на 
процесуальному складникові, що зумовлює вибір методично 

виправданих підходів, форм, методів і засобів навчання. 

Пріоритетність діяльнісного, особистісно орієнтованого й 
компетентнісного підходів до навчання доведена в численних 

наукових розвідках українських і зарубіжних дослідників. Лише 

взаємопов’язана реалізація зазначених підходів під час навчання 

української мови стане запорукою успіху у формуванні компетентного 
мовця – мовно стійкої особистості, для якої вдосконалення мовних і 

мовленнєвих умінь і навичок стає потребою, а не необхідністю, мовні 

знання – джерелом збагачення словникового запасу, а досвід 
комунікування – засобом досягнення професійної мети, успішної 

соціалізації. Традиційною формою навчання української мови 
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залишається компетентнісний урок, зміст і структуру якого регулює 

визначена вчителем мета. Крім цього, вона впливає й на вибір методів 
навчання, з-поміж яких тривалий час особливо затребуваним 

залишається метод вправ.   

Проблема визначення сутнісних ознак методу вправ і їх 

класифікації не нова в українській лінгводидактиці. Актуальними для 
дослідження вважаємо праці О. Біляєва, Н. Бондаренко, Н. Голуб, О. 

Горошкіної, С. Карамана, О. Кучерук, В. Мельничайка, С. Омельчука, 

М. Пентилюк, І. Хом’яка та ін. Вчені довели ефективність вправ у 
навчанні української мови, заклали науково-практичне підґрунтя для 

подальших теоретичних і практико-орієнтованих  студій, покликаних 

адаптувати розроблені класифікації вправ до вікових і психологічних 
особливостей учнів, характеру виучуваного матеріалу, узгодити з 

вимогами до компетентнісного уроку української мови та іншими 

чинниками.   

У сучасній лінгводидактиці вправи визначають як «виконання 
навчальних завдань з метою закріплення теоретичних відомостей та 

оволодіння практичними вміннями і навичками» (О. Біляєв); 

«практичний спосіб навчання, що становить спеціальне завдання для 
багаторазового використання (повторення) певних операційних дій з 

метою їх засвоєння, формування вмінь і навичок, закріплення знань» 

(О. Кучерук); «повторюване виконання дій з метою засвоєння знань і 
вироблення мовних і мовленнєвих умінь і навичок; невід’ємний 

складник навчання мови; вправи не можна розглядати лише як 

ілюстрації до теоретичних відомостей з мови, різних визначень і 

правил» (Словник-довідник з української лінгводидактики). 
Узагальнення висловлених лінгводидактами тверджень дало змогу 

дійти висновку, що вправи ‒ це вид навчальної діяльності, що 

передбачає застосування здобутих учнями знань для вироблення 
необхідних умінь і навичок [3].  

Вправи посідають особливе місце в системі компетентнісного 

навчання української мови. Такої думки доходимо, спираючися на 

твердження Н. Голуб: «Компетентність як синтетичний термін 
поєднує в собі готовність до цілевизначення, планування, дій, 

оцінювання й рефлексії, що у процесі вияву її передбачає реалізацію 

таких дій: зрозуміти, продемонструвати, оцінити, застосувати, 
використати, довести, сприяти, обрати, обґрунтувати, побудувати, 

розвинути» [2, с. 5]. Вважаємо, що саме вправи дають змогу не лише 
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виконати ці дії комплексно, що зі свого боку, забезпечує цілісність та 

системність формування і наскрізних умінь, і ключових 
компетентностей, а й, щонайважливе, ‒  показати учням вихід на 

реальне життя, тобто спростувати поширену думку: «все, чого 

навчають у школі, не потрібне в житті». Під час виконання вправ 

учитель має «заохотити учнів ставити нові запитання, розв’язувати 
нові проблеми і створювати нові знання» [1, с. 252], наближаючи їх у 

такий спосіб до життєвих умов спілкування, пошуку, нової 

інформації, її інтерпретації, а також установлення взаємозв’язку між 
відомим і новим знанням. Виняткову роль у цьому відіграє мотивація. 

Слушним вважаємо твердження: «якщо учні матимуть внутрішню 

мотивацію, вони набуватимуть нових навичок і вивчатимуть новий 
матеріал упродовж усього життя, а це, своєю чергою, дасть їм 

можливість стати успішними в еру інновацій» [1, с. 251]. 

Отже, метод вправ є ефективним способом організації 

компетентнісного навчання української мови в 5–9 класах, оскільки 
систематичне застосування його сприятиме ефективному формуванню 

в учнів умінь репрезентувати себе засобами мови, добирати й 

використовувати ситуаційно доцільні мовні засоби тощо. 
 

Використана література 
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Кам’янець-Подільського національного університету 

 імені Івана Огієнка 
 

З-поміж спеціальних методів навчання стилістики вирізняємо 

методи стилістичного редагування й стилістичного реконструювання 
текстів. Ці методи були предметом наукових студій українських 

(В. Бадер, О. Кулик, І. Кучеренко, В. Луценко, М. Марун, 

В. Мельничайко, Ю. Мельничук, І. Нагрибельна, М. Пентилюк, 

Л. Сугейко, Н. Янко, А. Ярмолюк) і зарубіжних (С. Іконников, 
Ж. Капенова, Л. Федоренко, Т. Чижова) дослідників.  

Більшість лінгводидактів послуговуються усталеною 

дефініцією метод стилістичного редагування тексту, однак  
трапляються й інші назви, зокрема удосконалення тексту (О. Кулик, 

Т. Чижова), коректування стилістично невдалого використання 

мовних засобів (Ж. Капенова).   
Метод стилістичного редагування тексту застосовують для 

набуття учнями практичних умінь редагувати тексти різних 

функційних стилів і жанрів, а також працювати з довідковими 

(інформаційними) джерелами (словниками, енциклопедіями, 
довідниками тощо). На думку М. Пентилюк, редагування варто 

зреалізовувати через спостереження за авторською правкою 

письменників, роботу з деформованим текстом, редагування власного 
мовлення (речень, зв’язних текстів) та мовлення однокласників [3, 

с. 111]. Редагування як навчальну вправу схарактеризував 

В. Мельничайко. Лінгводидакт звернув увагу на такі аспекти як 

виправлення помилок, забезпечення єдності стилю, усунення 
недоліків у стилістичному забарвленні висловлення, формування 

правильності мовлення, точності й виразності висловлень [2, с. 155-

173]. А. Ярмолюк запропонувала методику вдосконалення писемного 
мовлення учнів основної ланки закладів загальної середньої освіти та 

представила систему вправ із редагування для п’ятикласників [6]. 
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Укладачі програми з української мови для 10-11 класів рівня 

стандарту радять послуговуватися редагуванням як однією із форм 
роботи з текстом [4]. 

У процесі застосування методу стилістичного редагування 

тексту доцільними є такі етапи як пропедевтичний (підготовчий), 

вступний, основний, завершальний. Зокрема на пропедевтичному 
(підготовчому) етапі під час самостійної роботи школярі повторюють 

теоретичний матеріал щодо понять норма сучасної української 

літературної мови, стилістична норма, стильова норма й види 
стилістичних помилок. Актуалізація опорних знань здобувачів 

загальної середньої освіти із теоретичних аспектів редагування тексту 

на уроці української мови відбувається на вступному етапі. Основний 
етап передбачає безпосереднє ознайомлення з поданим для 

редагування текстом та його сприймання; визначення функційно-

стильової та жанрової належності тексту; пригадування стильових 

ознак і нормативних вимог до оформлення певних текстів; визначення 
помилок, зокрема стилістичних; виконання стилістичного 

редагування. Завершальний етап – представлення зредагованого 

тексту, підбиття підсумків роботи; аналіз роботи школярів; відповіді 
учителя на запитання; оцінювання роботи учнів. 

Об’єктом стилістичного редагування можуть бути тексти 

різних функційних стилів і жанрів. Позитивною є практика 
використання текстів із регіональних газет і журналів, інтернетної 

мережі, учнівських творів тощо. Наприклад, уривки з творів учасників 

ЗНО (https://cutt.ly/bzVkXWP): 

1. У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, 
тому ми з нею часто дескотуємо. 2. За наші землі було пролито кров 

нашими предками, це амарально. 3. По-друге, слід не цуратися своєї 

Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.4. Хочу 
навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках. 5. На 

згадку припадає мій друг.  

На уроках української мови варто практикувати групові 

завдання, зокрема розподілити школярів на групи, які виконують 
стилістичне редагування однакових текстів. Наступний етап – 

перевірка завдання. У процесі роботи учні мають змогу доповнювати 

один одного, ставити запитання, дискутувати. 
Істотно відрізняється від методу стилістичного редагування 

метод стилістичного реконструювання (перебудови) тексту. 
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Стилістичне редагування – здійснення стилістичного виправлення 

тексту: редагувати – перевіряти й виправляти або відповідно 
оформляти певний текст [1, с. 1021], стилістичне реконструювання – 

перебудова (трансформація) тексту з певною стилістичною метою: 

реконструювати – здійснювати реконструкцію, реконструкція – 

перебудова чого-небудь з метою вдосконалення [1, с. 1023]. 
Стилістичне реконструювання й стилістичне редагування вважаємо 

різними методами навчання стилістики. 

Т. Чижова ототожнює «метод удосконалення створених 
учнями текстів» і «метод реконструювання написаного» [5, с. 125]. 

Ми схиляємося до думки, що вдосконалення учнями текстів – це 

метод стилістичного редагування, а реконструювання текстів – їх 
перебудова. Зауважимо, що подальші пояснення Т. Чижової щодо 

вдосконалення текстів (повторна робота за текстом, обговорення 

помилок, удосконалення чернеткових варіантів, уміння бачити свої 

помилки й помилки інших) підтверджує наші розмисли. З-поміж 
прийомів роботи з удосконалення текстів дослідниця вирізняє 

порівняння, зіставлення, синонімічну заміну, встановлення 

стилістичного забарвлення слів, форм, синтаксичних конструкцій із 
використанням словників і довідкових видань, стилістичний 

експеримент, саморедагування, складання й розв’язання пізнавальних 

завдань [5, с. 125]. 
В. Мельничайко розмежовує перебудову мовного матеріалу й 

побудову мовних одиниць і говорить про такі види перебудови  як 

ускладнення структури речень, зокрема їх розгортання, збільшення 

інформативної місткості; додавання до речень предикативних частин; 
розширення зв’язних висловлень: деталізування, уточнення сказаного 

й уведення в текст нової, логічно пов’язаної з його змістом 

інформації; згортання мовних одиниць, щодо тексту – пропуск 
другорядного й узагальнений виклад потрібного змісту [2, с. 73-102]. 

Метод стилістичного реконструювання тексту – це його 

перебудова з певною метою або за певними завданнями: 

1) часткове реконструювання: 

– перебудова тексту зі зміною синтаксичних конструкцій: 

прості речення замінити на різні види складних, багатокомпонентні 

речення – на декілька простих речень, прості неускладнені речення на 

прості ускладнені (однорідними членами речення, вставними й 
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вставленими компонентами, звертаннями), пряму мову замінити 

непрямою й навпаки тощо; 

– перебудова тексту із додаванням до іменників експресивно-

забарвленої лексики (епітетів, метафор); 

– перебудова тексту із заміною слів фразеологічними 

зворотами й навпаки; 

2) повне реконструювання: 

– перебудова тексту одного стилю на текст іншого стилю 

(науковий ↔ художній, науковий ↔ публіцистичний, офіційно-
діловий ↔ розмовний тощо); 

– перебудова тексту через зміну типу мовлення (роздум ↔ 

розповідь, розповідь ↔ опис тощо); 

– перебудова тексту за допомогою зміни одного жанру на 

інший (доповідь ↔ звіт, фельєтон ↔ репортаж, пісня ↔ гумореска, 

монолог (полілог) ↔ діалог, офіційний лист ↔ послання тощо) та ін. 

На уроках української мови в 10-11 класах можна 
практикувати такі завдання: підготувати матеріал до вивчення певної 

теми на урок української мови (тему вибрати самостійно); 

запропонувати текст відповіді на урок української мови з вибраної 

теми; перебудувати його для розповіді однокласникові про відповідь 
на уроці; схарактеризувати мовні засоби, використані у цій 

мовленнєвій ситуації. 

Здобувачі загальної середньої освіти повинні зрозуміти, що від 
певного функційного стилю залежить добір нейтральних 

(міжстильових) і стилістично забарвлених мовних засобів. 

Здійснюючи стилістичне редагування, важливо, щоб школярі 

навчилися враховувати комунікативну доцільність вибору мовних 
засобів, усталену в певній сфері й ситуації спілкування. 

Стилістичне редагування розглядаємо як метод навчання 

стилістики, спрямований на закріплення теоретичних знань зі 
стилістики й оволодіння вміннями здійснювати редагування чужих і 

власних текстів (саморедагування). На думку М. Пентилюк, вагомість 

цього методу в піднесенні якості усного й писемного мовлення, 
розвиткові вмінь і навичок удосконалювати написане, виробленні 

вмінь розпізнавати стилістичні огріхи й виправляти їх, у запобіганні 

стилістичних помилок, у критичному ставленні до власного мовлення, 



 

65 

 

розвиткові чуття слова й здійсненні регулярного стилістичного 

вправляння та ін. [3, с. 111-113].  
Застосовуючи метод стилістичного реконструювання тексту, 

учитель має пам’ятати про необхідність коментування учнями текстів, 

простежування певних змін у стилістичному оформленні й 

сприйманні, а також про здійснення супровідного аналізу мовних 
засобів. 

Методи стилістичного редагування й стилістичного 

реконструювання текстів уможливлюють розвиток лінгвокреативних 
здібностей здобувачів загальної середньої освіти. 
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Якість мовної освіти учнів ліцею є винятково важливою 

проблемою, оскільки передбачає необхідність використання учнями 
можливостей мови на когнітивному, комунікативному, 

дослідницькому та інших рівнях  навіть без орієнтації на майбутні 

спеціалізацію, професію. Майстерне володіння українською мовою, 

значний рівень комунікативної культури є обов’язковими 
складниками в арсеналі характеристик грамотної й освіченої людини. 

Динамічні зміни, які невпинно відбуваються в усіх сферах 

сучасного суспільства, зумовлюють формування гармонійних, 
самодостатніх особистостей, здатних використовувати здобуті в 

процесі навчання знання та вміння в практичній діяльності. Саме тому 

реалізація особистісно орієнтованого підходу, у центрі якого –  учень 
з його мотивами та потребами, є відображенням реальних вимог часу. 

Особливої значущості нині набуває проблема навчання 

морфології учнів ліцею, оскільки опанування глибоких 

морфологічних знань свідчить про сформовану в учнів систему 
граматичних понять, уміння виділяти й розрізняти їх основні ознаки. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговують активні методи 

навчання, які пожвавлюють пізнавальну діяльність учнів, формують у 
них стійку мотивацію до саморозвитку, мовного самовдосконалення.  

Проблемі застосування активних методів у процесі навчання 

української мови присвячено розвідки науковців: Н. Бондаренко, 

А. Вербицького, Л. Галаєвської, Н. Голуб, О. Горошкіної, 
С. Карамана, О. Караман, О. Кучерук, В. Нищети, С. Омельчука, Л. 

Попової та ін. 

Шкільне освітнє середовище у межах реалізації особистісно 
орієнтованого підходу створює на уроках умови для зростання 

кожного учня, формування готовності до подальшого навчання, 
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самоосвіти, активної участі в громадському, виробничому, 

культурному житті держави. З огляду на це найбільш ефективними у 
процесі вивчення морфології  є проблемні й дослідницькі завдання, 

дидактичні та ділові ігри, дискусії, конструювання прикладів тощо. 

Відтак пріоритетними у поглибленні знань з морфології мають 

стати активні методи, зокрема метод проєктів, гри, діалогічної 
взаємодії, проблемний метод, брейнстормінг («мозковий штурм») 

тощо [1, с. 115] 

Вивчення морфології української мови є важливим аспектом 
успішного становлення особистості учнів в умовах сучасного 

суспільства, оскільки навчання має конкретну практичну  

спрямованість: збагачує мовлення учнів синонімічними граматичними 
формами, увиразнює індивідуальний мовний імідж, сприяє 

збагаченню їхнього словникового запасу. 

Якість цих знань залежить від багатьох чинників, зокрема від 

мовного середовища та мовної політики у державі, рівня викладання 
мови в освітньому закладі, професійної компетентності вчителя-

словесника та від самого суб’єкта навчання, рівня його мотивації до 

мовної освіти, поглиблення власних знань, чіткого уявлення про 
важливість і необхідність здобутих знань. 

Сучасні лінгводидакти, автори підручників для учнів 10 класу, 

розуміють важливість формування та вдосконалення таких навичок у 
десятикласників, тому розробляють  вправи-дослідження проблемного 

змісту із яскраво вираженим практичним спрямуванням. 

Так, колектив авторів підручника «Українська мова 

(профільний рівень)» для учнів 10 класу С. Караман, О. Горошкіна, О. 
Караман, Л. Попова пропонують учням такі вправи: 

1. Б.  Антоненко-Давидович стверджував, що «хоч ці форми 

ступенювання прикметників — проста й складена — ніби паралельні, 
проте українська художня література й жива народна мова надавали 

перевагу, за окремими винятками, простій». Чи спостерігаємо нині в  

усному мовленні таку тенденцію в  уживанні ступенів порівняння 

прикметників? [4, с. 156] 
2. Перегляньте підручники з географії, історії, математики, 

фізики, хімії. Як часто і з якою метою автори використовують 

числівники? Зробіть висновок про доцільність і  важливість 
використання числівників у  текстах наукового стилю [4, с. 170] 

У 10 класі дослідницькі можливості учнів більш умотивовані, 
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оскільки до цього часу вони вже мають певний набір сформованих 

пошукових умінь і навичок. Тому дослідницькі завдання проблемного 
змісту мають бути особистісно орієнтованими, повинні стосуватися 

їхнього повсякденного життя та мати користь для життєвого досвіду. 

Саме тому пошукова робота є важливою та актуальною для них [3].  

По-перше, зосереджуючи свою увагу на тому, як говорить та 
пише оточення, учні вдосконалюють свої знання мовних норм і 

правил, оскільки виступають у ролі філологів-дослідників, які 

проводять контрольоване і систематичне спостереження над мовою.  
По-друге, учні мають можливість пересвідчитися, що 

функціональне навантаження частин мови в різних стилях мовлення 

відрізняється, що пов’язано із ключовими ознаками кожного з них. У 
такий спосіб десятикласники мають можливість самостійно 

виокремити та проаналізувати ці чинники. 

Спостереження за освітнім процесом, спілкування з 

учителями-словесниками та десятикласниками свідчать про те, що 
питання статусу дієприкметника та дієприслівника в системі частин 

мови є проблемним і потребує детальнішого аналізу. 

Задля закріплення та систематизації знань, усунення 
неточностей у визначеннях і сутнісних характеристиках цих 

особливих форм доречним стане завдання для учнів створити 

лінгвістичну казку (оповідання, легенду) на основі виучуваної 
проблемної теми. Зацікавленість предметом, на думку І. Подгаєцької, 

викликають нестандартні прийоми навчання, які супроводжуються 

емоційним виявом,  «подивом перед незвичайним, задоволенням від 

отриманого результату» [2, с. 4]. Лінгвістична казка сприятиме 
дослідженню найскладніших мовних понять та узагальненню власних 

спостережень учнів. Саме тому використовувати таке завдання можна 

на будь-якому етапі уроку. 
Результатом роботи над темою «Дієприкметник. 

Дієприслівник» може стати така лінгвістична казка: 

Одного сонячного дня зустрілись Дієприкметник та 

Дієприслівник. 
− Мої вітання, брате! Як справи? Чому такий 

похнюплений? 

− Дієприслівнику, це ти? Привіт. Та нема чому радіти. Я 
дивуюсь твоєму гарному настрою, адже твоя біда така ж, як і моя. 

Ми не можемо влаштуватись на нормальну роботу, чому нас не 
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приймають до корпорації «Частини мови»? Чим ми гірші за 

Прикметник чи Прислівник? Хоча, тобі все ж простіше, Дієслово 
вважає тебе ближчим родичем. Добре тобі, ти також дію 

виражаєш, хоч і додаткову. А мені що робити з моїми ознаками дії? – 

з розпачем у голосі промовив Дієприкметник. 

− Теж мені, велика біда! Ти зарано опустив руки. Зараз 
стільки можливостей! Нас давно вже кличуть до фірми 

«Синтаксис». У їхньому відділі Ускладненого речення якраз потрібні 

відповідальні працівники. 
Відтоді Дієприкметник та Дієприслівник сумлінно працюють 

на новому місці роботи. Тут їх поважають, доручають серйозну 

роботу – бути членами речення. Часом їм потрібна допомога, і тоді 
вони стають керівниками інших слів, поважно називаються 

Зворотами. 

Жодного разу більше Дієприкметник і Дієприслівник не 

пошкодували про свій вибір. Як виявилося, щоб бути важливим, не 
обов’язково ставати окремою частиною мови. 

Така вправа дає можливість нестандартно, креативно та 

оригінально систематизувати знання із виучуваної теми. 
Попрацювавши над матеріалом самостійно, учень розробляє сюжет 

лінгвістичної казки, вводячи в нього найважливіші теоретичні 

аспекти. Оформити і представити результати можна в будь-якій 
зручній для учня формі, а використовувати буде доречно під час 

лінгвістичних турнірів, ігор, олімпіад або підготовки до опитувань. 

Отже, активні методи навчання морфології забезпечують 

наповнення уроків  своєрідними інтелектуальними розвагами, які 
створюють атмосферу співробітництва, взаємопідтримки та 

партнерства і дають змогу поглибити лінгвістичні знання. Вони є 

дієвим інструментом навчання учнів 10 класу ліцею, оскільки 
підвищують мотивацію до вивчення української мови, дослідження її 

глибин та виявлення сутнісних характеристик мовних явищ. Крім 

того, нестандартні, творчі проблемні завдання уможливлюють зміну 

видів діяльності на уроках,  урізноманітнюючи їх, спонукають до 
самостійних експериментальних пошуків та сприяють розвитку 

творчих умінь, навичок до самореалізації та самопрезентації. 
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Навчання читання розглядається нині як один із пріоритетних 

напрямів роботи з підвищення якості базової освіти, а читацька 
грамотність використовується як інструмент вивчення якості освіти в 

міжнародних і національних дослідженнях (PISA, PIRLIS, ЗНО). 

Згідно з визначенням PISA, читацька грамотність – це здатність 
людини розуміти і використовувати письмові тексти, розмірковувати 

на їх основі, займатися читанням для того, щоб досягати своїх цілей, 

розширювати знання і можливості, брати участь у соціальному житті 

[1, с. 11].  
Психологи, психолінгвісти (К. Гудман, Ф. Сміт, І. Зимня, 

Н. Сметаннікова та ін.) розглядають читання як процес комунікації на 

матеріалі письмових або друкованих текстів рідною та нерідною 
мовами, який полягає в спілкуванні з автором, заснований на зорово-

слухо-моторному декодуванні інформації та активізує особистість 
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читача, забезпечує вивчення рідної та іноземної мов, отримання 

естетичної насолоди або задоволення і сприяє формуванню 
особистості. 

Сучасна ситуація з читанням характеризується як «криза 

читання». Ми розглядаємо це як показник необхідності системних 

змін у навчанні читання та залучення до читання. Важливою 
характеристикою навчання читання є його етапність, стадійність, 

розгортання у часі, тобто системне проєктування від першого до 

останнього кроку. Це стратегіальний підхід, який учить аналізувати, 
синтезувати, фокусувати, відбирати і організовувати інформацію, а 

результат навчання – смислове читання, яке,  своєю чергою, формує і 

виховує вдумливого читача. 
Сучасна філософія культури розрізняє два типи інформації: 

об’єктивну, тобто знання, і суб’єктивну, яка торкається людини 

особисто, її цінностей, інтересів, ідеалів. У вітчизняній освіті склалася 

традиція виховання кваліфікованого читача, який «уміє осмислити 
складну, можливо, суперечливу інформацію, надану в тексті, 

з’ясувати позицію автора, його мотиви, наміри, цілі – явні і 

приховані»; «здатний морально і духовно самовдосконалюватися, 
вчитися на чужих прикладах і замислюватися над сенсом життя; 

нарешті, це людина творча (читання і творчість – речі 

взаємопов’язані)» [2, с. 58]. 
Кінцевим «результатом» акту читання є осягнення тієї 

ідеальної моделі дійсності, яку створив автор твору. Однак авторська 

модель дійсності не адекватна читацькій, тому що читач по-різному  

висловлює своє ставлення до прочитаного. Втіленням цього є 
особистісна інтерпретація, яка створюється не тільки в процесі 

читання, а й аналізу, спрямованого на уточнення, коригування та 

поглиблення сприйняття [3, с. 66]. 
Саме такий, поглиблений, аналіз запропоновано в підручниках 

«Російська мова та література. Інтегрований курс» для 10–11-х класів 

[4; 5]. Літературну лінію в них представлено текстами російської 

класики (О. Пушкін. «Моцарт і Сальєрі»; М. Гоголь. «Портрет»; 
Ф. Достоєвський. «Підліток»; Л. Толстой. «Війна і мир»; 

О. Островський. «Безприданниця»; А. Чехов. «Аґрус»; І. Бунін. 

«Легкий подих»; поезія Срібного віку; М. Булгаков. «Майстер і 
Маргарита» та ін.) і сконцентровано навколо концептів: родина, 

рідний дім, юність, кохання, дружба, професія, духовно-моральні 
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цінності тощо. У доборі художніх текстів автори намагалися 

врахувати вікові психологічні особливості старших підлітків та їхні 
запити: самоствердження, саморозвиток, самореалізацію. Щодо 

методів і прийомів навчання, то з огляду на компетентнісний підхід 

важливою була орієнтація на основні очікувані результати шкільного 

вивчення літературного твору: вільне володіння процедурами 
смислового й естетичного аналізу тексту, здатність висловлювати  й 

аргументувати власну думку й оформляти її в усній і писемній формі, 

сформованість потреби в читанні для навчання і насолоди, читацька 
самостійність.  

З огляду на це головне завдання авторів підручника полягало в 

оптимізації навчальної діяльності школяра, забезпеченні позитивної 
динаміки зростання його як читача. Було розроблено систему запитань 

і завдань до художнього тексту, спрямовану на опанування учнями 

елементів аналізу та інтерпретації літературного твору, засвоєння 

ними алгоритмів дослідницької і творчої діяльності, норм навчальної 
комунікації, самостійне осмислення та гармонізацію навчальних дій. 

Складність практичної реалізації зазначених завдань полягала 

у виробленні нових методичних підходів до вивчення художнього 
твору в рамках мовно-літературного курсу. Важливим для авторів 

було представити структурно цілісну мовно-літературну інтеграцію на 

змістовому, поняттєво-термінологічному та діяльнісному рівнях за 
умови збереження предметних особливостей мови і літератури. Так, у 

конструюванні мовленнєвих вправ, а також запитань і завдань до 

художніх творів використано філологічний аналіз тексту – розбір 

єдності змісту і форми в аспекті його жанрово-композиційних і 
стильових особливостей.  

Передтекстова фаза («фаза мотивації») читання частково 

реалізується через використання художніх текстів певного автора в 
мовних чи мовленнєвих завданнях і вправах. А на початку кожного 

розділу про письменника у рубриці «Аналізуємо, коментуємо» 

представлено матеріал про актуальність його творчості в наш час.  

Змістовий «контент» текстової фази («фази діяльності») – 
навчальний текст, фрагменти досліджень про виучуваний твір, різні 

інтерпретації його тощо – подано не окремими інформаційними 

блоками, як традиційно це робиться в чинних підручниках літератури, 
а включено до системи завдань до художнього твору, що також сприяє 

оптимізації читацької діяльності учнів. Замість готового тлумачення 
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твору автор пропонує учневі самому зануритися в його текст і, 

спираючись на підручник, створити власну інтерпретацію 
прочитаного. 

Запропонована система запитань і завдань передбачає аналіз 

художнього тексту  «услід за автором». Це вид аналізу, в основу якого 

покладено сюжет твору, а головною ланкою є епізод (сцена), що  
відтворює творчий процес митця. Учні стежать за розвитком 

авторської думки, розбирають ключові епізоди, співпереживають 

героям, психологічно мотивують їхні вчинки, вивчають художню 
тканину твору. 

Завдання акцентують увагу учнів на сюжеті й характеристиці 

персонажів, що завжди підтримує читацький інтерес. Вони 
сформульовані так, що час від часу побічно або прямо відсилають 

учнів до тексту (його переказу чи перечитування). При цьому взято до 

уваги, що читання і аналіз, незважаючи на їх взаємозв’язок, – різні 

види діяльності. Читання суб’єктивує літературний текст, з 
допомогою естетичного переживання переміщує образи і ситуації 

твору в план особистих асоціацій читача. Аналіз спрямований на те, 

щоб на основі зіставлення суб’єктивного сприйняття і логіки 
художнього твору наблизитись до об’єктивного уявлення про 

авторську думку. Успіх можливий за умови, якщо в процесі 

розроблення завдань до твору враховувати закони не тільки логічного, 
а й художнього мислення. 

Представлений поглиблений аналіз художніх творів корелює із 

сучасними стратегіями інтерактивного читання та комунікації, 

орієнтований на розвиток різних сторін діяльності читача і сприяє 
переходу кожного учня на вищі рівні художнього сприйняття. 

Запитання та завдання звернені й до читацьких емоцій, і до 

смислового розуміння тексту, і до творчої уяви, і до естетичного 
погляду на художню форму; вони поєднують колективну та 

індивідуальну роботу над текстом. Презентація навчальних завдань у 

вигляді системи оптимізує читацьку діяльність, розвиває читацьку 

самостійність учнів. 
Післятекстова фаза (підсумкова, «фаза синтезу») реалізована 

в рубриці «Розширюємо культурний кругозір». В аналізованих 

підручниках вона виконує функцію залучення мистецького контексту 
твору, осмислити який  дають змогу завдання до тексту рубрики. 
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Пропонована стратегія через систему запитань і завдань 

організовує та оптимізує читацьку діяльність старшокласників від 
живого спостереження над текстом твору – до розкриття його інтриги 

й характеристики героїв; від колективної роботи над текстом – до 

самостійної; від формування особистісного ставлення та оцінки 

прочитаного – до планування подальшої роботи і створення власних 
текстів. 
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Прагнення України до входження в європейський освітній 

простір зумовлює необхідність удосконалення системи мовної освіти, 

її адаптації до європейських реалій, створення умов для забезпечення 
учнів якісною освітою, у контексті якої передбачено збалансоване 

навчання різних мов, що сприятиме формуванню їхньої здатності до 
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ефективного спілкування в умовах полікультурного світу, готовності 

до динамічних суспільних змін, підвищить у подальшому 
конкурентоспроможність на ринку праці.  

Упровадження ефективної моделі багатомовної освіти є одним із 

процесів трансформації української освіти, який спрямовано на 

досягнення цих цілей. 
Підґрунтям реалізації моделі багатомовної освіти є відповідна 

теорія, яка означає, що в процесі розширення індивідуального 

мовного досвіду учні не протиставляють мови як окремі системи під 
час навчання і спілкування. У процесі інтегрованого навчання мов у 

них формується комунікативна компетентність як комплекс усіх  

комунікативних компетентностей виучуваних мов і специфічних 
компетентностей: металінгвістичної, міжкультурної і компенсаторної. 

Багатомовна компетентність у взаємодії з іншими ключовими 

компетентностями, визначеними у Державних освітніх стандартах, 

обумовлює готовність і здатність учнів до ефективної діяльності в 
багатомовному і полікультурному світі.  

Особливостями компетентнісно орієнтованого навчання мов у 

процесі запровадження багатомовної освіти є спрямування на 
актуалізацію їх функціонального потенціалу, на формування умінь 

вибудовувати комунікативні стратегії з урахуванням мети й умов 

спілкування у типових для багатомовного і полікультурного 
середовища ситуаціях, здатності здобувати інформацію виучуваними 

мовами для вирішення важливих проблем в особистому житті й 

соціально-громадській діяльності.  

Послідовне формування комплексу зазначених 
компетентностей у процесі реалізації моделі багатомовної освіти 

здійснюється на основі  інтегративного, комунікативно-когнітивного, 

діяльнісного, особистісно-орієнтованого, міжкультурного і 
текстоцентричного підходів до навчання, які  взаємодіють за 

допомогою певних методів і прийомів, технологій.  

Одним із актуальних методів у контексті багатомовної освіти є 

зіставний метод. 
Зіставний метод ґрунтується на рецепції й порівнянні 

спільних та специфічних ознак виучуваних мов. Об'єктом порівняння 

можуть бути мовні одиниці всіх рівнів, тексти, культурні факти, 
лінгвокультурні явища, художні твори. Цей метод у навчально-

дидактичному аспекті передбачає використання системи завдань, 
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спрямованих на формування здатності порівнювати й переносити 

знання і вміння в нові умови, знаходити аналогії та відмінності. 
 Така система завдань містить мовні аналітико-рефлексійні 

вправи, умовно-комунікативні вправи і творчі комунікативно 

спрямовані вправи. 

 Мовні аналітико-рефлексійні вправи не є комунікативно 
спрямованими, але готують підґрунтя для подальшої комунікації 

двома-трьома мовами. Такі вправи формують уявлення учнів про 

фонетичну і графічну особливості виучуваних мов, особливості 
побудови слів, словосполучень, речень.  

Основою умовно-комунікативних вправ є перенос мовленнєвих 

умінь  у всіх видах мовленнєвої діяльності (послухати текст 
другою/третьою мовою і передати його зміст рідною; скласти 

запитання до тексту рідною мовою, а відповіді надати другою/третьою 

мовами; на основі проблеми, яка порушується в тексті 

другою/третьою мовою, або навпаки).  
Комунікативно спрямовані творчі вправи у контексті 

багатомовної освіти ґрунтуються на створенні ситуацій, спрямованих 

на виявлення відмінного і схожого в мовах і культурах; вони 
сприяють розвитку креативних здібностей учнів. Такі завдання 

ефективні в парній і груповій діяльності учнів.  

Зіставний метод у процесі багатомовного навчання 
реалізується з урахуванням  принципу опори на рідну мову учнів, що 

визначає напрями навчання другої і третьої мов. Учитель у процесі 

моделювання уроку має враховувати типологічну спорідненість або 

відмінність виучуваних мов. 
 У першому випадку учень / учениця переносить за аналогією 

навички й уміння словотворення, конструювання та трансформації 

речень рідною мовою в нові умови спілкування. У другому – 
розбіжність між першою та другою мовами потребує корекції наявних 

автоматизованих умінь або створення нових. Знаючи специфіку рідної 

мови учнів (порівняно з другою або третьою) і пов’язані з нею 

можливі труднощі, учитель має представляти навчальний матеріал у 
тій послідовності і з таким підбором вправ, які  дадуть змогу подолати 

ці труднощі.  

Опора на рідну мову реалізується на уроках переважно у двох 
формах: 1) відбір і опрацювання навчального матеріалу з метою 

попередження можливої інтерференції рідної мови; б) систематичне 
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зіставлення особливостей рідної та виучуваних мов.  

У процесі навчання мов на основі інтегративного підходу 
вчителю потрібно слідкувати за тим, щоб учні спонтанно не 

змішували їх під час комунікативної взаємодії. З метою попередження  

змішування мов використовується прийом переключення мовних кодів. 

Учитель має керувати цим процесом: без визначеної мети не 
переходити з однієї мови на іншу, чітко фіксувати ці моменти 

переходу («А тепер сформулюйте питання українською мовою»; «Як 

це довести угорською мовою?», «Переходимо на румунську мову» 
тощо). Так учні вчаться свідомо переключатися з однієї мови на іншу, 

уникати хаотичного використання мов. 

Прийом переключення мовних кодів у процесі  навчання мов 
на основі інтеграції є доцільним для вирішення таких завдань: 

– повторення навчального матеріалу; 

– розширення поняття, теми; 

– привертання уваги учнів, вербальне заохочення до роботи; 
– зміна тем, завдань, посібників або підручників; 

– перевірка розуміння матеріалу;  

– перехід на неформальне обговорення теми; 
– у разі втоми, послаблення концентрації учнів. 

У контексті зіставного методу в процесі реалізації 

багатомовної освіти новою, але перспективною для практики 
української школи є рецептивна технологія, завдяки якій реалізується  

навчання споріднених мов з використанням інтегративного підходу на 

визначених стадіях («сім сит»): 1) інтернаціоналізмів; 2) аналогічних 

слів (загальнороманські, загальнослов’янські тощо); 3) звукових 
еквівалентів; 4) правопису та вимови; 5) синтаксичних структур; 6) 

морфосинтаксичних структур (граматичні явища словозміни, 

словотвір); 7) префіксів і суфіксів, які змінюють лексичне значення 
слова. Через ці «сім сит» просіюється все те, що може підлягати 

трансферу.  

Рецептивна технологія  сприяє  інтенсифікації процесу 

навчання мов у контексті моделі багатомовної освіти. Ефективна 
передусім на початковому етапі для розвитку умінь читання та 

аудіювання. Вона не передбачає формування умінь продуктивного 

мовлення, проте готує до нього. Наприклад, прийом дедуктивного 
аналізу тексту передбачає системну роботу з текстом, яка розвиває 

здатність учнів розуміти й сприймати текст на другій / третій мові без 
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попереднього з’ясування значення незнайомих слів. 

Використання  цієї технології потребує від учителів знання 
обох мов як систем, здатності до самостійного добору навчального 

матеріалу (з огляду на брак в Україні двомовних рецептивних 

підручників). Проте, враховуючи досвід українських вчителів у 

навчанні мов на основі аналізу й зіставлення мовних одиниць, який є 
основою цієї технології, вважаємо, що використання рецептивної 

технології є доцільним у процесі реалізації моделі багатомовної освіти 

в закладах загальної середньої освіти України. 
Отже, хоча використання зіставного методу є традиційним для  

українських учителів-мовників, утім в умовах реалізації моделі 

багатомовної освіти він набуває більшої функціональної значущості та 
потребує  подальшого осмислення з метою залучення і розробки 

нових прийомів, які підвищуватимуть його ефективність у процесі 

формування багатомовної компетентності учнів. 
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У процесі навчання української мови застосовують 

різноманітні технології, основу яких становить поетапна реалізація 
методів засвоєння знань. Навчальною прийнято називати таку 

діяльність, яка спрямована на суб’єкт її планомірної організації в 

особі школяра з метою формування в нього предметних і ключових 
компетентностей. Їх виробляють шляхом майстерного добору 

адекватних методів навчання, якими є упорядковані способи 

організованої діяльности вчителя й учнів, призначені для досягнення 

цілей освіти.     
Мета наукової розвідки – проаналізувати систему методів 

навчання, враховуючи актуальну на сьогодні дистанційну форму 

здобування знань. 
У методиці розроблено й обґрунтовано комплекси 

різноманітних методів навчання, зокрема: за джерелом здобування 
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знань (С.Г. Шаповаленко, І.П. Огородников, С.Х. Чавдаров, Є.М. 

Дмитровський, О.В.Текучов та ін.), за способом узаємодії вчителя й 
учнів на уроці (О.М.Біляєв), за логічною основою (С.П. Бондар,     

В.Ф. Паламарчук, В. І. Паламарчук, О. В. Дудников та ін.), за рівнем 

пізнавальної самостійности учнів (І. Я. Лернер, М. М. Скаткін), за 

діяльністю вчителя й діяльністю учнів (В.І.Андрєєв, А.М. Алексюк), 
за специфікою роботи над розвитком мовлення (Л.П. Федоренко), 

залежно від характеру матеріалу й конкретної навчальної ситуації  

(О.В. Дудников),  на основі інтегративно-диференційованого підходу 
за  розпізнавальними  ознаками-класифікаторами (О.А. Кучерук) та ін. 

Аналізованій проблемі присвячено дисертаційні дослідження. 

Систему методів і прийомів навчання української мови, побудовану на 
основі інтегративно-диференційованого підходу за різними 

розпізнавальними ознаками-класифікаторами, представила у 

дисертації "Система методів навчання української мови в основній 

школі" О.А.Кучерук [2, с.132-133]: 1) загальнодидактичні: за логікою 
навчально-пізнавальної діяльности (порівняння, аналогія, індукція, 

дедукція, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування та ін.), за 

філософсько-методологічною основою освіти (екзистенційні, 
когнітивні, герменевтичні та ін.), за психологічною основою навчання 

(ситуативні, ейдетичні, сугестивні, емоційно-смислові, креатині, 

асоціативні та ін.), за формою навчальної діяльности (групові, 
індивідуальні, колективні та ін.), за ієрархією навчальних цілей і 

роллю методів у їх досягненні (основні, допоміжні), за інтенсивністю 

навчання (інтенсивні, екстенсивні), за співвідношенням активности 

вчителя й учнів ("активні", "пасивні", "інтерактивні"), залежно від 
новизни способів навчання (традиційні, інноваційні), з погляду 

специфіки діяльности суб’єктів навчання (методи викладання, методи 

учіння, пізнання), за джерелом і способом передачі знань, умінь і 
навичок (словесні, наочні, практичні, інформаційно-комунікаційні), за 

способом навчання, характером і рівнем пізнавальної діяльности учнів 

під керівництвом учителя (репродуктивні, продуктивні; 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 
частково-пошуковий, дослідницький), за ознакою дидактичних 

завдань чи етапів навчання (методи засвоєння учнями нових знань, 

закріплення знань, формування вмінь та навичок, контролю й оцінки 
знань); специфічні: за напрямами лінгвістичних галузей 

(лінгвосоціокультурні, комунікативні, психолінгвістичні, 
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соціолінгвістичні та ін.), за традиційними цільовими напрямами 

мовної освіти (методи навчання, виховання й розвитку учня засобами 
мови; методи формування мотивації навчання мови; контролю й 

оцінки навчально-предметних досягнень та ін.), за компетентнісно-

цільовим призначенням (методи формування загальних 

компетентностей; методи формування специфічних компетентностей: 
мовної, мовленнєвої текстової, комунікативної), за виконуваними 

навчально-предметними діями, видом діяльности (метод вправ; метод 

пізнавальних, комунікативних і творчих завдань; метод роботи зі 
словником; рецензування; редагування та ін.), за специфікою 

тематичного змісту (методи навчання фонетики й орфоепії, 

лексикології і фразеології, будови слова і словотвору, граматики, 
правопису, розвитку мовлення та ін.), за потребами учня як мовної 

особистости, що визначають діяльнісні напрями мовної освіти 

(когнітивні, практичні, герменевтичні, креатині, комунікативні). 

У дисертаційній роботі  «Інтерактивні методи в навчанні учнів 
5-6 класів створювати тексти різних типів» Л.М. Кратасюк 

виокремила такі методи і прийоми інтерактивного навчання:               

1) когнітивні ("Лінгвістичне спостереження", "Лінгвістичний аналіз", 
"Лінгвістичне порівняння", "Лінгвістичний експеримент");                  

2) креативні (метод проєктів); 3) релаксаційні (рольові, ситуативні 

ігри, діалог, дискусія, "Мікрофон"); організаційно-діяльнісні 
(цілевизначення, планування, рефлексія, контроль) [3, c. 8]. 

У шкільній практиці намітилася тенденція до універсалізації 

інтерактивних методів і прийомів навчання, до того ж 

супроводжувана довільним використанням термінології. Наприклад, 
"Мікрофон" іменують "методом-прийомом", "Прес", "Мозкову атаку" 

називають методами навчання, а "Поговори зі мною" – прийомом. 

В "Енциклопедії інтерактивного навчання"[4] О.І.Пометун 
описує інтерактивні прийоми (прості процедури організації 

інтерактивної взаємодії), методи (способи діяльности вчителя й учнів 

з метою організації інтерактивного навчання), технології (поєднання 

кількох методів і форм навчання), подає рекомендації щодо їх 
застосування. 

І все ж  "Ланцюжок", "Пастку", "Лінгвістичний ключ" і т. ін. ми 

схильні вважати прийомами інтерактивного методу, оскільки прийоми 
навчання – це складники методу, його внутрішня структура, конкретні 

дії педагога й учнів, спрямовані на реалізацію вибраного методу.  
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Єдиної класифікації методів навчання на сьогодні немає. З 
цього приводу Ю.К.Бабанський цілком логічно зауважив:”Чим більше 

уявлень педагога про різноманітність методів, тим ефективнішим, 

дієвішим стане вибраний комплекс методів, і їх палітра дасть змогу 

зробити процес навчання особливо вдалим” [1, c.128]. 
В умовах дистанційного навчання актуальности набули 

традиційні методи навчання – усний виклад учителем матеріалу й 

метод спостереження учнів над мовою. Основне призначення усного 
викладу – передати школярам нову лінгвістичну інформацію, 

забезпечивши її осмислення. Цей метод уживається під різними 

назвами: повідомлення (Л.П.Федоренко). живе слово 
(Т.О.Ладиженська), слово вчителя (Л.Зоріна), зв’язний виклад учителя 

(С.Х.Чавдаров, В.І.Масальський), розповідь (В.В.Данилов, 

Ю.К.Бабанський, О.М.Біляєв, В.В.Шляхова), усний виклад учителя 

(В.О.Онищук), усний виклад учителем матеріалу (Л.П.Рожило). 
Ефективність його зумовлена можливістю послідовно й систематично 

викладати навчальний матеріал, виокремлюючи головне, істотне в 

аналізованій темі. Урізноманітнити його можна, давши школярам 
практичне завдання, що активізує їхню пізнавальну активність; 

запропонувавши доповнити розповідь учителя на основі підручного 

матеріалу, зробити самостійний висновок із почутого тощо. 
Загальновизнаним є характер організації матеріалу в усному 

викладі словесника – описово-розповідний і проблемний, що включає 

постановку й вирішення проблеми. Створюючи в такий спосіб 

проблемну ситуацію, учитель мобілізує зусилля школярів, покроково 
вказуючи, як її розв’язати. 

Технологія проблемного викладу знань така: учитель 

формулює проблему, виявляє внутрішні протиріччя, що виникають, а 
під час її розв’язання міркує, висловлює припущення, обговорює його, 

доводить істинність, формулює висновок[5, c.205]. Таким чином 

наставник розкриває школярам шляхи і способи наукового мислення, 

спонукає їх до активної участи в науковому пошукові. Наприклад, 
вивчення теми про написання відмінкових закінчень в іменниках 

можна розпочати з такого проблемного запитання: 

– Чи можна казати: "Гурткові заняття заплановано проводити 
по четвергам?" 

Після проведеного вчителем аналізу теоретичного матеріалу, 
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виявлення протиріч у вживанні відмінкових закінчень, доходимо 

висновку, що в місцевому відмінку слід уживати закінчення -ах або 
характерний для  нашої мови лексичний варіант – щочетверга. 

Осмисленню мовних явищ сприяє метод спостереження учнів 

над мовою, який цілеспрямовано наближує учнів до самостійного 

вирішення лінгвістичних проблем. Невід’ємним складником методу є 
лінгвістичний експеримент, що дає змогу робити заміну мовних 

одиниць, пристосовувати їх до необхідних комунікативних ситуацій. 

Це апробований у методичній науці процес пізнання, в якому можна 
виокремити кілька етапів: 1) відчуття, що дає можливість за спільною 

чи відмінною ознакою виділити з-поміж інших певну мовну одиницю; 

2) осмислення, що забезпечує розуміння мовного явища, можливість 
закарбувати його в пам’яті; 3) сприйняття, у процесі якого 

відбувається усвідомлення мовних явищ, синтезування на теренах 

лінгвістичної палітри.   

Спостереження над мовним матеріалом доречно починати з 
проблемних завдань, як-от: 

– Чи відмінюються слова іншомовного походження? 

– Чи зберігається в них подвоєння літер на позначення 
приголосних звуків? 

У фейсбуку/фейсбуці спілкуються з друзями та іншими 

користувачами за допомогою приватних або загальнодоступних 
повідомлень і чату. 

Короткі текстові повідомлення можна надсилати у 

твіттері – соціальній мережі мікроблогів. 

Учні з розвиненим мовним чуттям без особливих труднощів 
умотивовують висновок про те, що іменники іншомовного 

походження відмінюємо здебільшого як відповідні українські 

іменники з можливими, як у наведеному першому реченні, 
варіантами; у загальних назвах іншомовного походження букви на 

позначення приголосних  звичайно не подвоюємо, окрім похідних від 

власних назв, що проілюстровано в другому реченні: власником 

системи "Твіттер" є компанія Twitter. 
Таким чином, головним інструментарієм навчальної 

діяльности є методи, вдаючись до яких словесник здатний формувати 

у школярів предметні і ключові компетентности. В умовах 
дистанційного навчання зросла ефективність застосування 

традиційних методів – усного викладу вчителем матеріалу і 



 

83 

 

спостереження учнів над мовою в поєднанні з презентаційно-

мультимедійними засобами. 
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Тестування в педагогіці вважається одним із об’єктивних 
методів контролю. На уроках української мови  як вимірники можуть 

використовуватися тести. 

Проблемою розроблення тестів у різні часи займалося багато 
вчених. Серед них –  В. Аванесов, А. Анастазі, М. Бернштейн, 

Н. Гронланд, П. Клайн, О. Майоров, М. Челишкова та інші. В Україні 

цю проблему досліджують І. Булах, А. Гривко, Ю. Жук,    

Ю. Ковальчук, В. Леонський, Г. Леонська, О. Ляшенко, С. Науменко, 
Л. Паращенко та інші. 

На сучасному етапі в Україні тест розглядають, з  одного боку, 

як «стандартизоване завдання, виконання якого дає можливість 
вимірювати психологічні та інтелектуальні характеристики учня, 

рівень його знань», а з іншого, – як «метод випробування, що 
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застосовується у різних галузях науки для одержання кількісної 

характеристики певних явищ» [2, с. 253]. О. Ляшенко визначає тест як 
«спеціально дібраний набір тестових завдань, стандартизованих 

процедур проведення і заздалегідь визначених методик оброблення та 

аналізу одержаних даних, що в сукупності призначені для отримання 

кількісної характеристики певної властивості особи, яка підлягає 

оцінюванню» 6, с. 15. Поняття «тест» також тлумачиться як 
сукупність запитань, які переважно потребують однозначної відповіді, 

«укладений за певними правилами та процедурами, передбачає 

попередню експериментальну перевірку й відповідає таким 
характеристикам ефективності  як валідність і надійність» [4, с. 122]. 

Тест, як правило, складається з двох частин: 1) інформаційної, 

яка містить інструкцію та приклади виконання завдань; 

2) операційної, що складається з певної кількості завдань і запитань [4, 
с. 123]. Запитання й завдання тесту, які ще не пройшли попередню 

експериментальну перевірку, називаються завданнями в тестовій 

формі, а завдання, що пройшли обов’язкову перевірку статистичних 
властивостей, називаються тестовими. 

Завдання в тестовій формі мають відповідати низці вимог, а 

саме: відповідати меті тестування; бути лаконічними, логічно 

сформульованими; містити місце для відповіді; завдання мають бути 
послідовно розміщеними; мати однакову інструкцію, адекватну формі 

та змісту завдання; оцінювання повинне здійснюватись за однаковими 

вимогами [4, с. 32]. 
За характером відповіді на запитання тестові завдання 

поділяють на кілька типів, видів, форм (у літературі немає єдиної 

класифікації їх). Так, І. Булах [3] розрізняє: 1) відкриті (завдання з 
відкритою відповіддю, мікротвір-есе); 2) напіввідкриті (з пропусками, 

на доповнення); 3) закриті тестові завдання (альтернативні та 

вибіркові). Р. Бобовський [1, с. 49] виокремлює чотири основні форми 

тестових завдань: 1) закриті; 2) відкриті завдання; 3) на встановлення 
відповідності; 4) на встановлення правильної послідовності. У 

дослідженні PISA визначено такі типи тестових завдань: 1) з вибором 

відповіді; 2) із закритою вільно конструйованою відповіддю; 3) із 
відкритою вільно конструйованою відповіддю; 4) з короткою 

відповіддю. 

На нашу думку, усі завдання в тестовій формі по суті 



 

85 

 

становлять два типи: відкриті й закриті, які, своєю чергою, можуть 

мати певні модифікації. 
Завдання закритого типу (їх також називають «закриті 

завдання», «завдання з вибірковими відповідями», «завдання на вибір 

відповіді» «завдання з множинним вибором») містять передбачені 

відповіді, учневі необхідно вибрати одну або кілька правильних з-
поміж запропонованих. 

До завдань закритого типу дослідники ставлять низку вимог. 

Серед них: 
– однозначність і точність  у формулюваннях завдань; 

– основа завдання (тобто операційна частина тесту) має 

формулюватися у стверджувальній формі, яка після підстановки 
відповіді перетворюється на істинне або хибне твердження; 

– основу завдання треба формулювати стисло, одним 

реченням (до 8 слів) у формі простої синтаксичної конструкції; 

– якщо варіанти відповідей починаються з одного слова 
(кількох однакових слів), то їх потрібно перенести в основу завдання, 

формулюючи варіанти відповідей двома–трьома словами; 

– усі варіанти відповідей мають бути орієнтовно 
однакової довжини або в деяких завданнях правильний варіант 

відповіді може бути дещо коротший за дистрактори – неправильні, але 

найбільш правдоподібні варіанти відповідей; 
– частота вибору варіанта правильної відповіді в усіх 

завданнях тесту має бути орієнтовно однаковою; 

– у відповідях не рекомендується використовувати слова 

«все», «жоден», «ніколи», «завжди», «усі названі», «жоден із 
названих» тощо; 

– не можна використовувати завдання, у яких одна 

відповідь випливає з іншої (т. зв. «ланцюжкові завдання»); 
– усі варіанти відповідей мають бути граматично 

узгодженими з основою завдання [4, с. 41-42]. 

До закритих завдань дослідники відносять такі: 1) завдання з 

вибором однієї або кількох правильних відповідей із запропонованих 
варіантів; 2) завдання на встановлення відповідності (утворення 

логічних пар); 3) завдання на встановлення правильної послідовності. 

І. Завдання з однією правильною відповіддю містять кілька 
варіантів відповідей (як правило, 4 або 5), серед яких учень повинен 

вибрати одну. У практиці тестування ця форма має кілька 
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модифікацій: 1) завдання з альтернативними відповідями; 2) завдання 

на встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 3) завдання з 
пропуском. 

Завдання з альтернативними відповідями використовують, 

щоб перевірити правильність констатації фактів. Вони складаються з 

основи (твердження або запитання, яке тестований має визначити як 
правильне чи неправильне) та двох альтернатив. Учень має відповісти 

«так» або «ні», «правильно» чи «неправильно», «істинне твердження» 

чи «хибне» тощо. 
Завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

складаються з певного твердження й пояснення до нього 

(формулювання причини). Учень має встановити, чи є твердження 
істинним, а потім визначити, чи правильно пояснено причину. 

Завдання з пропуском, або клоуз-тести, – різновиди завдань із 

вибором однієї правильної відповіді, у яких на місці ключового слова 

або словосполучення в основі завдання стоїть пропуск, позначений 
рискою («__») або крапками («...»). Учень має вибрати одну 

правильну відповідь  з-поміж кількох запропонованих. 

Завдання з кількома правильними відповідями передбачають 
вибір кількох правильних відповідей серед низки запропонованих. 

Розрізняють два різновиди завдань такого типу: із заздалегідь 

указаною кількістю правильних відповідей і з незазначеною кількістю 
правильних відповідей. При цьому в інструкції обов’язково має бути 

зазначено, скільки правильних відповідей має завдання, або вказано, 

що відповідей може бути кілька (без конкретної кількості їх). 

ІІ. Завдання на встановлення відповідності (утворення 
логічних пар) складаються з основи та низки альтернатив – варіантів 

відповідей – розміщених у дві колонки. «Одна колонка (ліворуч) – це 

перелік вихідних умов (слів, словосполучень, речень, термінів тощо), 
до яких учень має відшукати відповідну відповідь у другій колонці 

(праворуч), яку називають списком відповідей. Тестований має 

зіставити матеріал лівої й правої колонок і утворити правильні логічні 

пари» [4, с. 43]. Бажано, щоб кількість варіантів відповідей правої 
колонки була на 1–2 більше, ніж умов лівої колонки. 

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

передбачають, що учень повинен установити правильну послідовність 
елементів, дій, подій тощо. 

Усі завдання закритого типу мають свої переваги та недоліки. 
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Однак, незважаючи на певні недоліки, закриті завдання набули 

значного поширення в практиці тестування, зокрема на уроках 
української мови. Вони найчастіше використовуються під час 

підсумкового контролю, оскільки його можна провести швидко, 

підсумкові бали учнів просто обчислюються, з допомогою таких 

завдань можна повніше охопити зміст навчального матеріалу, який 
перевіряється, підвищується обґрунтованість підсумкових оцінок 

учнів [5, с. 90]. 

Завдання відкритого типу (їх також називають «завдання на 
надання відповіді», «завдання з конструйованою відповіддю», 

«завдання з вільною відповіддю» тощо) не містять указаних можливих 

варіантів відповідей і «вимагають від тестованого самостійно 
сформулювати правильну відповідь на поставлене запитання та 

відповідно її оформити (записати одним словом, цифрою, буквою, 

словосполученням або підготувати розгорнуту відповідь…)» [4, с. 48]. 

До завдань відкритого типу дослідники відносять завдання з 
короткою і розгорнутою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю передбачають стислу 

відповідь, сформульовану словом, словосполученням, цифрою. Така 
форма завдань  передбачає самостійну відповідь учня, а не вибір її із 

запропонованих варіантів. 

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачають побудову 
висловлювання. Відповіді в таких завданнях можуть варіюватися від 

стислої й точної, сформульованої кількома реченнями, до розгорнутої, 

довільної форми та обсягу. 

Завдання відкритого типу є складнішими, оскільки в них 
виключається можливість угадування.  

На уроках української мови з метою контролю рівня знань, 

умінь і навичок учнів можуть застосовуватись усі з перелічених вище 
типів тестових завдань. Загалом, як зазначає Л. Паращенко [5, с. 89], 

вибір форми завдання залежить від змісту навчального матеріалу та 

цілей контролю. 

Серед переваг тестування перед іншими методами контролю 
можна визначити такі: 

- тестування – більш якісний та об’єктивний метод 

контролю, оскільки він виключає суб’єктивність в оцінці; 
- вища, на відміну від традиційних методів контролю, 

ефективність, оскільки його можна одночасно проводити серед 
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великої кількості учнів, витрачаючи при цьому мінімум навчального 

часу; 
- швидша обробка результатів тестування, ніж, 

наприклад, перевірка письмової контрольної роботи; 

- можливість використання тестів для самоконтролю. 

Водночас можна виокремити й низку недоліків використання 
тестового контролю рівня результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроках української мови. Серед них висока 

трудомісткість розробки якісних тестів, можливість угадування 
відповіді в тестах із закритими тестовими завданнями, що не дає 

повної гарантії наявності в учня певних знань, умінь і навичок. Крім 

того, слід відзначити ще й такий недолік тестових завдань як 
неможливість перевірки за допомогою тестів умінь наводити власні 

приклади, логічно й обґрунтовано висловлювати думки, аналізувати 

та узагальнювати тощо. Однак наявність низки недоліків не заперечує 

доцільності використання тестування як методу контролю для 
об’єктивної перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів загалом і на 

уроках української мови зокрема. 

Таким чином, уважається, що тестування є одним із 
об’єктивних методів контролю навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на уроках української мови. У літературі достатньо висвітлено 

його переваги й недоліки порівняно з іншими методами контролю. 
Надійним засобом вимірювання визнано тест. У тестології визначено 

вимоги до завдань у тестовій формі, їх класифікацію, переваги й 

недоліки. 
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ПІДСУМКИ  

засідання круглого столу  

«Методи навчання української мови: сучасний контекст»,  

присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН 

України,  

доктора педагогічних наук, професора  

Біляєва Олександра Михайловича 

 
Круглий стіл «Методи навчання української мови: сучасний 

контекст» проведений відділом навчання української мови та 
літератури Інституту педагогіки НАПН України 25 березня 2021 року. 

У його роботі взяли участь науковці, викладачі закладів вищої 

педагогічної та післядипломної педагогічної освіти, учителі закладів 
загальної середньої освіти, аспіранти, магістранти. 

Було виголошено доповіді, що стосувалися таких важливих 

аспектів проблеми:  

1. Проблема методів навчання мови на сучасному етапі розвитку 

лінгводидактики. 

2. Характеристика методу: назва, структура, функції. 

3. Метод і прийоми. Критерії розрізнення. 

4. Критерії ефективності методу. 

У результаті обговорення доповідей учасники круглого столу 
дійшли висновку щодо необхідності концептуального визначення й 

обґрунтування системи сучасних методів компетентнісного навчання 

української мови; розгляду проблеми ефективного застосування 
методів навчання крізь призму проєктування двох аспектів змісту 

освіти, що мають свою специфіку в планованих результатах навчання: 

предметного і надпредметного (діяльнісного); розроблення 

класифікації методів для ефективного розв’язання завдань 
компетентнісно орієнтованої освіти.  

Багатоаспектне дослідження проблеми застосування 

традиційних методів у сучасному контексті, обґрунтування типології 
методів і розроблення алгоритму  їх дії на уроках української мови 

стане актуальним науковим підґрунтям для роботи викладачів 

методики у закладах вищої й післядипломної педагогічної освіти, 
учителів-практиків, здобувачів наукових ступенів. 


	Аналіз спеціальних джерел дав змогу з’ясувати, що з усього різноманіття методичного інструментарію саме використання ігрових технологій на уроках української мови забезпечує формування мовленнєвих умінь, пожвавлює пізнавальні можливості учнів, створює...

