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КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Ніна Голуб 

доктор педагогічних наук, 

професор, завідувачка відділу 

навчання української мови та 

літератури, Інститут педагогіки 

НАПН України 

olnazir_777@ukr.net 

Ключові слова: компетентнісний підхід, предметна 

компетентність, мовна особистість, розвиток людини, мовні 

досягнення, компетентнісно орієнтована методика. 

 

Метою освіти Закон визначає «всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства…[2]». Відповідно 

основним орієнтиром освітнього процесу є особистість, здатна 

саморозвиватися. 

За визначенням О. Савченко, компетентнісна освіта – це 

«особистісно-діяльнісна, результативна освіта [4, с. 137]». Отже, щоб 

говорити про ефективну реалізацію мети і завдань, потрібно забезпечити 

особистісний розвиток, що виявляється в якісній зміні її діяльності. 

Особистісна парадигма передбачає організацію освіти, 

зосереджену переважно на особистості учня, його самобутності, 

унікальності, неповторності, суб'єктивності. Здобувши шкільну освіту, 

кожен випускник має усвідомлювати себе, свої властивості, 

схильності, мати уявлення про суспільні процеси, про все, що його 

оточує, уміти оцінювати (критично мислити) й на основі системного 

критичного мислення формувати систему ставлень. Компетентнісно 

орієнтовані методики спрямовані передусім на формування громадян 

з високодуховними моральними особистостями, а потім – 

компетентного мовця. Бо мовець, до якого немає довіри, 

малоефективний. Молоді громадяни мають бути готовими до 

прийняття багатьох важливих рішень (Який проект Закону про мови 

треба прийняти? Чи безпечне спалювання листя і сміття? Чи брати 

участь Україні в Євробаченні? Чи потрібен мораторій на продаж 

землі? Як уникнути проблеми цькування й переслідування дітей у 

школі? Як ставитися до низької якості публічного мовлення тощо). 
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Слабким місцем чинних методик є все ще зосередження на 

академічних досягненнях.  

Програма з української мови [3] своєю структурою спрямована 

на нові результати українськомовної освіти, вона дає нам чіткі 

орієнтири у вигляді 4-ох змістових ліній. Однак на практиці вони не є 

рівноцінними. У полі зору вчителя системно перебувають мовна і 

мовленнєва лінії. Занепокоєння викликає ігнорування системності в 

реалізації завдань соціокультурного вектора мовної освіти, що є 

орієнтиром для добору текстів, які своїм змістом дають змогу задіяти 

світоглядно значущі культурологічні, суспільні важелі, занурити учнів 

хай у штучний контекст сучасних викликів і поставити в ситуацію 

вибору, формуючи готовність до них. 

Оновлення потребує психологічний складник освітнього 

процесу. Учитель має бути орієнтований не лише на розвиток пам’яті, 

уваги, уяви, мислення, але й на ціннісно-емоційний і творчий 

розвиток, посилення мотивації, впливовість і дієвість слова тощо. 

У розробленні методики необхідно враховувати мовні 

досягнення ХХІ століття, на яких наголошують зарубіжні вчені й 

експерти з освіти, а саме: значний словниковий запас; критичний 

аналіз прочитаного/почутого матеріалу (романи, вірші, п’єси, есе, 

новини); спілкування за допомогою різноманітних медіа з 

використанням різних стилів; формування й захист власної думки; 

поставлення продуманих запитань; ведення конструктивної 

дискусії [1, с. 139]. 

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. 

Компетентнісно орієнтована методика зосереджує зусилля на 

способах мислення (креативність, критичне мислення, уміння 

розв’язувати проблеми й формулювати власні судження), способах 

роботи (спілкування і співпраця), інструментах для роботи (потенціал 

новітніх технологій), здатності жити в багатогранному світі й 

виконувати роль активних і відповідальних громадян. 

Кожна компетентність проявляється у процесі діяльності 

особистості в різних ситуаціях. Ознакою компетентності мовця мають 

бути не самі знання, а сформовані на основі них ставлення. Зокрема, 

маркерами ставлень є цілеспрямованість, допитливість, активність, 
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ініціативність, постійний пошук і прагнення самовдосконалення, 

позитивні емоції, зміна поведінки на краще. 

Мовні категорії є інструментарієм мовленнєвого вчинку. 

Здобувачам профільної середньої освіти немає потреби дублювати 

мовний матеріал, який вони засвоювали впродовж попередніх 5-ти 

років, на цьому етапі він є базовим для вивчення й освоєння 

мовленнєвих стратегій і тактик.  

Розглядаючи, наприклад, синтаксичну норму варто зосередити 

увагу не на визначенні членів чи типів речення, а на чіткості, логіці 

формулювання думки, комунікативного наміру, визначенні її 

об’єктивності/суб’єктивності, ставлення до неї тощо. 

Однією з ознак компетентнісного навчання є суб’єкт-суб’єктні 

стосунки учасників освітнього процесу. Однак вона й надалі переважає 

у формі декларативних настанов на врахування особистісного фактора. 

Реальними ознаками наявності їх (ознак) є, наприклад, зосередження 

уваги на двовимірних цілях (визначених програмою/учителем і 

визначених учнями), визначення, крім загальнодидактичних і 

специфічних принципів навчання, ще й принципів учіння (для 

самонавчання учнів), основоположних життєвих принципів; надання 

учням права вибору й посилення їхньої відповідальності за результати. 

Успіх в освіті більше не пов’язують з відтворенням знань – 

знання потрібні як матеріал для вияву творчості, умінь застосовувати їх 

у нових умовах. 
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ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 

ЛІЦЕЇ 
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старший науковий співробітник 
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педагогіки НАПН України  
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Ключові слова: компетентнісно орієнтоване навчання, 

компетентнісний підхід, особистісно орієнтоване навчання, 

діяльнісний підхід, українська література  

 

Концептуальні засади реалізації компетентнісно орієнтованого 

навчання української літератури  обґрунтовано в Державному стандарті 

базової і повної загальної середньої освіти й розроблено в 

концептуальних засадах «Нової  української школи» [1]. 

Обговоренню та дослідженню компетентнісного підходу в 

сучасній освіті присвячені праці вчених Н. Бібік, О. Локшиної, О. 

Овчарук, О. Савченко та ін. Реалізацією компетентнісного підходу у 

практиці навчання шкільних дисциплін досліджували О. Пометун, С. 

Трубачева, Г.Фрейман, А. Фасоля та ін. 

Методологічною основою організації компетентнісно 

орієнтованого навчання української літератури є засадничі ідеї 

діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого й 

культурологічного підходів.  

Діяльнісний підхід спрямований на здобуття предметних знань у 

діяльності, вироблення умінь застосовувати їх у практичних ситуаціях; 

перехід від асоціативної, статичної моделі знань до динамічно 

структурованої системи розумових дій, формування когнітивних 

стратегій, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного й природного 

середовища та ін. 

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і 

предметних компетентностей – комплексних якостей особистості, що 

проявляються в готовності і здатності діяти для розв’язання 

поставлених завдань. 

mailto:halyna.bijchuk@gmail.com
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«Компетентність базується на предметних і надпредметних 

компетенціях – знаннях, уміннях, досвідові діяльності й емоційно-

ціннісному ставленні до неї: знаю, що маю робити в проблемній 

ситуації і умію діяти (здатність), маю позитивний досвід вирішення 

проблем і вірю в себе й успіх (готовність)».[3]  

Особистісно зорієнтований підхід забезпечує оптимальні умови 

для різнобічного розвитку кожного учня, ствердження його 

самобутності, віднайдення цінностей, усвідомлення смислів навчальної, 

у т. ч. читацької,  діяльності, свого життя загалом і т. ін. 

Звернення до культурологічного підходу обумовлене 

специфікою предмета літератури й забезпечує формування учня як 

суб’єкта культури, його культурну самоідентифікацію. Компетентний 

учень-читач не лише здатний «працювати» з творами різних жанрів і 

естетичних систем – інтерпретувати прочитане уявляти і переживати 

прочитане, критично і рефлексійно мислити, вести діалог із текстом, 

інтерпретувати прочитане знаходити авторські і творити власні смисли, 

відчувати естетичну насолоду від мистецтва художнього слова й 

розвивати  в собі потребу в активному читанні.  

Тож, компетентнісно орієнтовне навчання української літератури 

з урахуванням ідей ключових педагогічних підходів вибудовується на 

класичних дидактичних принципах, а також на принципах 

неперервності, рефлексивності, активності, варіативності, системності, 

ситуативності, співтворчості, гуманізації, діалогічної взаємодії, вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, опертя на суб’єктний досвід, 

інтеграції традиційних та інноваційних технологій навчання і 

виховання та ін. 

Визначальними ознаками освітнього процесу компетентнісно 

орієнтованого навчання є активна дія учня/учениці (діяльність їхня не 

зводиться до виконання приписів учителя, а характеризується 

самостійністю у виборі цілей навчання, шляхів їх досягнення, засобів, 

планування і здійснення, рефлексії, оцінювання і корекції результатів), 

тобто у процесі оволодіння предметним матеріалом учень/учениця 

формує власну суб’єктність і компетентність і шукає особистісні 

смисли і цінності (формує особистість).  
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Розвиток і поширення зв’язків між Україною та іншими 

країнами світу у різних галузях зумовили зближення нашої держави з 

іншими країнам, у тому числі з європейськими. Динамічні 

глобалізаційні та інтеграційні процеси, що відбуваються в сучасному 

суспільстві, зумовлюють необхідність урахування їх у змісті 

підручників української мови для учнів початкових класів. На це 

спрямовує й стратегічний документ «Нова українська школа». 

Як переконує аналіз дидактичної та лінгводидактичної 

літератури, роль і місце підручника в освітньому процесі, дидактичні 

й лінгводидактичні засади його створення розробляли Ю. Бабанський, 

А. Біляєв, Н. Бондаренко, М. Вашуленко, О. Горошкіна, С.Караман, 

К. Колесник, М. Пентилюк, К. Плиско, В. Тихоша, О. Савченко та ін., 

однак сьогодні стоїть завдання – розробити підручник на 

компетентнісних засадах. Для цього необхідно  осмислити найбільш 

авторитетні джерела психологічної науки задля вивчення й 

подальшого врахування психофізіологічних і психологічних 

особливостей учнів початкових класів, простежити взаємозв’язок між 

психологічними складниками пізнавального процесу (мисленням, 
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сприйманням, пам’яттю, увагою, уявою) та відповідним педагогічним 

інструментарієм. 

Створити підручник української мови для молодших школярів 

з урахуванням провідних ідей концепції полікультурної освіти в 

Україні – це значною мірою сприяти забезпеченню законних прав та 

задоволенню освітніх і культурних потреб національних (етнічних) 

мовних, культурних меншин, відтак і подоланню комплексів 

культурної меншовартості, другорядності. 

Полікультурна освіта як унікальна система, своєрідний 

соціокультурний феномен сприяє нагромадженню в учнів знань, умінь 

і навичок, формуванню в них предметних і ключових 

компетентностей, інтелектуального розвитку, морально-етичної 

культури. 

У науковому обігу полікультурна освіта як поняття 

розглядається в кількох аспектах, зокрема: як процес, тобто як цілісна 

єдність навчання, виховання, розвитку, саморозвитку особистості із 

збереженням культурних норм з орієнтацією на майбутній стан 

культури; як педагогічна категорія, загальне педагогічне поняття; як 

система навчальних закладів; як модель; як соціокультурний інститут; 

як чинник; як результат, тобто як рівень загальної культури і 

освіченості учнівської молоді. 

Сучасні вимоги до підручника визначаються основним 

призначенням, яке безпосередньо пов'язане з актуальними цілями 

сучасної освіти, полікультурної зокрема. Тому зрозуміло, що 

соціальний запит на творчо мислячу, активну особистість має бути 

відображено і в сучасному шкільному підручнику. Підручник має 

бути побудованим на засадах компетентнісного, текстоцентричного, 

комунікативного, діяльнісного та системного підходів до 

українськомовної освіти. 

Спостереження за освітнім процесом, вивчення спеціальної 

літератури, анкетування вчителів початкових класів дали підстави для 

висновку, що формування предметної і ключових компетентностей 

учнів початкових класів стане ефективнішим за умови використання в 

підручнику комплексу вправ і завдань, спрямованих на опанування 

мовних і соціокультурних відомостей та формування стійких умінь і 

навичок учнів. Сучасний учитель розуміє: неможливо цікаво, 

результативно провести урок з опорою лише на крейду й дошку. 

Сьогодні педагог зобов’язаний оволодіти засобами навчання, щоб 

забезпечити  одне з головних прав дитини – право на якісну освіту. У 
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полі зору науковців і вчителів питання ефективності використання 

нових засобів навчання. Тож вважаємо важливим складником 

сучасного підручника QR-код, що пропонує музичний супровід, цікаві 

графічні ілюстрації, які сприяють кращому засвоєнню відомостей, 

уміщених у підручнику.  

Набув статусу провідного принципу навчання української 

мови в закладах загальної середньої освіти, зокрема в її початковій 

ланці розвиток мовлення учнів, спрямований на вдосконалення в 

них комунікативних, текстотворчих умінь, збагачення 

словникового запасу. Ученими (В. Бадер, Л. Варзацька, 

М.Вашуленко, Н. Гавриш, О. Глазова, Н. Грона, Т. Донченко, 

О. Копусь, Л. Курач, О. Кучерук, Т. Ладиженська, М. Львов, 

О. Мельничайко, Т. Маркотенко, С. Омельчук, О. Петрук, 

Н. Сіранчук, Н. Скрипченко, В. Собко, М. Соловейчик, В. Статівка, 

О. Хорошковська та ін.) описано різні ефективні методики 

формування усного і писемного мовлення, діалогічного і 

монологічного висловлення, прийоми роботи та ін. Загальновідомо, 

що мовленнєвий розвиток, якого учні досягли в початкових класах, 

є підґрунтям їхнього подальшого шкільного навчання.  

Особлива роль у процесі навчання української мови 

належить формуванню текстотворчих умінь учнів початкових 

класів. Цей процес тісно пов’язаний з оволодінням учнями 

лексико-граматичною структурою мовлення, комунікативно 

доцільним використанням мовних засобів у будь-якій мовленнєвій 

ситуації, умінням користуватися багатством української мови, 

правильно, точно й виразно висловлювати власні думки в процесі 

спілкування. В означеному контексті особливої актуальності 

набуває проблема добору текстового матеріалу, що в підручнику 

ілюструє теоретичні положення, є дидактичним засобом навчання, 

виховання й розвитку учнів.  

У процесі розроблення підручника української мови для учнів 

початкових класів необхідно враховувати, що важливою ознакою 

усного текстотворення є специфічність семантичної будови: 

винесення найважливішого на початок речення, розміщення елементів 

мовлення у порядку їхньої суб’єктивної значущості для мовця; у 

писемному текстотворенні інформативно значуще розташовується в 

кінці речення. Учні початкової школи, перш ніж навчитися викладати 

свої думки в письмовій формі, спочатку оволодівають усною формою 

– спілкуванням. Поступово, з розширенням знань про одиниці мови, 
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учні засвоюють різноманітні типи та стилі мовлення, вчаться будувати 

за їхніми законами свої власні тексти.  

Мета писемного текстотворення – вплинути на відсутнього 

адресата чи донести до нього певну інформацію. Воно здебільшого 

використовується в етичній, науковій та офіційно-діловій сферах 

людського спілкування. Оскільки писемне текстотворення звернене до 

відсутнього адресата, основними вимогами до викладу змісту є 

докладність і послідовність, чіткість, зрозумілість, доступність. 

Писемне текстотворення є генетично вторинним, оскільки утворене на 

основі усного. Це й зумовлює відповідне розташування вправ у 

підручнику: спочатку усні, потім – письмові. Кожен параграф 

підручника має містити вправи, спрямовані на вдосконалення вимови 

учнів, формуванням чіткості, логічності, виразності усного мовлення, 

збагачення словникового запасу, у тому числі власне українською 

лексикою, формування в учнів умінь правильного й точного 

слововживання, граматичного ладу мовлення, орфографічної та 

пунктуаційної грамотності.  

Важливим складником сучасного підручника вважаємо 

вправи, що спонукають учнів до власної мовотворчоті. 

Отже, реалізація компетентнісного підходу в підручниках 

української мови полягає не тільки у формуванні в учнів знань, 

умінь і навичок, ключових і предметних компетентностей, а 

насамперед у відборі комунікативно значущих завдань для набуття 

учнями мовленнєвого досвіду та здатності застосовувати засвоєні 

знання в повсякденні. 
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Нормативні освітні документи  визначають ключовими для 

розвитку української школи загалом і мовної та літературної освіти 

зокрема ідеї діяльнісного, особистісно зорієнтованого і  

компетентнісного підходів. Це зумовлено потребою відповісти на 

виклики сьогодення, коли неможливо навчити учня «всього на все 

життя», і ключовим умінням стає здатність і готовність діяти 

залежно від поставлених завдань і вчитися протягом усього життя. 

Основне завдання сучасної загальноосвітньої школи полягає в 

наданні змоги учневі осягнути внутрішню логіку предмета, що 

вивчається, у ретельному доборі навчального матеріалу за 

принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації 

ролі самостійного навчання. Варто також ураховувати, що для 

успішної діяльності сьогодні недостатньо знань і вмінь, необхідні 

ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й 

працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних 

завданнях, виявляти проблему, формулювати припущення й вести 

самостійний чи спільний пошук способів розв’язання її, брати на 

себе відповідальність за результати дій і вчинків. 

Реалізація поставлених завдань передбачає: зміщення акцентів 

у навчанні з процесу накопичення предметних знань на вироблення 

умінь автономно застосовувати їх  у ситуації невизначеності; 

становлення учня як суб’єкта навчальної діяльності  й особистісного 

саморозвитку; посилення ролі загальнонавчальних умінь; необхідності 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=tWVb94FMFueM0p8XEuiMfoC_9u1L9AiT9hN
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забезпечення формування не лише предметної (літературної), а й 

ключових компетентностей. Важливими стають уміння, які 

допомагають учневі діяти, і знання, що необхідні для цих умінь. 

Оновлені програми з української мови та літератури  

покликані стати одним із інструментів упровадження засадничих 

ідей особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів у 

повсякденну практику. 

Концепція нової української школи подає таке трактування  

компетентності: «динамічна комбінація знань, способів  мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність». 

Компетентності поділяють на предметні (формуються 

засобами одного навчального предмета), міжпредметні 

(виробляються під час вивчення кількох предметів) і ключові 

(формуються в процесі навчання й соціалізації і необхідні 

особистості для життєдіяльності загалом).  

В освіті України виокремлено такі ключові компетентності: 

cпілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; 

спілкування іноземними мовами; математична компетентність; 

компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-

цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; 

ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська 

компетентності; обізнаність та самовираження у сфері культури; 

екологічна грамотність і здорове життя. 

Відповідно, учня, який володіє такою здатністю, вважаємо 

компетентним. Йому притаманні такі риси: стійкий інтерес до 

навчання, критично й рефлексійно мислити, жити й творчо діяти в 

умовах глобалізаційних змін та полікультурного суспільства, 

цінувати надбання національної культури й поважати здобутки 

інших народів. 

Компетентний учень є суб’єктом навчальної діяльності, що 

передбачає усвідомлення власних психолого-фізіологічних 

особливостей, прагнень, мотивів, бажань, а також до особистісних 

самореалізації, самовдосконалення і самотворення. Саме рівень 

суб’єктності (сформованість згаданих умінь) є одним із показників 

особистісного розвитку школяра. Отже, школа як живий організм, 

постійно змінюючись, повинна стати тим творчим середовищем 
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різних рівнів і напрямів, завдання якого – дати людині можливість 

знайти себе в цьому складному світі. 

Шляхами формування компетентностей на уроках 

української мови та літератури є застосування таких інновацій:  

- технологія розвивального навчання:загальний розвиток 

учнів, розвиток загальних інтелектуальних умінь: порівняння, 

класифікації, узагальнення, критичності, розвиток самостійності, 

глибини мислення, спрямованість навчання на вміння долати 

труднощі, розвиток працездатності, формування сприятливого 

морального клімату; 

- технологія розвитку критичного мислення: розвиток 

пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення даної теми, 

розвиток внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання, 

підтримка пізнавальної активності учнів, спонукання учнів до 

порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її ґрунті 

формування аналітичного й критичного способу мислення; 

- технологія навчання як дослідження: використання 

дослідницьких методів у вивченні учнями української мови та 

літератури, застосування досліджень під час ознайомлення 

школярів з окремими фактами, явищами, процесами, забезпечення 

творчих спроможностей учнів на основі формування їхнього 

дослідницького досвіду, вивчення й аналіз індивідуальних 

особливостей формування дослідницького досвіду учнів, його 

впливів на інтелектуальний розвиток і виховання; 

- технологія інтерактивного навчання: побудова освітнього 

процесу на основі активної взаємодії всіх учнів (спів навчання, 

взаємонавчання, навчання у співпраці), розширення пізнавальних 

можливостей учнів у здобутті, аналізі та застосуванні інформації з 

різних джерел, можливість перенесення отриманих результатів на 

особистий життєвий досвід учнів, формування глибокої 

внутрішньої мотивації; 

- технологія випереджаючого навчання: виховання 

соціально активної та інноваційно спрямованої особистості, 

адаптованої до динаміки сучасного життя, розвиток інформаційної 

культури особистості, основ критичного мислення, пріоритет 

завдань дослідницького характеру, підтримка самостійного та 

індивідуального навчання, формування соціально адаптованої 

поведінки, інтеграція громадянської та мовно-літературної освіти, 

упровадження європейських цінностей. 
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У своїй педагогічній діяльності активно використовую 

ігрові технології. Це один із найефективніших засобів навчання й 

формування компетентностей. Вони створюють на уроці атмосферу 

активної зацікавленості, пожвавлюють процес засвоєння, 

закріплення й узагальнення знань, умінь і навичок, мають зазвичай 

прикладний характер, що сприяє розвитку основних 

компетентностей школярів. Використання ігрових елементів на 

уроках української мови та літератури формує пізнавальну 

самостійність, активність, інтереси дітей, виховує особистість. 

На основі вищезазначеного можна сформулювати умови, які 

забезпечать формування компетентностей учнів: ґрунтовна 

підготовка до уроку; нестандартне вирішення будь-якої проблеми; 

повна свобода вибору форм і методів навчання; демократизація та 

гуманізація навчання; розвиток природної обдарованості в дітей; 

активізація пізнавальної діяльності учнів. 
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Складність одночасного вирішення Україною комплексу 

завдань минулого, сьогодення і прийдешнього потребує істотної 

перебудови освітнього процесу і насамперед його теоретичних та 

організаційних засад у старшій школі. 

В основі багатоаспектної реформи освітньої галузі – особистість, 

потреби суспільної практики, запозичення продуктивного досвіду 

модернізації освіти провідних країн Європи і світу, вікові національні  

традиції, здобутки вітчизняної педагогічної науки і практики. 

Проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української 

мови як найефективнішої технології її опанування досліджувалися в 

роботах Н. Бондаренко, О. Горошкіної, П. Дудика, С. Карамана, 

Л. Мацько, В. Нищети, С. Омельчука, М. Пентилюк, О. Савченко, 

В. Сидоренко, І. Хом’яка та інших науковців. 

Водночас становлення нової реформованої української школи 

актуалізує проблему розвитку у майбутніх випускників соціальної, 

громадянської, культурної, інформаційно-комунікаційної, екологічної, 

інноваційної  та інших компетентностей як ключових, формування 

яких життєво необхідне для всебічного гармонійного розвитку 

особистості, її вичерпної самореалізації та адаптації в суспільстві. 

Оптимальним шляхом життєво адекватного опанування 

української мови визнане компетентнісне навчання. А це потребує 

розроблення відповідної методики, що охоплює всі аспекти 

вигранювання всебічно розвиненої особистості. 

Українська мова як навчальний предмет має значні можливості 

для формування універсальних компетентностей особистості, які 

mailto:nelly.bondarenko@ukr.net
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необхідно імплементувати в освітній процес і розвивати на уроках з 

усіх предметів відповідно до Закону України «Про освіту» і Концепції 

«Нова українська школа». 

У профільному відділі Інституту педагогіки НАПН України 

починаючи з 2018 року досліджується тема «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні 

стандарту», що охоплює як предметну, так і ключові компетентності. 

Так, проаналізовано праці з різних галузей науки в аспекті 

інкультурації, соціалізації старшокласників, їх громадянського 

становлення,  вагомим чинником яких є вільне володіння державною 

мовою; відібрано ключові компетентності, найбільш природовідповідні 

предмету «Українська мова»; конкретизовано мету й завдання курсу з 

огляду на формування зазначених компетентностей; з’ясовано суть і 

сформульовано визначення трьох з-поміж одинадцяти груп 

універсальних ключових компетентностей – громадянської, соціальної 

та культурної; визначено категорійну інфраструктуру та поняттєве ядро 

зазначених компетентностей; відстежено шляхи соціалізації молоді, 

накреслено її «дорожню карту»; розроблено модель соціокультурної 

компетентності для використання в освітньому процесі, яка сприятиме 

ефективному її розвиткові; надано рекомендації щодо  набуття 

здобувачами освіти громадянської,  соціальної та культурної 

компетентностей засобами української мови. 

Водночас нові виклики,  неабияка запитаність компетентнісно 

орієнтованої освіти, гостра потреба в узагальненні досвіду освітян-

практиків, методичних рекомендаціях і наукових розробках щодо 

розвитку предметної та ключових компетентностей,  необхідність 

охопити якомога ширше їх коло й недостатня дослідженість проблеми 

формування ключових компетентностей засобами української мови 

потребують розширення поля наукових розвідок, повнішої реалізації 

навчально-виховних, пізнавальних і  розвивальних можливостей  

предмета «Українська мова». 

Компетентнісно орієнтоване навчання української мови буде 

результативним  якщо: дати визначення, описати зміст і визначити 

критерії вільного володіння українською мовою; дібрати оптимальну 

назву такій універсальній ключовій компетентності як вільне 

володіння українською мовою  і створити її модель; скорегувати мету, 

поєднавши суспільні та особистісні цілі в освіті; обґрунтувати наукові 

засади компетентнісного навчання української мови здобувачів освіти, 

зокрема на завершальному етапі шкільного навчання;  розробити і 
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впровадити  динамічну пластичну систему освіти з відкритим освітнім 

простором і зворотним зв’язком; чіткіше окреслити ядро знань, 

необхідних для оволодіння українською мовою на завершальному 

етапі її вивчення; визначити умови, що впливають на ефективність 

формування предметної  та ключових компетентностей здобувачів 

освіти у контексті опанування ними української мови; вписати знання 

у певні соціокультурні контексти; розробити й реалізувати 

компетентнісно орієнтовану технологію навчання української мови з 

орієнтацією на партнерство надавачів і здобувачів освіти в освітньому 

процесі, застосування розумових операцій високого рівня, 

формування й обстоювання власної думки,  самостійність учнів, опору 

на їх власний і накопичений людством досвід, його постійне 

розширення і збагачення, реальну участь у прийнятті рішень; 

практично застосовувати здобуті знання, набуті вміння і досвід; 

розробити й запровадити концептуально нову методику оцінювання 

результатів компетентнісного навчання української мови. 

Результативність формування життєвих компетентностей 

особистості залежить від вибору й застосування оптимальних 

організаційних форм, методів, прийомів і засобів навчання. Необхідно 

оптимізувати зміст і технології опанування мови, зокрема ті, що 

сприяють вирішенню життєвих пізнавальних і проблемних завдань, 

передбачити використання інтерактивних, частково-пошукових і 

дослідницьких методів з метою розвитку  ініціативності й творчої 

самостійності старшокласників. 

Ефективність роботи зросте, якщо  ширше застосовувати 

форми занять, що дають змогу максимально враховувати нахили і 

творчі здібності здобувачів освіти, їх пізнавальні інтереси й життєві 

пріоритети; формувати активну життєву позицію; спонукати учнів  

аналізувати реальні життєві моральні, суспільно-політичні ситуації в 

усій їх складності й суперечностях; моделювати навчальні ситуації, 

які сприяють розвиткові компетентностей, розв’язувати їх і приймати 

оптимальні рішення; систематично практикувати різні форми 

презентації й застосування знань, індивідуальні та групові проекти,  

лекційно-семінарські форми занять, дискусії, диспути, заліки; 

задіювати дослідницькі функції в освітньому процесі, формувати 

відповідні навички; залучати старшокласників до експериментування, 

виконання індивідуальних творчих завдань; використовувати переваги 

ІКТ; розвивати різнобічні інтереси; забезпечувати високий 

позитивний емоційний потенціал уроків мови. 
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Одним із стратегічних завдань реформування мовної освіти є 

вироблення в учнів умінь і навичок комунікативно виправдано 

користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час 

сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням 

українського мовленнєвого етикету. Зазначене завдання передбачає 

посилення практичної спрямованості навчання мови, орієнтацію на 

мовленнєвий розвиток школярів.  

 У Концепції мовної освіти 12-річної школи підкреслюється 

необхідність забезпечення оптимальних умов для різнобічного 

розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних 

особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення 
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самостійності в навчанні, самопізнанні й саморозвитку, а також 

розвитку мовного чуття, мовленнєвих здібностей у чотирьох видах 

мовленнєвої діяльності [1, с. 59]. Учені-методисти розробляють і 

апробують різноманітні технології навчання для гармонійного й 

повноцінного мовленнєвого розвитку учнів, для практичного 

оволодіння усним і писемним мовленням. Дослідники вважають, що 

мову необхідно вивчати в мовленні, з мовними одиницями і 

категоріями учні мають знайомитися, спостерігаючи їх використання 

в текстах різних стилів, типів і жанрів мовлення. Особливе місце в 

системі роботи з розвитку мовлення учнів належить аналізу тексту, 

який, на думку М. Пентилюк, забезпечує комунікативно-діяльнісний 

та функціонально-стилістичний підходи до навчання мови: 

аналізуючи текст, учні засвоюють його комунікативні ознаки (роль у 

спілкуванні), стилістичну належність і функції мовних одиниць, а 

отже, формують і вдосконалюють свою мовну і мовленнєву 

компетенцію [2, с. 298]. 

На сучасному етапі навчання мови формування 

комунікативних умінь і навичок у процесі аналізу тексту набуває 

першорядного значення. За комунікативно-діяльнісним підходом 

текст розглядається як результат мовленнєвої діяльності – 

висловлювання в усній або писемній формі, а також об’єкт 

сприймання і розуміння. Аналіз тексту – вид роботи, що передбачає 

з’ясування особливостей ідейно-тематичного спрямування, побудови 

тексту, стильових та стилістичних властивостей, характеристики 

мовних засобів щодо ефективності їх використання з метою реалізації 

комунікативної мети [4, с. 14].  

Мовний матеріал має бути репрезентований взірцевими 

текстами. Щоб навчитися створювати власні висловлювання, учень 

повинен навчитися сприймати й аналізувати тексти різних стилів, типів 

і жанрів. Саме на уроці виховується кваліфікований слухач і читач. 

Тому слід пам’ятати, що найкращий текст не розв’яже завдань 

естетичного й етичного виховання, якщо не буде повноцінного, 

грамотного його сприйняття [5, с. 6]. До основних критеріїв добору 

текстів для слухового сприймання, яких учителеві слід додержуватися, 

методисти відносять такі: зміст тексту повинен відповідати виховній і 

навчальній меті; бути по можливості динамічним, мати фабулу; він 

може містити до 4% незнайомих учням слів, що передбачає з’ясування 

їх семантики різними способами, зокрема й за контекстом; брати до 

уваги труднощі мовного оформлення – фонетичні, лексичні, 



 

22 

граматичні, стилістичні; необхідно зважати на чіткість вираження 

основної думки, ідеї, що сприяє кращому сприйманню повідомлення; 

насиченість тексту інформацією має відповідати віковим особливостям 

учнів; при виборі теми тексту важливо враховувати інтереси школярів 

певного віку і життєвих потреб; звучання тексту не має перевищувати 

визначеної у критеріях тривалості.  

Формування вмінь аналізувати текст – процес довготривалий і 

охоплює всі етапи навчання.  Елементи такого аналізу широко 

застосовуються на уроках української мови під час вивчення 

теоретичного матеріалу на текстовій основі. М. Пентилюк визначила 

основні етапи аналізу тексту: визначення теми й основної думки 

тексту; виділення абзаців (мікротем); визначення стилю і типу 

мовлення; аналіз структури тексту; аналіз мовних засобів (лексичних, 

граматичних, стилістичних) [4, с. 30]. Аналіз тексту дозволяє 

поєднувати засвоєння мовних явищ і осмислення їх відповідності 

мовленнєвій ситуації. Саме ситуація мовлення дає змогу здійснювати 

аналіз взаємозамінюваних лексем, граматичних форм і конструкцій з 

погляду їх доцільності. Аналіз тексту в комунікативному аспекті 

передбачає з’ясування комунікативності тексту, яка визначається 

науковцями як категорія тексту, що виявляється в різноманітних 

способах орієнтації на інтереси співрозмовників, у створенні 

емоційного настрою та умов співробітництва в процесі спілкування. 

Комунікативність тексту забезпечує його відповідність тій чи іншій 

мовленнєвій ситуації і розрахована на взаєморозуміння комунікаторів 

[5, с. 71]. Здійснюючи аналіз тексту, учні повинні усвідомлювати мету 

певного виду роботи, осмислювати свої дії, розуміти практичне 

значення комунікативних умінь. Визначення комунікативності тексту 

дозволяє сформувати в учнів уміння і навички використовувати мовні 

засоби відповідно до мети спілкування, реалізовувати комунікативний 

намір, застосовуючи мовний матеріал. Дослідження методистів 

свідчать, що така організація роботи з текстом дозволяє підготувати 

здобувачів освіти до створення висловлювань у різних ситуаціях 

спілкування, максимально наближує до реальних мовленнєвих дій. Як 

справедливо зауважує Н. Місяць, у житті мовець насамперед думає 

над тим, що сказати, а вже зміст диктує те, як сказати. 

Аналізуючи текст, старшокласники вчаться швидко і правильно 

орієнтуватися в різних мовленнєвих ситуаціях, планувати своє мовлення, 

аналізувати зміст, знаходити мовні засоби, адекватні завданням 

комунікації. Методична цінність комунікативного аналізу тексту полягає 
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в удосконаленні всіх видів мовленнєвої діяльності, розвитку творчих 

умінь і навичок. Аналіз тексту дозволяє об’єднати засвоєння мовних 

норм і комунікативних якостей мовлення. Норма виступає як властивість 

мови, яка виробляється в суспільстві в процесі спілкування, щоб 

забезпечити взаєморозуміння людей. Розгляд нормативного та 

комунікативного аспектів тексту дає змогу збагачувати словниковий 

запас учнів, стимулюючи мовленнєву практику, забезпечуючи вибір 

комунікативно доцільних мовних засобів.  

Комунікативний аспект аналізу тексту передбачає формування 

умінь використовувати мовні засоби відповідно до ситуації 

спілкування, досягати комунікативної мети. Систематична робота з 

текстом на уроках української мови активізує пізнавальну діяльність 

учнів, сприяє удосконаленню мовленнєвої діяльності здобувачів освіти.  
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Реалії сучасного суспільства, динамічні глобалізаційні та 

інтеграційні процеси стали імпульсом для впровадження 

компетентнісного підходу в освітній процес. Як свідчить аналіз 

лінгводидактичних джерел (З. Бакум, Н. Бондаренко, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, О. Караман, С. Караман, І. Кучеренко, О. Кучерук, 

Л. Мамчур, В. Новосьолова, Л. Овсієнко, С. Омельчук, М. Пентилюк, 

Л. Попова, А. Попович, І. Хом’як та ін.), причини утвердження 

компетентнісного підходу зумовлені необхідністю оновлення змісту 

освіти з урахуванням соціальних викликів і запитів особистості. Як 

слушно стверджує Н. Голуб, «компетентнісний підхід висуває не 

інформованість учня, а вміння розв’язати проблеми, що виникли в 

конкретних ситуаціях за допомогою здобутих знань і набутих умінь» 

[1, с. 10]. Упровадження компетентнісного підходу в сучасний 

освітній процес зумовлює посилення прикладного характеру мовної 

освіти, що уможливлює використання теоретичних знань як 

практичного засобу розв’язання проблем, застосування досвіду 

успішних дій у конкретних ситуаціях, переорієнтування з процесу на 

результат освіти в діяльнісному вимірі. 

Опрацювання наукових праць з окресленої проблеми 

уможливлює висновок: дослідники акцентують увагу на особливостях 

формування предметної та окремих ключових компетентностей учнів, 

а відтак розроблення механізмів їх формування має сегментарний 

характер, дотепер у лінгводидактиці немає цілісного дослідження, яке 
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розкривало б особливості комплексного формування ключових і 

предметної компетентностей учнів на уроках української мови. 

Важливою умовою формування в учнів означених 

компетентностей є врахування вчителем психологічних, 

психолінгвістичних здобутків. Необхідно брати до уваги  й те, що на 

відміну від знаннєвого досвіду, компетентність не можна передати в 

готовому вигляді, кожен учень самостійно формує власну компетентність.  

Спостереження за освітнім процесом, багаторічний власний 

досвід роботи в Лисичанській багатопрофільній гімназії Луганської 

області, результати бесід з учителями-словесниками, аналіз відповідей 

вчителів української мови і літератури (25 осіб) на запитання анкети 

«Які загальнонавчальні вміння необхідно сформувати в учнів на 

уроках української мови?» засвідчили, що сьогодні необхідно навчити 

дитину таких загальнонавчальних умінь: отримувати з тексту 

інформацію на слух, переказувати, скорочувати, розширювати  текст, 

конспектувати, реферувати матеріал тощо. У цьому контексті 

актуальним соціально значущим завданням є сформувати мовну 

особистість випускника, яка не лише знає мову, а й уміє 

використовувати її ресурси в будь-яких життєвих ситуаціях. Отже, 

традиційні формули програми «учні повинні знати», «учні повинні 

вміти» повинна бути трансформованою у варіант» «Учні повинні 

знати, щоб уміти».  

Чинна програма визначає мету навчання української мови 

таким чином: «формування компетентного мовця, національно 

свідомої, духовно багатої мовної особистості» [2]. Відповідно до 

матеріалів, оприлюднених експертами Всесвітнього економічного 

форуму в Давосі, для здійснення успішної професійної діяльності 

важливим є певний набір ключових навичок, які наведено в таблиці 1. 

Таблиця 

Ключові навички у 2015 та 2020 рр. 

2015 рік 2020 рік 

1. Комплексне розв’язання 

проблем 

1. Комплексне розв’язання 

проблем 

2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення  

3. Уміння керувати людьми 3. Креативність  

4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми 

5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми 

6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект  
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7. Орієнтування на клієнтів 
7. Уміння формувати власну 

думку та приймати рішення 

8. Уміння формувати власну 

думку та приймати рішення 
8. Орієнтування на клієнтів 

9. Уміння слухати й запитувати 9. Уміння вести переговори 

10. Креативність 

10. Гнучкість розуму (вміння 

швидко переключатися з однієї 

думки на іншу) 

 

Компетентнісно орієнтована методика навчання української 

мови, ураховуючи соціальні виклики, спрямована на виховання 

національномовної особистості учнів шляхом формування предметної 

і ключових компетентностей, розвитку в них критичного мислення, 

емоційного інтелекту, лінгвокреативності. 

Мета компетентнісно орієнтованої методики навчання 

української мови полягає в тому, щоб забезпечити дієвість процесу 

формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно 

багатої, креативної мовної особистості. Для цього вчителеві-словеснику 

необхідно забезпечити формування таких складників, як-от: 

• уміння розв’язувати проблеми; критично оцінювати, ставити 

запитання й відповідати на них; 

• уміння формувати власну думку й ставлення до себе та 

всього, що оточує; 

• уміння шукати та аналізувати інформацію; 

• уміння співпрацювати й ефективно спілкуватися; 

• навички здорового способу життя; 

• розвиток відчуття соціальної належності, відчуття своєї 

потрібності й рівності з іншими; 

• гнучкість і здатність адаптуватися; 

• відповідальність за комфорт шкільного середовища; 

• ініціативність і підприємництво; 

• уява й цікавість. 

Отже, опанування української мови має забезпечити розвиток 

критичного мислення, мовлення учнів, а також ефективне засвоєння 

інших навчальних предметів, що й зумовлює унікальність української 

мови. З огляду на своє гуманітарне спрямування, потужний потенціал 

впливу на учня українська мова як навчальна дисципліна 

неодноразово ставала точкою відліку в розв’язанні не лише 
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педагогічних, а й соціальних проблем, а пошук шляхів ефективного 

навчання був пов’язаний із вибором стратегії розвитку всієї освітньої 

системи. Тож зараз важливо знайти оптимальні шляхи формування 

ключових і предметної компетентностей учнів, скорелювати їх, 

узгодити діяльність учителів-словесників із діяльністю вчителів, які 

викладають інші навчальні предмети в школі. 
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Сучасні вчителі-словесники прагнуть не тільки дати учневі 

знання, а й навчити ними користуватися. Це пов’язано передусім із 

тим, що знання і вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами 

учня, формують його компетентності, потрібні для успішної 

самореалізації в навчанні й житті.  

Беззаперечно, у процесі реформування сучасної освіти 

компетентісний підхід до навчання набуває вагомого значення. 

Докорінна зміна ситуації в системі вітчизняної освіти, прийняття та 

введення в дію Закону України «Про освіту» [3], реалізація Концепції 

«Нова українська школа» [5], необхідність упровадження в освітню 

практику компетентісного підходу, поглиблення процесів 

стандартизації й модернізації освіти потребують розроблення й 

наукового обґрунтування методики формування предметної 

https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58800/
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компетентності в учнів основної школи, зокрема в процесі навчання 

української мови. Ключові компетентності є тими показниками, які 

дають змогу визначати готовність учня свідомо прагнути до вивчення 

української мови, долучатися до культурних надбань українського 

народу. Нова якість освіти неможлива без формування у школярів 

компетентностей класифікувати мовні факти, оцінювати їх із погляду 

нормативності, комунікативно доцільно користуватися засобами мови 

в різних життєвих ситуаціях, працювати з текстами, здійснювати 

пошук інформації в різноманітних джерелах.  

Загальновизнано, що компетентнісний підхід поєднує у своїй 

основі двоє понять: компетенцію і компетентність. У Державному 

стандартові базової і повної загальної середньої освіти компетенцію 

визначено як суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень у певній сфері діяльності людини, а компетентність – як 

набуту в процесі навчання інтегровану здатність учня, що складається 

із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, які можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці [2]. Незважаючи на те що 

компетентнісний підхід у педагогічній науці досить активно 

досліджують, проте до сьогодні вчені по-різному тлумачать і 

розуміють сутність понять «компетенція» і «компетентність». 

Зокрема, І. Родигіна, підкреслюючи основну особливість 

компетентності як педагогічного явища, наголошує на тому, що 

компетентність не є специфічними предметними вміннями й 

навичками, навіть не є абстрактними загально   предметними 

мисленнєвими діями чи логічними операціями, а має бути 

конкретними життєвими вміннями й навичками, необхідними людині 

будь-якої професії, віку, сімейного стану – узагалі будь-якій людині 

[4]. Водночас, коли йдеться про компетентність як результат 

опанування знаннями, уміннями, досвідом, акцент потрібно робити на 

тому, якими повинні бути ці знання, уміння, досвід. 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти до предметних (галузевих)компетентностей зараховує 

комунікативну, літературну, мистецьку, між предметну естетичну, 

природничо-наукову і математичну, проектно-технологічну та 

інформаційно-комунікаційну, суспільствознавчу, історичну і 

здоров՚язбережувальну компетентності [2]. Проте Н. Голуб звертає 

увагу на те, що якщо комунікативну компетентність можна вважати 

галузевою, то для предметної (галузевої) стосовно предмета 

«українська мова» вона вузька, оскільки зосереджує зусилля суб’єктів  
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освітнього процесу лише на одній функції мови – комунікативній [1, 

C. 2-3]. На нашу думку, таке твердження є слушним, адже для 

предметної компетентності з української мови значно важливіше 

сформувати ціннісне ставлення до державної мови, домогтися 

усвідомлення важливості її як засобу ідентифікації мовця з 

українським народом, нацією як культурологічного чинника, 

зацікавити процесом набуття досвіду спілкування українською мовою. 

Тому методично доцільно у структурі предметної компетентності 

виділяти мовну, мовленнєву, соціокультурну й діяльнісну (за назвою 

змістових ліній програми) або за назвами розділів мови: фонетичну, 

орфоепічну, лексичну, морфологічну та ін.  

Констатуємо, що формування предметної компетентності на 

уроках української мови передбачає три складники:  

- засвоєння мовного матеріалу; 

- розуміння його; 

- застосування засвоєного теоретичного матеріалу і 

сформованих умінь і навичок у практичній діяльності.  

Зокрема, в процесі навчання української мови формування 

предметної компетентності передбачає насамперед успішне й доречне 

використання мовних одиниць в усному і писемному мовленні 

залежно від ситуації комунікації.  

 

Список використаної літератури 

1. Голуб Н. До проблеми предметної компетентності з 

української мови в закладах загальної середньої освіти.Українська 

мова і література в школі. 2018.№1.С. 2-3. 

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти// Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» URL:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF ( дата 

звернення : 10.03.19) 

3. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 № 2145-VIII 

URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 

10.03.19) 

4. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до 

навчання. Харків: Вид. група «Основа»,2005. 96 с. 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


 

30 

політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року». URL: 

http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988-2016 ( дата звернення: 10.03.19) 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ЗМІСТІ 

ПІДРУЧНИКА «УКРАЇНСЬКА МОВА (ПРОФІЛЬНИЙ 

РІВЕНЬ)» ДЛЯ 11 КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Станіслав Караман, 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови, 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

stanislavkaraman@gmail.com; 

Ольга Караман, 
кандидат педагогічних наук, професор, 

професор кафедри української мови, 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

o.karaman@kubg.edu.ua  

Ключові слова: компетентнісний підхід, підручник 

української мови, вправи, текст. 

Розвиток інформаційного суспільства, стратегія підвищення 

якості шкільної мовної освіти, необхідність реалізації 

компетентнісної парадигми зумовлюють оновлення  змісту, а також 

дидактичного інструментарію в підручнику «Українська мова 

(профільний рівень)» для учнів 11 класу закладів загальної 

середньої освіти,  покликаного  сформувати у випускників 

предметну і ключові  компетентності. 

У стратегічному документі «Нова українська школа» 

зазначено, що ключові (загальноосвітні) компетентності – це 

здатності, яких потребує кожен учень як суб’єкт освітнього 

процесу для самовизначення, загального розвитку й самореалізації. 

До ключових компетентностей віднесено: спілкування державною 

мовою (СДМ), уміння вчитися впродовж життя (УВВЖ), 

математичну компетентність (МК), компетентності у природничих 

науках і технологіях (КПНТ), інформаційно-комунікаційна 
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компетентність (ІКК), підприємницька компетентність (ПК), 

здоров’язбережувальна (ЗЗК), соціальна і громадянська 

компетентності (СГК), загальнокультурна (ЗКК). Розглянемо 

окремі з них у контексті підручника «Українська мова (профільний 

рівень)» для 11 класу закладів загальної середньої освіти. 

Спілкування державною мовою (СДМ) – готовність 

(здатність) учнів засобами української мови успішно взаємодіяти у 

процесі розв’язання типових для їхнього віку життєвих проблем. 

Формуванню цієї компетентності відведено пріоритетне місце у 

змісті розробленого підручника для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти (профільний рівень), що зумовлено особливою 

функцією мови як засобу спілкування, мислення, пізнання, впливу.  

Практикою доведено: від того, як учень знає мову, залежить, як він 

опанує й інші предмети. Саме тому в підручнику збільшено 

кількість вправ, що стимулюють учнів до активної мисленнєво-

мовленнєвої діяльності. Подаємо приклади окремих вправ і завдань 

для формування в учнів означені компетентності: 

І. Прочитайте висловлення українських мовознавців, 

письменників і педагогів. Які проблеми, актуальні для сьогодення, 

порушено в них? 

1. Саме державна українська мова об’єднує народ у 

цілісність минулих, сучасних і майбутніх поколінь. І більшість 

громадян України усвідомили, що без знання державної мови 

неможливо нині стати повноцінним господарем своєї держави, 

патріотом України, високоінтелігентною людиною, політиком, 

державним діячем, кваліфікованим спеціалістом у будь-якій галузі 

виробництва (Н.Гуйванюк). 

2. Інтелектуальне багатство українського народу – це 

завжди актуально (В.Стус). 

3. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її 

сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше 

підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів, тим 

активніше сприймає серце красу слова (В.Сухомлинський). 

ІІ. Прокоментуйте вислови. Запишіть їх у зошити. 

1. Саме державна українська мова об’єднує народ у 

цілісність минулих, сучасних і майбутніх поколінь. 

І більшість громадян України усвідомили, що без знання 

державної мови неможливо нині стати повноцінним господарем 

своєї держави, патріотом України, високоінтелігентною людиною, 
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політиком, державним діячем, кваліфікованим спеціалістом у будь-

якій галузі виробництва (Н.Гуйванюк). 

2. Інтелектуальне багатство українського народу – це 

завжди актуально (В.Стус). 

3. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим 

тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим 

більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших 

народів, тим активніше сприймає серце красу слова 

(В.Сухомлинський). 

ІІІ. Напишіть  про ваше ставлення до української мови і 

народної пісні та їхню роль у вихованні особистості. 

Особливої актуальності нині набуває  компетентність вміння 

особистості навчатися впродовж життя (УВВЖ) – здатність і 

внутрішня потреба самостійно здобувати знання і формувати вміння 

відповідно до поставлених цілей задля самовдосконалення й 

самореалізації. З огляду на це наскрізною є рубрика «Продовжте 

речення»: 1. Я навчилася (навчився). 2. Ці вміння потрібні мені для 

того, щоб…;  «Перевірте себе». Означені рубрика є спонукою до 

рефлексії, самовдосконалення, саморозвитку.  

Прагнення авторів підручника сформувати в учнів життєво 

необхідні вміння ефективно спілкуватися реалізовано в доборі 

вправ, побудованих на текстовому матеріалі, що містить цікаву 

пізнавальну інформацію розвивально-виховного змісту, наприклад: 

І. Прочитайте виразно текст, дотримуючись фонетичних 

засобів мовлення: а) інтонації, б) мелодійності, в) тембру, г) темпу, 

ґ) дикції. Доберіть  до нього заголовок. Визначте у реченнях 

головні й другорядні члени. 

Усе дивне в цьому світі – квітка і плід, вітер і зірка, 

краплина води й найдрібніша піщинка. Та, либонь, для самої 

людини немає нічого дивнішого, ніж вона сама. От, здається, кого 

вона ліпше знає, ніж себе? Адже сама з собою не розлучається ні 

вдень ні вночі, під своїм-таки наглядом їсть і п'є, сама народжує 

думки і прислухається до тих думок; не спускає з себе ока й тоді, 

коли трудиться, й тоді, коли воює, йде в атаку; знає на своїй шкірі 

кожну волосинку й кожну плямочку; чує, як б'ється її серце, як 

шелестить на вустах дихання, і навіть чує, як літає те, що ваги 

начебто ніякої не має, а саме – погляд її очей. І все ж таки, мабуть, 

немає для людини нічого таємничішого і загадковішого, ніж вона 

сама. Ось, здається, розгадана ще одна таємниця, ось, здається, 
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подолана ще одна загадка, вже б, напевно, можна було осягнути 

всю глибину її душі, – але ж ні, несподівано постають нові загадки, 

неждано виростають нові таємниці, які потребують нового 

відкриття, і людська душа неспогадано видається ще глибшою, ніж 

досі, ще незбагненнішою в своїх химерних складнощах, повитих 

мороком непевності (Є.Гуцало). 

ІІ. Продовжіть текст, доповнивши своїми роздумами про 

прагнення пізнати самого себе чи близьку людину. 

Математична компетентність (МК) – спроможність 

особистості застосовувати математичні обчислення і методи в 

реальному житті, працювати з числовою інформацією. На 

формування математичної компетентності  спрямовано низку вправ 

у підручнику, наприклад: 

І. Прочитайте текст. Виділіть окремо словосполучення: а) за 

будовою; б) за опорним словом; в) за синтаксичними 

відношеннями. Визначте стилістичні функції словосполучень  

Собор у риштованні 

По-старому височать на землі великі пам'ятники духа – 

собори, обрамлені витягнутими вгору спорудами нового віку 

техніки. По-старому неспокійна людина хапається клаптика теплої 

землі і високого неба, щоб відчути точку опору, щоб знайти на 

мить саму себе і спробувати щось у собі осягнути. 

Але землю вкриває асфальт і бетон, небо затягується 

димами і ревом моторів, і кудись шалено, в метушливій тривозі 

летить життя, засмокчує і не залишає тієї чистої години для душі, 

коли можна замислитись над собою і подумати про головне. 

Куди ж іде життя? Чи ми ведемо життя, чи життя веде нас, 

кинувши нам для забави дешеві замінники Слова – телевізор, 

футбол, алкоголь? 

Чи людина ще щось значить у цьому потоці життя? Чи вже 

вона тільки пасажир сліпого корабля-велетня, що несеться 

назустріч ночі? Якщо вона нічого не значить, то що ж тоді може 

значити корабель? 

І все ж таки – чи значить, чи важить вона хоча б стільки, 

щоб зусиллями власного розуму і волі зупинитись перед прірвою?  

Щоб залишитись людиною, вона мусить важити хоча б 

стільки... Але для цього їй потрібні найвищі зусилля розуму й духа. 

Вона мусить відродитись – щоб зрозуміти, що на ній, особисто на 

ній, все лежить – і спадщина предків, і доля землі – вітчизни людей. 
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Нині, як ще ніколи в історії, кожен має бути людиною в 

людстві, щоб кожним нервом відчувати його болі й тривоги. Нині 

особливо кожен мусить почувати себе органічною часткою 

великого собору людської цивілізації, всім своїм єством бути 

пружним каменем у цьому соборі, щоб самовіддано тримати на собі 

його споруду. Бо хай вона де в чім недосконала, недобудована і вже 

зістарена, але вона – єдиний храм людського духа і нам її 

добудовувати, а не будувати на новому місці (Є.Сверстюк). 

ІІ. А як ви думаєте: ми ведемо життя, чи життя веде нас? 

Компетентності у природничих науках і технологіях 
(КПНТ) – готовність орієнтуватися в інформаційному просторі , 

володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб, 

застосовувати ІКТ у навчанні і повсякденному житті, знаходити, 

опрацьовувати й систематизовувати інформацію); здатність бути 

відкритими до інновацій, реалізовувати себе в мінливому 

технологічному, життєвому, навчальному й трудовому середовищі. 

На формування означеної компетентності спрямовано значну 

частину вправ і завдань підручника, наприклад:  

І. Виразно прочитайте текст. Поясніть вживання розділових 

знаків. Випишіть із кожного абзацу по одному реченню (на вибір). 

Підкресліть у них головні члени речення, визначте спосіб їх 

морфологічного вираження. Накресліть схеми до кожного із 

виписаних речень. 

Історія квітів невід'ємна від історії людства. 
Із давніх-давен квіти увійшли в життя символом краси, доброти, 

щирості, кохання... Із давніх-давен безліч квітів зростає там, де їх навіть 

не сіють. Це природні посланці єднання та взаєморозуміння незалежно 

від віку, мови, віросповідання. І ніщо інше не володіє такою 

незбагненною силою. Цей подарунок однаково ощасливлює і того, хто 

отримує квітучу нагороду, і того, хто дарує. 

Квіти примножують любов і добро, додають світла та 

ніжності кожному народу. Невипадково, обожнюючи природний 

цвіт, люди влаштовують свята, віншуючи цю величаву неповторну 

красу монетним зорепадом. “Скупляться на квіти лише черстві 

зануди”, – кажуть у Парижі. “Хто не дарує квіти, той не любить”, – 

вторять їм наші одесити. А в Греції упродовж тисячоліть 

відзначають день, коли розквітають гіацинти та лілеї, і з нагоди 

цього свята не шкодують грошей на дорогі букети. В Англії 

святкують ніжне свято незабудок, первоцвіту. Французи 
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розважаються на трояндових та фіалкових балах-бенкетах. А яким 

неповторним колоритом пройняті наші зелені святки! Коли і 

собори, і родинні світлиці прикрашають зелом, квітами, м'ятою, 

любистком, коли ми поспішаємо до батьківських порогів, 

устелених оксамитною травою. 

Історія квітів невід'ємна від історії людства. Вона яскраво 

віддзеркалює звичаї, уподобання, є предметом унікальних 

досліджень (Н.Міщенко). 

ІІ. Складіть легенду про квітку-символ рідного краю. 

ІІІ. Робота групами.  

Біологи. Укладіть словникову статтю  «Квіти рідного краю» 

для біологічного словника.  

Письменники. Поясніть, як ви розумієте слова «зорепад», 

«крайнебо». Придумайте власні новотвори – образні назви 

предметів, рослин з першою основою «небо…». Напишіть твір-

мініатюру з використанням образних слів. 

Художники. Розкажіть про кольори, якими можна 

змалювати небо вранці, вдень, у сутінках, під час дощу.  

Отже, зміст підручника «Українська мова (профільний 

рівень) для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти» 

(автори С.О. Караман, О.М. Горошкіна, О.В. Караман, Л.О. Попова) 

націлює на зміщення акцентів із навчання насамперед граматики на 

оволодіння мовою як даром рідного слова, на вправляння в усному 

й писемному мовленні, спілкуванні, на розвиток зв'язного 

мовлення, на створення максимально сприятливих умов для 

мовленнєвої самореалізації здібних і обдарованих учнів через 

впровадження у практику творчих вправ, дослідницько-пошукових 

завдань, проведення мовних спостережень і дослідів, лінгвістичних 

ігор, розвиток монологічного й діалогічного мовлення з 

урахуванням ситуації спілкування тощо. Найістотнішими ознаками 

представленої в підручнику моделі навчання є її системність і 

технологічність, що уможливлює організовувати навчально-

пізнавальну діяльність одинадцятикласників інтенсивно, 

продуктивно, з достатньо високою мисленнєво-мовленнєвою 

активністю у різноманітних видах діяльності. Вправи і завдання, 

уміщені в книжці, спрямовані на формування в учнів ключових 

компетентностей, задекларованих у стратегічному документі «Нова 

українська школа».  



 

36 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА УКРАЇНСЬКОМОВНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Галина Кузнецова, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, Глухівський НПУ 

імені О. Довженка 

prorektor15@gmail.com 

Ключові слова: предметна компетентність з української 

мови, лінгвістична українськомовна компетентність, 
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словесник.  

 

У реформуванні педагогічної сфери в Україні компетентнісний 

підхід став домінувальним, про що свідчать як документи державної 

ваги (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», концепції 

«Нова українська школа», «Розвиток педагогічної освіти в Україні»), 

так і наукові дослідження з педагогіки, психології, лінгводидактики 

(Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Горошкіна, Н. Голуб, І. Зимня, С. Караман, 

О. Кучай, О. Павлик, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко та інші).  

У закладах середньої загальної освіти набуває термінного 

статусу словосполучення «предметна компетентність» (з української 

мови, літератури (Н. Голуб, І. Хом’як, О. Міщенко)). У вищій школі 

термін «формування предметної компетентності з української мови 

майбутнього вчителя української мови і літератури», на нашу думку, 

не повною мірою розкриватиме суть процесу підготовки фахівця. 

Допустимим видасться таке поняття, як «лінгводидактична 

українськомовна компетентність майбутнього словесника», що 

ґрунтується на комплексі взаємопов’язаних і взаємозалежних 

чинників її формування, які окреслимо трьома блоками:  

1) особистісно-діяльнісним: мотиваційність, зорієнтованість, 

готовність до опанування лінгвістичних, педагогічних, психологічних, 

лінгводидактичних дисциплін навчального плану; аксіологічне 

ставлення (ціннісне) передусім до лінгвістичного матеріалу, до 

української мови, відчуття необхідності оволодіння на засадах 

критичного мислення професійними компетентностями для успішного 

практичного застосування їх в умовах постійних змін;  
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2) міждисциплінарним: знання, уміння, навички, інші 

компетенції, здобуті в результаті опанування змісту різних дисциплін 

освітньої програми, досвід і здатності застосовувати їх; 

3) практико зорієнтованим: педагогічна практика як основа 

професійної підготовки є освітньою площиною усвідомлення та 

підвищення рівня готовності до педагогічної діяльності в умовах нової 

української школи. 

Зміст освітньо-професійної програми спеціальності Середня 

освіта (Українська мова та література), яку опановують майбутні 

словесники, об’єднується двома векторами: лінгвістичним та 

дидактичним, що спрямовані на формування взаємоповʼязаних 

компетентностей. 

Формування лінгвістичної українськомовної компетентності 

має відбуватися в процесі усвідомлення мови як системи через її 

структуру, або рівневість (субрівневість), ярусність, через 

взаємозв'язок предметів дослідження кожної окремої мовознавчої 

дисципліни, що є складником навчального плану спеціальності.  

З огляду на це у структурі лінгвістичної українськомовної 

компетентності учителя-словесника є підстави виокремити 

компетентності як за мовними рівнями (субрівнями), так і за назвами 

мовознавчих дисциплін.  

Отож, допустимим видається оперування такими поняттями, 

як фонетична компетентність, фонологічна компетентність, 

морфонологічна компетентність, акцентологічна компетентність, 

орфоепічна компетентність, орфографічна компетентність, 

просодична компетентність, морфологічна компетентність, 

синтаксична компетентність, стилістична компетентність, 

фоностилістична компетентність, пунктуаційна компетентність тощо 

за умови, що під компетентністю розуміємо набутий досвід 

застосування компетенцій з лінгвістики рівнів (підрівнів) української 

мови та компетенцій із відповідних мовознавчих дисциплін у 

професійному їх поєднанні. 

Лінгвістична українськомовна компетентність майбутнього 

вчителя української мови і літератури є підґрунтям опанування ним 

лінгвістичної дидактики – «функціональної частини методики, в якій 

досліджуються закономірності засвоєння мови, розв’язуються питання 

змісту курсу на основі лінгвістичних досліджень, вивчаються 

труднощі засвоєння матеріалу з мови та їх причини, визначаються 

принципи і методи навчання, шляхи і засоби формування 
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комунікативної компетенції» [1, c. 7], як теоретичної (загальної) 

методики навчання мови і часткової методики, що розглядає шляхи, 

способи, методи, прийоми вивчення лінгвістичного матеріалу з 

фонетики, орфоепії, орфографії, акцентології, лексикології, граматики, 

стилістики тощо. Реалізується й водночас на більш вищому рівні 

формується лінгводидактична українськомовна компетентність 

майбутнього словесника під час практичної підготовки, де на підставі 

певних критеріїв компетентності висуваються гіпотези, 

формулюються вірогідні судження, розв'язуються освітні проблеми, 

усвідомлено, самоаналітично, обґрунтовано схвалюються рішення. 

В умовах викликів нової української школи рамки формування 

лінгводидактичної українськомовної компетентності майбутніх 

словесників мають бути, на нашу думку, окреслені такими 

взаємопов’язаними складниками: 

1. Правдивою характеристикою мовної ситуації в Україні, 

переконливим доведенням комунікативної потужності і придатності 

української мови як державної, її естетичної й культурної 

престижності, а відтак ‒ ухваленням прогресивного закону про 

українську мову. Бережливе, національно усвідомлене ставлення до 

мови як учителя, так і учня – основа формування предметної 

компетентності з української мови в закладах середньої загальної 

освіти.  

2. Оновленою лінгводидактичною методикою, мета і завдання 

якої переконати, що «немає кращих і гірших мов…, кожен народ 

творить власну мову відповідно до свого сприйняття навколишнього і 

до своїх потреб… Отож стрункі логічні мовні утворення й схеми, які 

тисячоліттями вироблялися в головах наших предків, треба свідомо 

перекласти в голови сучасних дітей, щоб вони чітко орієнтувалися в 

них і точно використовували мову як найважливіший і незамінний 

інструмент пізнання світу й реалізації власних творчих можливостей» 

(за І. Ющуком) [2, c. 2]. Варто додати, що нині змінилася методика 

«перекладання» знань за принципом «факти з голови в голову». 

Доступність інформації завдяки Інтернету потроюється легким 

порухом пальця, тому важливі не лише факти, важливі мовленнєві 

вміння, сформовані власним досвідом та здобутим на підставі 

оволодіння мовою, уміння доцільно оперувати фактами, ставити 

питання, дискутувати, формувати власну думку незалежно від інших, 

але залежно від мети і ситуації мовлення, критично оцінювати 

інформацію, співпрацювати, спілкуватися з іншими. Відтак 
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визначених у концепції «Нова українська школа» умінь читати, 

розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово сьогодні 

для втілення компетентнісного навчання української мови замало. 

3. Відповідною творчою системою оцінювання і вимірювання 

сформованості предметної компетентності з української мови в 

закладах середньої загальної освіти та лінгводидактичної 

українськомовної компетентності у вишах.  

Отже, формування лінгводидактичної українськомовної 

компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури в 

умовах нової української школи ‒ це складний процес, основою якого 

є мотивовано усвідомлене, цілеспрямоване, самоаналізоване 

оволодіння лінгвістичною інформацією та дидактичною вправністю 

спрямувати цю інформацію на ствердження української мови як 

державотворчого чинника, на розвиток особистості, основними 

характеристиками якої є відповідальність, ініціативність, 

самовдосконалення, лідерство.  
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Сучасний урок української мови передбачає інтеграцію нових 

педагогічних технологій та методик, спрямованих на формування 

комунікативної компетентності особистості, важливу роль у якій відіграє 

розвинена мовна й мовленнєва рефлексія учнів. Мовну рефлексію (МВР) 

розуміємо, як процес інтерпретації певного факту мови в мовній 

свідомості, усвідомлене розуміння / використання певних мовних засобів 

під час вербального оформлення думки. Для її становлення важливим є 

формування системи оцінок мовних явищ, які й визначають вибір слова, 

синтаксичної конструкції, жанру й стилю мовлення тощо. Мовленнєву 

рефлексію (МЛР) тлумачимо як увагу до норм і стандартів мовленнєвої 

поведінки, потенційних можливостей мови, комунікативної практики. Для 

її становлення важливими є вміння стежити за власним і чужим 

мовленням, усвідомлювати й оцінювати його особливості. 

Розвиткові МВР та МЛР сприяють проблемні навчальні завдання 

чи  ситуації, оскільки їхнє вирішення – це, найперше, процес 

інтелектуальної рефлексійної діяльності (починається у сфері свідомості), а 

надалі – практичної (реалізується в мовленні). Такі завдання: 

1) стимулюють рефлексійне мислення учнів; 2) активізують рефлексійно-

критичну позицію; 3) задіюють усі структурні компоненти рефлексійної 

діяльності (рефлексійно-когнітивний, рефлексійно-афективний та 

рефлексійно-оцінно-регулятивний) як у процесі перебігу інформації із 

внутрішньої площини (свідомість) в зовнішню (мовлення) – її кодування, 

так і навпаки – із зовнішньої у внутрішню – її декодування [1], [2], [3]. 

У процесі розв’язання проблемного навчального завдання учні 

здійснюють низку рефлексійних дій: 
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1) самоаналіз – аналізують рівень власних мовних знань і 

мовленнєво-комунікативних умінь, з’ясовують чи є він достатнім для того, 

щоб почати пошук шляхів розв’язання проблемного завдання. При цьому 

відбувається: рефлексійне сприйняття – ознайомлюються з умовою 

завдання, сприймають інформацію, визначають стрижневі компоненти її 

змісту; рефлексійна диференціація – поділ інформації на умову завдання 

(«що я повинен зробити?») та власне завдання («чи зможу я це зробити з 

опертям на пропонований матеріал?»); рефлексійне уподібнення – 

зіставлення складників завдання з рефлексійним досвідом («чи завдання з 

такою умовою я вже виконував?»); рефлексійна суб’єктивація – 

рефлексійний досвід підводить учня до висновків знаю / не знаю, вмію / не 

вмію, можу / не можу виконати завдання; 

2) самооцінка – встановлення відповідності / невідповідності 

між наявними знаннями, вміннями й навичками та необхідними для 

виконання завдання; 

3) самопроектування – має кілька складників: рефлексійне 

перекодування – внутрішня настанова на вирішення навчального 

завдання («як? яким способом я можу це виконати?»); рефлексійна 

актуалізація – конкретизація і деталізація мети, актуалізація наявних 

знань, умінь і навичок для її досягнення; рефлексійне конструювання – 

ієрархічна упорядкованість структурно-логічних зв’язків між 

способами досягнення мети; 

4) самореалізація – рефлексійна (внутрішнє виконання 

навчального завдання) і практична (вербально виражена в усному чи 

писемному мовленні); 

5) самоконтроль – включає рефлексійну перевірку: правильна 

відповідь підтверджує точність способу виконання завдання, що свідчить 

про належний рівень знань, умінь і навичок учня; неправильна спонукає до 

рефлексійного корегування, що сприяє пошукові та виправленню помилки 

у виконанні завдання, усуненню прогалин у фактичних знаннях, 

удосконаленню відповідних умінь і навичок. 

За успішного виконання завдання учні досягають мети, 

присвоюють результат – «особистий навчальний продукт», – поповнюють 

рефлексійний досвід. 

Розглянемо, наприклад, завдання, що спонукають учнів до 

рефлексійної діяльності на уроках української мови під час вивчення 

основних способів словотворення. 

Прочитайте фрагменти текстів. Виконайте післятекстові 

завдання. 
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(1) Нано- – префікс у міжнародній системі одиниць, що означає 

множник 10
−9

. Найчастіше використовується для вимірювання часу 

(нано/секунда) або відстані (нано/метр) в основному в комп’ютерах та 

електроніці (З енциклопедії). 

(2) Слова з префіксом «нано» – нано/наука, нано/технології, 

нано/електроніка, нано/біологія, нано/біотехнології, нано/медицина, 

нано/фармакологія, а в останні роки – нано/світ – почали вживати 

фахівці різних напрямів діяльності. Справжній бум у царині нано/науки та 

нано/матеріалів, що почався близько 30 років тому, зумовив необхідність 

у дослідженнях нанооб’єктів, які мають своєрідні, часто несподівані, 

техногенні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, фармакологічні, 

токсикологічні властивості, відмінні від частинок макророзмірів і навіть 

мікророзмірів (І. Чекман). 

(3) Учені з Китаю презентували нову розробку нано/одягу, який не 

потребує прання, а очищується сам. Для цього потрібна сонячна погода. 

Саме сонячні промені очищують такий одяг від забруднень, а 

відбувається це завдяки нано/часточкам диоксиду титану, що входять 

до складу волокон тканини (З телеефіру). 

(4) …того меду золоті бджоли нано/шували мені цілу миску, і я 

ним об’їдався, мало пупцем не текло; а обличчя прадіда не пам’ятаю, 

тільки тямлю, що мав він довгу сиву бороду і добрі очі, однак рідний він 

для мене залишився з розповідей діда Максима (Р. Іваничук). 

(5) Трапляються науковці, котрі категорично не бажають 

визнавати принципової новизни в науковому напрямі під назвою 

«нано/технології». Вони вважають, що нано/технологічні знахідки були 

відомі ще китайцям, арабам та індійцям багато тисяч років тому. Тож 

ніякої принципової новизни в цьому, мовляв, немає, і вся ця метушня 

затіяна для того, щоб урвати зайву скибку від бюджетного пирога. … 

Звісно, у міру зіпсутості розуму можна нано/технології називати 

нано/наукою для нано/вчених за нано/гроші тощо…(О. Рожен). 

(6) …і все-таки якимось дивом це була вона, повернена нано/во в 

своїй навіть-не-двадцятилітній, вічно-підлітковій довершеності: врода 

кожної жінки має (як кожна статура – ідеальний розмір, щодо якого 

кілограмом більше чи менше – все на гірше) свій від роду запрограмований 

ідеальний вік (О. Забужко). 

(7) Товари з префіксом «нано» вже декілька років активно 

нав’язують українському споживачеві. Нано/білизна, нано/чай, навіть 

нано/шампунь для автомобілів – це лише незначний перелік того, що 

пропонують у рекламних роликах виробники (З телеефіру). 
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1. Випишіть слова з префіксом нано-, знімаючи скісну риску. 

Поясніть, як ви розумієте його значення. 

2. З’ясуйте, чи є «зайві» тексти, тобто такі, в яких трапляються 

слова з морфемами, що співзвучні з префіксом нано-. Чому ви вважаєте їх 

«зайвими»? 

3. Виконайте словотвірний розбір виділених слів. Які частини 

мови утворюються за допомогою префікса нано-? Зробіть висновки. 

4. Порівняйте уривки з текстів (2) і (5) і (7). З якою метою автори 

використали значну кількість слів з префіксом нано-?  

5*. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Що я знаю, не знаю і не 

можу знати про нанотехнології?». 

Виконати завдання можливо за умови рефлексійної діяльності, а 

саме: самоаналізу рівня наявних знань про способи словотворення; 

правопис префіксів іншомовного походження; словотвірний розбір 

різних частин мови; самооцінки рівня наявних знань та тих, що необхідні 

для виконання поставлених завдань, зокрема в завданні 4  – знання про 

стилістичне використання засобів словотвору, уміння інтерпретувати 

словотворчість автора (наприклад, автор тексту (2) демонструє велич 

досягнень сучасної науки, автори текстів (5) і (7) вдаються до 

словотворчої інтерпретації з метою (5) висміяти тих, хто скептично 

ставиться до реальних досягнень науки, (7) виявити «нечесну гру» 

виробників товарів та послуг щодо споживачів); самопроектування – під 

час виконання завдання 5 учні з’ясовують, що наявний рівень знань не 

дає їм можливості написати твір-мініатюру на зазначену тему, тому 

потрібно звернутися до додаткових джерел інформації та врешті 

виконати завдання; самореалізація і самоконтроль – завершальні етапи 

рефлексійної діяльності залежать від того, чи реалізовано перші три, і чи 

вистачає в учнів знань, умінь, навичок і, основне, мотивації й бажання до 

їхнього втілення.  

За умови реалізації всіх етапів рефлексійної діяльності зростає не 

лише інтелектуальний потенціал учнів, а й відбувається розвиток 

мислення (образного, асоціативного, абстрактного, критичного, 

логічного тощо) і мовлення, що врешті сприяє формуванню 

комунікативної компетентності особистості. 
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В умовах упровадження нового стандарту початкової школи та 

реформування освіти вкрай важливою постає проблема формування 

комунікативної компетентності студентів педагогічних коледжів, адже 

саме вони практично реалізуватимуть положення Концепції Нової 

української школи,  в основу якої покладено необхідність здійснювати 

повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей шляхом комбінації 

їхніх компонентів. 

Закон України «Про освіту» ставить нові вимоги до підготовки 

здобувачів освіти та визначає серед найважливіших компетентностей 

вільне володіння державною мовою, тому актуальним залишається 

питання викладання сучасної української мови в закладах фахової 

передвищої освіти, пошук сучасних засобів, інструментів для 

формування мовної компетентності студентів педагогічних коледжів 

не ізольовано, а цілісно й скоординовано, удосконалення методики 

mailto:galina90210m@gmail.com
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викладання, розширення арсеналу методичних прийомів та активізації 

діяльності студентів на заняттях з мовознавчих дисциплін.  

Питання міжпредметної інтеграції на рівні закладів дошкільної 

освіти досліджували С. Безпала, К. Бублик, Н. Гавриш, К. Крутій, 

О. Ліннік, О. Савченко та ін.; на рівні початкової загальної освіти – 

В. Алєксєєв, Н. Білозуб, І. Большакова, І. Веремійчик, І. Гаврищенко, 

Н. Горенко, І. Гримач, О. Даниленко, Т. Дардан, Н. Зюзюкіна, 

Л. Карецька, М. Клименко, С. Логвинчук, О. Мариновська, 

М. Палтишев, М. Пристінська, В. Трубко, О. Чекіна, Є. Шовгенюк, 

І. Ягупа та ін.; на рівні закладів повної загальної середньої освіти – 

С. Амерханян, Т. Бабіна, О. Бабін, О. Боутенок, Л. Варзацька, 

Г. Губська, Г. Демчинська, В. Денисова, У. Долга, С. Дяченко, 

Н. Залевська, О. Комарницька, О. Кузнєцова, О. Малаховська, 

О. Мариновська, Н. Мельник, І. Міркевич, Г. Поліщук, Г. Саркісян, 

А. Сосницька, І. Трохименко, Л. Федорченко, Н. Хінціцька, 

Г. Шокодько та ін.; на рівні професійно-технічних та закладів фахової 

передвищої освіти зазначена проблема висвітлена у працях М. Бабич, 

О. Бурико, Н. Гриценко, Л. Жадан та В. Жадана, Ю. Журавчак, 

А. Клочко, І. Козловської, О. Лисицької, І. Поліщук, О. Тарабаренко, а 

також у статтях викладацького колективу Фінансового ліцею м. Києва 

(Ю. Бицюри, Л. Гріненко, Т. Мірошниченко, Г. Підтиченко, 

В. Сергієнко, Л. Соломенко, Н. Федоренко, Ю. Шухевича) та ін. 

На думку Л. Варзацької, інтегровані знання виводять 

здобувача освіти за межі навчального предмета, допомагають 

установити особистісно значущі зв’язки з іншими освітніми галузями, 

– «завдяки цьому значно підвищується оперативність, системність 

здобутих знань, умінь, навичок, способів діяльності» [2, с.3]. 

Водночас сучасне покоління студентів вимагає застосування в 

освітньому процесі нових інструментів навчання, заснованих на 

інформаційних технологіях. Одним із таких засобів є QR-коди, які 

можуть бути використані для підвищення якості навчання й 

викладання в закладах фахової предвищої освіти. Вони дають змогу 

обмінюватися цифровим контентом від викладача до студента, від 

студента до студента, від студента до викладача. QR-коди можна 

самостійно розробити, створити та впровадити в освітній процес.  

У процесі професійної підготовки студентів педагогічних 

коледжів пропонуємо до використання такі зразки інтегрованих 

завдань з сучасної української мови та методики навчання 

природознавства в початкових класах з використанням QR-кодування: 
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1. Відскануйте QR-код і прочитайте текст. Запропонуйте види 

практичних робіт з “Природознавства” для учнів 1 класу з теми “Жива 

природа” із застосуванням наочності. Випишіть із тексту 

складнопідрядні речення, підкресліть головну й підрядну частини, 

назвіть засоби зв’язку між ними. Поставте наголос у виділених словах. 

Довідка: Вивчення будови рослин (корінь, стебло, листок, квітка, 

плід,) за наочністю. Упізнавання дерев, кущів і трав за наочністю. 

2. Відскануйте QR-код і перегляньте відео. Поясніть переваги 

навчальних фільмів над іншими засобами наочності у процесі навчання 

природознавства в початковій школі. Складіть пам’ятку для учнів 1 класу 

“Як зберегти родючість ґрунтів”, використовуючи складнопідрядні 

речення різних видів. Складіть схеми записаних речень. 

Довідка: Щоб ґрунт був родючим, його треба удобрювати. 

Бур’яни, які виснажують ґрунти, потрібно виривати. Необхідно орати 

землю трактором для того, щоб ґрунт був пухким і в ньому краще 

росли рослини. З ґрунту не можна викопувати черв’яків, бо вони 

збагачують його необхідними солями та поживними речовинами. 

3. Відскануйте QR-коди. Відновіть з отриманих фрагментів цикл 

розвитку білана капустяного, підпишіть кожну стадію розвитку 

метелика. Складіть розповідь про метелика на основі власних 

спостережень у художньому стилі, використовуючи складнопідрядні 

речення з підрядними означальними частинами. З’ясуйте засоби зв’язку 

підрядної частини з головною. За потреби скористайтеся QR-кодом з 

додатковими матеріалами.  

4. Відскануйте QR-код та ознайомтеся з локацією на Google maps. 

Схарактеризуйте місцевість, позначену на карті, поясніть умовні 

позначення. Складіть словниковий диктант із географічних назв цієї 

місцевості. Складіть із п’ятьма словами складнопідрядні речення, 

накресліть схеми речень. 

5. Запишіть п’ять-шість народних прикмет про погоду в весняний 

період, що є складнопідрядними реченнями, поставте запитання від 

головної до підрядної, виділіть графічно мовні засоби зв’язку цих частин. 

Відскануйте QR-код, щоб ознайомитися зі збіркою народних прикмет. 

Міжпредметна інтеграція істотно підвищує якість професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових класів, разом із 

використанням сучасних інструментів навчання сприяє формуванню 

комунікативної компетентності. 
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Робота з формування громадянської компетентності на уроках 

української мови в 11 класі спрямована на підготовку учнів ліцею до 

ефективної та конструктивної участі в громадському житті, демократичних 

процесах, у сім’ї, на роботі, до успішної взаємодії з іншими, солідарності й 

рівності на основі поваги до прав людини, мирного співіснування та 

поціновування соціокультурного різноманіття [1, с. 40].  

На етапі переходу до нових освітніх стандартів, зорієнтованих 

на розвиток ключових компетентностей, уведено чотири тематичні 

лінії у нову навчальну програму української мови для 10–11 класів 

(рівень стандарту), зокрема наскрізну лінію «громадянська 

відповідальність». У програмі зазначено, що ця наскрізна лінія 

«сприяє формуванню соціальної й громадянської компетентностей, 

розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає 

вектори його діяльності» [3, с. 6]. Лінія «громадянська 

https://www.freetech4teachers.com/2011/04/qr-codes-in-classroom.html
https://www.unitag.io/qrcode/book
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відповідальність» орієнтує здобувачів освіти на усвідомлення спільної 

діяльності й громадянської активності, заснованої на добровільності, 

захисті прав людини, зв’язку між громадянською позицією й 

розвитком суспільства, ролі людини в соціумі.  

Процес становлення цілісної особистості, відповідальних 

громадян засобами компетентнісно спрямованого підручника української 

мови буде максимально ефективним, якщо створення навчальної книжки 

ґрунтуватиметься на таких національних і загальнолюдських цінностях: 

патріотизм, любов і повага до Батьківщини й власного народу, 

української мови, державних, національних, родинних чеснот, на 

виховання особистості, спроможної й готової до ефективної 

міжкультурної взаємодії в нових історичних реаліях. Навчальна книжка 

повинна реалізувати ідею відродження національної культури й 

духовності, що сприятиме розвиткові національної свідомості та 

історичної пам’яті учнів. 

Зміст і методичний апарат підручника української мови для 11 

класу (автори Н. Голуб, О. Горошкіна, В. Новосьолова) спрямовані на 

формування: 

• здатності поважати права людини, усвідомлювати особисту 

відповідальність за долю країни, народу, критично мислити, розуміти 

важливість громадянської участі в процесі вирішення різноманітних 

соціальних проблем; 

• громадян-патріотів, яким властиве ціннісне ставлення до себе, 

до родини, суспільства, України, світу; громадян, які розуміють і 

приймають родинні, національні й загальнолюдські цінності;  

• здатності забезпечити досягнення освітніх результатів – 

ключових і предметної компетентностей, що передбачають вироблення 

вмінь застосовувати здобуті знання, формувати на їх основі власні 

ставлення й поведінкові норми;  

• соціалізації учнів і розвиток впевненості в собі, вироблення 

активності, ініціативності, цілеспрямованості, самостійності, 

відповідальності за результати власної навчальної діяльності. 

Процес формування активного громадянина, здатного брати 

участь у житті демократичного суспільства, у підручнику реалізується з 

допомогою методично доцільної системи завдань і вправ.. Важливим 

структурним компонентом підручника є текст, який є основним 

джерелом пізнання й емоційного впливу. Занурившись в уявне соціальне 

середовище або змоделювавши власну ситуацію, одинадцятикласники 

матимуть змогу відчути значущість досягнутих результатів освітньої 
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діяльності не лише в межах школи, а й виявити ту чи іншу 

компетентність в конкретній ситуації поза межами її. Систематичне 

виконання ситуаційних завдань спонукає учнів ліцею усвідомлювати 

громадянські й моральні обов’язки, які вони мають як члени суспільства. 

Осмислення ситуації сприятиме формуванню в учнів моральних 

переконань, системи поглядів та позитивно-ціннісного ставлення до 

вчинків.  

Підручник містить аналітичні завдання, такі обов’язкові 

компоненти уроку як мотивація, рефлексія, завдання творчого характеру, 

розраховані на спільну діяльність в парах і групах, складання й 

розігрування діалогів, пошук інформації з залученням різних джерел, 

завдання для організації дискусій, проектної та дослідницької діяльності.  

Ілюстративний матеріал підручника (репродукції картин, 

світлини, малюнки, карикатури, колажі) є потужним інструментом як для 

передавання інформації, так і для стимулювання інтересу до виконання 

запропонованих завдань. Світлини дібрано так, щоб показати 

різноманітні природні регіони України й світу, на них зображено людей 

таким чином, щоб знімки не спотворювали сприйняття учнів про світ, 

гармонію в ньому. У процесі роботи з ілюстраціями підручника школярі 

набувають уявлень про культурну розмаїтість світу, усвідомлюють 

унікальність власної та будь-якої іншої культури. Привити учням ідею 

української культурної ідентичності неможливо безвідносно до 

культурних надбань інших народів світу. Оцінюючи твори українських 

митців у контексті світової спадщини, учні формують уявлення про 

власну значимість. Досліджуючи культурне розмаїття, здобувачі освіти 

розвиваються в дусі плюралізму думок, відкритості й толерантності, що 

сприяє введенню учнів до міжкультурного діалогу й зміцненню засад 

демократії. 

Отже, українська мова як навчальний предмет розкриває нові 

перспективи для формування громадянської компетентності 

старшокласників. Підручник української мови для 11 класу (автори 

Н. Голуб, О. Горошкіна, В. Новосьолова), система завдань його 

спрямовані на формування громадянської відповідальності здобувачів 

освіти й передбачають неперервність розвитку в учнів предметної й 

ключових компетентностей.  
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На разі ми часто чуємо про модернізаційні процеси в 

освітньому просторі, про підготовку компетентних випускників усіх її 

ланок, про статус мовної освіти, про розвиток інтелектуального 

потенціалу фахівців усіх профілів. Досвід передових країн засвідчує 

той факт, що для досягнення економічного росту необхідні 

висококваліфіковані спеціалісти. Адже освічена й компетентна 

особистість краще орієнтується в новаціях і приймає їх, швидко реагує 

на вимоги суспільства, прагне до особистого та суспільного 

розвитку, вона є «економічно вигідною» країні.  

Відповідно до нової освітньої стратегії, навчання 

української мови в усіх закладах освіти має бути компетентнісно 

спрямованим. Саме розвиток в особистості життєво необхідних 

компетентностей дає їй можливість орієнтуватися в сучасному 

прогресивному суспільстві, інформаційному просторі, бути 

конкурентоздатним на світовому ринку праці, мобільним, 

ініціативним, навчатися впродовж життя тощо. З огляду на ці 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
mailto:l.ovsiienko@kubg.edu.ua
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запити, в Україні виникла необхідність модернізації системи 

освіти, як загальної середньої, так і вищої. Таке її спрямування 

вимагає від усіх суб’єктів навчання застосування в цьому процесі 

нових підходів, стратегій і тактик [1]. 

Відтак постає питання: як вчити учня чи студента, щоб у 

результаті він мав міцні знання, уміння, навички та, передбачені 

Державними стандартами, компетентності? 

Сучасний учитель покликаний раціонально працювати з так 

званим «новим поколінням – поколінням Z», яке народилося в 

епоху постмодернізму та глобалізації й акумулювало риси 

попередників, близьких за часом, а також ті, які ми вже 

спостерігаємо. Що ж до їхніх освітніх запитів і потреб, виникає 

природне запитання: чи в змозі ми задовольнити їх, сприяючи 

гармонійному розвитку кожної особистості? Вважається, що на 

поколінням Z вплинули суспільно-політичні зміни, соціальний і 

філософський світогляд, світова економічна криза, розвиток 

мобільних технологій… . Юне покоління «екранозалежних» людей 

живе у віртуальному світі, наслідуючи стиль спілкування, 

поведінку, манери. Представники покоління Z не завжди готові 

чути слово й пораду вчителя, у них розсіяна увага і короткотривала 

пам’ять, оскільки, як стверджують психологи, тривалість їхньої 

уваги дорівнює не більше 8 секунд. Виникає запитання: чи можна 

вважати це недоліком, адже представники цього покоління виросли 

в світі, в якому незліченні можливості, а от часу на все вкрай 

обмаль? Саме тому вони швидко адаптуються, критично оцінюють 

ситуацію, синтезують і фільтрують величезні обсяги інформації.  

Народжені в епоху цифрової еволюції в ранньому віці 

швидко освоюють планшети, смартфони, інтернет тощо. А останній 

для них – це взагалі своєрідна віртуальна реальність, частина 

життя, середовище проживання … . У соціальних мережах діти 

знаходять необхідну інформацію, нові ресурси, знайомляться, 

вчаться нового (і не завжди корисного)… .  

Важливим є й той факт, що представники означеного покоління 

наслідують так званих «кураторів» (ними можуть бути вчителі, друзі, 

телеведучі, актори, співаки, блогери та ін.), яким довіряють і 

намагаються отримати від них якомога більше корисної інформації з 

мінімальними затратами часу. І якщо вони зацікавилися чимось, то 

зосереджуються і повністю віддаються справі. Ось чому для навчання 

нового покоління необхідні практико орієнтовані методи на засадах 



 

52 

партнерства і співпраці, де навчальна діяльність кожного учня набуває 

особистісної значущості.  

Сучасному «екранозалежному» учневі – сучасний 

«модерновий» урок, без примусу й обмежень, урок, на якому його 

увага буде постійно зосереджена, пам’ять та інші психічні 

механізми задіяні на повну, урок, на якому пануватиме атмосфера 

довіри, взаємопідтримки і взаєморозуміння. 

Відтак сьогодні суспільство поставило перед науковцями і 

вчителями завдання розвантажити учня, зробити навчання цікавим, 

різноманітним, пізнавальним. Отже, всім нам відома теза 

актуалізується по-новому: граючись навчаюсь. 

Ще Антон Семенович Макаренко писав: «З-поміж методів є 

один надважливий – гра... У кожній гарній грі є насамперед робоче 

зусилля та зусилля думки. У грі є така ж велика відповідальність, 

як і в роботі, – звичайно, у грі гарній, правильній...». А Василь 

Олександрович Сухомлинський стверджував: «Гра – це іскра, яка 

запалює вогник допитливості, цікавості». Вона є способом 

ефективної взаємодії між учителем і учнем, викладачем і 

студентом. Це такий спеціально організований процес, за 

результатами якого відбувається засвоєння знань про мову й 

таємниці спілкування, які майже не відчуваються й не 

усвідомлюються як інформація. 

Основними ознаками, що характеризують дидактичну гру як 

практико орієнтований активний метод навчання на уроках 

української мови є:  

− відповідність гри матеріалу, що вивчається та віковим 

особливостям учнів; 

− реалізація принципів узаємонавчання та педагогіки 

співробітництва;  

− урахування індивідуальних здібностей і можливостей учнів; 

− висока мотивованість навчання, творчий характер 

навчально-пізнавальної діяльності, емоційний вплив; 

− наявність чітких правил гри, своєрідних норм поведінки 

на уроці, які визначають обмеження щодо її змісту, регламент, роль 

і функції вчителя, систему оцінювання, способи взаємодії 

учасників, можливість уведення непередбачених ситуацій. 

Характер правил забезпечує відтворення і реального, й ігрового 

контекстів. Окрім того, чіткі правила формують в учнів уміння 
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бути уважними, стриманими, виваженими, планувати свої дії, 

програмувати результат і йти до поставленої мети.  

Дидактичну гру як метод навчання вирізняє власне її 

процес, під яким розуміємо обов’язкову наявність додаткових 

матеріалів, що можуть суттєво вплинути на ігрові ролі, цілі й ігрові 

дії учасників. Вона вимагає активності від усіх учнів. 

Дидактична гра дає змогу створити цілісний процес 

колективної діяльності, що розвивається за власними законами, 

детермінує вільний розвиток пізнавальних здібностей і вмінь 

міжособистісних стосунків її учасників. Вона містить потенційні 

можливості активізації процесу навчання.  

Відтак, вчитель має знати все про дидактичну гру, вміти 

застосовувати її як форму навчання, виконувати одночасно кілька 

функцій і ролей.  

Так, для участі в грі учням необхідно розуміти її правила, 

уявляти можливі результати, тому вчитель бере на себе роль 

інструктора. Перебіг дидактичної гри і її результативність, 

безперечно, потребує контролю й керівництва з його боку, тому 

педагог виступає суддею-рефері. З метою повного використання 

можливостей дидактичної гри, вчитель може давати учням підказки 

різного характеру, а відтак стає для них тренером. У тренерські дії 

входить і підбадьорення нерішучого учасника. А ще вчитель має 

виконувати обов’язки голови-ведучого, задля того, аби спонукати 

учнів обдумувати зв’язки між змістом дидактичної гри та 

програмовим матеріалом [2]. 

Результат дидактичної гри безпосередньо залежить від дій 

педагога: між вчителем і учнями має бути атмосфера взаємоповаги, 

взаєморозуміння, довіри й співпереживання. А засоби й  способи, 

що підвищують емоційне ставлення до гри, варто розглядати не як 

самоціль, а як шлях до виконання дидактичних завдань  

Дидактична гра є унікальною організаційною і творчою 

формою навчання, виховання й розвитку, у якій одночасно 

реалізовані три чинники розвитку творчого стилю діяльності: 

проблематизація, рефлексія, діалог, спільна дія яких і складає 

механізм розвитку особистості, але за умови самовизначення в 

проблемних ситуаціях, самостійної постановки цілей та їх 

здійснення в умовах вільного вибору засобів. Саме вона розвиває 

спостережливість, увагу, пам’ять, мислення, мовлення, сенсорну 

орієнтацію, кмітливість. Як форма навчання, вона є ефективною 
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взаємодією вчителів і учнів, викладачів і студентів, продуктивною 

формою їхнього спілкування з властивими їй елементами 

безпосередності й неудаваної цікавості [2].  

Звичайно, добираючи ту чи іншу форму навчання, вчитель 

має зважати на низку чинників: її вплив на розвиток індивіда, 

дидактичну мету заняття, зміст і характер навчального матеріалу, 

матеріальну базу, власний досвід тощо. Заслуговує на увагу й такий 

чинник, як урахування запитів і побажань самих учнів. 

Дидактична гра як форма навчальної діяльності створюється 

за допомогою ігрових прийомів та ситуацій, що є засобом 

спонукання, стимулювання учнів до навчальної діяльності.  

Відтак, навчальний процес, побудований на основі ігрових 

дидактичних форм, допомагає активізувати процес формування 

комунікативної компетентності, реалізуючи творчі компоненти 

розвитку особистості. Ігри формують інтерес до предмета, 

забезпечують вивчення програмового матеріалу, активізують 

розумову діяльність, впливають на стосунки вчителя і учня, 

зближують навчання з життям. 
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Підґрунтям визначення концептуальних засад компетентнісного 

підходу до навчання української мови слугують насамперед захищені 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (українська мова). З огляду на це осмислення основних 

положень концепції компетентнісного навчання української мови 

неможливе без системного аналізу докторських дисертацій, об’єкт і 

предмет яких безпосередньо пов’язаний із компетентнісним підходом 

до навчання мови. Зокрема, це наукові дослідження О. Гриджук, 

К. Климової, О. Копусь, Л. Мамчур, В. Нищети, Л. Овсієнко, 

Н. Остапенко, Т. Симоненко, Н. Сіранчук (таблиця). 

Таблиця 

Докторські дисертації, присвячені дослідженню  

компетентнісного навчання української мови 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вченого 

Рік 

захисту 

Тема дисертації 

Лінгводидактика початкової освіти 

Сіранчук Наталія  

Миколаївна 

2018 Формування лексичної 

компетентності в учнів початкових 

класів на уроках української мови 

[10] 

Шкільна лінгводидактика 

Мамчур  

Лідія Іванівна 

2012 Перспективність і наступність у 

формуванні комунікативної 

компетентності учнів основної 

школи [5] 
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Нищета Володимир 

Анатолійович 

2018 Методика формування риторичної 

компетентності учнів основної 

школи в процесі навчання 

української мови [6] 

Лінгводидактика вищої школи 

Гриджук  

Оксана Євгенівна 

2018 Теоретико-методичні засади 

формування мовнокомунікативної 

компетентності майбутніх фахівців 

лісотехнічних спеціальностей [2] 

Климова  

Катерина Яківна 

2011 Формування мовнокомунікативної 

професійної компетентності 
студентів нефілологічних 

спеціальностей педагогічних 

університетів [3] 

Копусь 

Ольга Антонівна  

2013 Теоретико-методичні засади 

формування фахової 

лінгводидактичної 

компетентності майбутніх 

магістрів-філологів [4] 

Овсієнко 

Людмила Миколаївна 

2018 Методика навчання лінгвістики 

тексту майбутніх учителів 

української мови і літератури на 

засадах компетентнісного підходу 

[7] 

Остапенко  

Наталія Миколаївна 

2010 Теоретичні і методичні засади 

формування лінгводидактичної 

компетентності у майбутніх 

учителів української мови і 

літератури [8] 

Симоненко Тетяна 

Володимирівна 

2007 Формування професійної 

мовнокомунікативної  

компетенції студентів   

філологічних факультетів [9] 

Водночас аналізування дисертаційних робіт засвідчує 

відсутність системного підходу до розв’язання проблеми 

компетентнісного навчання української мови. Як результат – 

різноаспектність у потрактуванні ключових понять 

компетентнісного підходу, а також «селекційна робота з 
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винайдення нових компетенцій і компетентностей» [1, с. 106] 

зумовлюють певний хаос у лінгводидактичній терміносистемі.  

Розробляючи концепцію компетентнісного навчання 

української мови на всіх освітніх рівнях, маємо виходити з того, що 

побудована на знаннєвому підходові традиційна методика 

спрямована переважно на формування мовних умінь і не забезпечує 

необхідного рівня набутої в процесі навчання української мови 

інтегрованої здатності учня (студента), що складається зі знань, 

умінь, досвіду, цінностей і ставлення, які можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці. 

Отже, перед сучасною лінгводидактичною наукою 

першочерговими постають такі завдання: 1) обґрунтувати 

методологічну сутність категорії «компетентнісний підхід до 

навчання мови» у взаємозв’язку з іншими науковими поняттями, а 

також на підставі науково-теоретичного аналізу психологічних, 

психолінгвістичних, психолого-педагогічних, дидактичних та 

лінгводидактичних досліджень вітчизняних і світових учених 

виокремити базисні поняття компетентнісного підходу й уточнити 

їхні змістові характеристики; 2)  визначити структурні компоненти 

компетентнісного підходу до навчання української мови; 

3) схарактеризувати провідні тенденції реалізації компетентнісного 

підходу в шкільній і вишівській мовній освіті; 4)  створити 

методичну систему навчання української мови на засадах 

компетентнісного підходу; 5) розробити відповідне програмно-

методичне забезпечення, зокрема підручники, навчальні посібники, 

методичні рекомендації тощо, які б повноцінно реалізували 

компетентнісний підхід на різних рівнях освіти. 

 

Список використаної літератури 

1. Голуб Н. Термінологічна система української 

лінгводидактики: особливості становлення і проблеми 

функціювання. Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». 

Серія «Філологічна». Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2017. 

Вип. 68. С. 104–108. 

2. Гриджук О. Є. Теоретико-методичні засади формування 

мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців 

лісотехнічних спеціальностей: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 

спец. 13.00.02. Херсон, 2018. 44 с. 



 

58 

3. Климова К. Я. Формування мовнокомунікативної 

професійної компетентності студентів нефілологічних 

спеціальностей педагогічних університетів: автореф. дис. … д-ра 

пед. наук: 13.00.02. Київ, 2011. 35 с. 

4. Копусь О. А. Теоретико-методичні засади формування 

фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-

філологів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Луганськ, 2013. 43 с. 

5. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у 

формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи: 

автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Херсон, 2012. 44 с. 

6. Нищета В. А. Методика формування риторичної 

компетентності учнів основної школи в процесі навчання 

української мови: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Херсон, 

2018. 43 с. 

7. Овсієнко Л. М. Методика навчання лінгвістики тексту 

майбутніх учителів української мови і літератури на засадах 

компетентнісного підходу: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 

2018. 458 с. 

8. Остапенко Н. М. Теоретичні і методичні засади 

формування лінгводидактичної компетентності у майбутніх 

учителів української мови і літератури: автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук: 13.00.02. Київ, 2010. 40 с. 

9. Симоненко Т. В. Формування професійної 

мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних 

факультетів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2007. 40 с. 

10. Сіранчук Н. М. Формування лексичної компетентності в 

учнів початкових класів на уроках української мови: автореф. дис. 

… д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2018. 40 с. 



 

59 

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ УПОРЯДКУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Марія Пентилюк, 

доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри 

мовознавства, Херсонський 

державний університет, 

Pentiluk@ksu.ks.ua 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, 

компетентність, мовна, мовленнєва, комунікативна компетентність, 

загальнонавчальна, фаліситаційна компетентність  

 

Позитивні зміни, що відбуваються в сучасній освіті, 

потребують теоретичного обґрунтування й узагальнення. Особливо це 

помітно в українській лінгводидактиці, що активно розвивається в 

останні десятиліття й упевнено входить у шкільну й вишівську 

практику навчання української мови. 

Учені займаються дослідженням і теоретичним 

обґрунтуванням змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання 

мови. У полі зору науковців перебувають такі поняття, як мовна і 

мовленнєва особистість, мовленнєва діяльність та її різновиди, низка 

мовленнєвознавчих понять, інноваційні процеси, інтерактивне та 

компетентнісне навчання тощо. 

Терміни «компетенція» і «компетентність» у науковій 

літературі трактуються неоднозначно. Як правило, компетенцією 

називають добру обізнаність з чим-небудь, коло повноважень певної 

установи чи особи.  

Компетентність розглядають як високий рівень кваліфікації, 

обізнаність особи. 

Компетенція – система знань, а компетентність – володіння 

знаннями, компетенцією, тобто компетенція – це комплекс знань про 

мову й мовлення, їх функції в суспільстві, виражальні засоби, що 

характеризують лексичне, граматичне і стилістичне багатство мови. 

Компетентність – це здатність ефективно й творчо застосовувати 

знання у міжособистісних стосунках, виявляти індивідуальні вміння й 

навички використання мови в процесі спілкування. 

mailto:Pentiluk@ksu.ks.ua
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Компетенція і компетентність співвідносяться між собою як 

загальне й конкретне. 

Компетентність може виявляти людина, яка має конкретні 

знання в певній галузі, але виявляє їх за допомогою мови. 

Отже, кожній людині потрібна насамперед мовна 

компетентність, що забезпечується мовною шкільною освітою і 

виражається в комунікативній компетентності учня / студента. 

Комунікативна компетентність забезпечує особистості 

можливість мовленнєвої діяльності на основі використання мовних 

засобів з метою спілкування. 

У загальноєвропейському контексті комунікативні компетенції 

забезпечують компетентнісний підхід до засвоєння лінгвістичних знань, 

умінь і навичок (лексичних, граматичних, стилістичних, семантичних та 

ін.) і сприяють мовленнєвому розвиткові особистості. Формування 

комунікативно компетентної особистості здійснюється через її 

спроможність до активного розвитку, її комунікативної компетентності. 

Отже, компетентнісний підхід до навчання української мови 

передбачає забезпечення формування низки компетентностей мовної 

особистості з урахуванням тих компетенцій, які мають забезпечити 

цей процес. 

Терміни компетенція, компетентність, компетентнісний підхід 

потрактовані в сучасному словнику-довіднику [2, с. 11–112]. 

Більшість термінів, пов’язаних із компетентнісним навчанням, 

представлена в тексті Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти [1, с. 3–7]. Однак перелік їх не витримує логіки: порушена 

субординація термінів, хаотично вони потрактовуються, відсутній зв'язок з 

визначеними на с.6 підходами до реалізації освітніх галузей. 

Останнім часом учені почали досліджувати фасилітаційний 

підхід і фасилітаційну компетентність майбутнього вчителя [3], що 

має стосунок і до філолога. Причому фасилітацію досліджують у 

межах компетентнісного підходу. 

Компетентнісний підхід до навчання мови тісно пов'язаний із 

діяльнісно орієнтованим, оскільки мовець, володіючи сумою 

компетенцій (знань, умінь і навичок) може виявляти їх тільки в 

мовленнєвій діяльності в тому сенсі, що користувачі мови (як ті, що 

вивчають її, так і ті, які її продукують у конкретних дискурсах) можуть 

взаємодіяти лише в соціальному середовищі як члени суспільства. 

З цього випливає, що діяльнісно орієнтований підхід до навчання 

мови як загальна основа мовленнєвої діяльності мовців дозволяє їм 
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виявляти свою компетентність за певних умов у специфічному оточенні 

та  в окремій сфері діяльності Орієнтація на активну мовленнєву 

діяльність висуває перед мовцями низку завдань, під якими слід розуміти 

виконання дій одним або більшою кількістю індивідів, які в стратегічній 

послідовності  застосовують свої компетенції з метою досягнення 

певного результату – успіху в спілкуванні. 

Діяльнісно орієнтований підхід ураховує когнітивні, емоційні 

й вольові здібності, без яких неможливе формування компетенцій, 

необхідних кожному мовцеві. Як бачимо, компетентнісний підхід 

органічно пов'язаний з комплексом психічних якостей людини, що 

активно сприяють її компетенціям. 

Компетентнісний підхід до навчання мови включає низку 

понять, на яких ґрунтується мовленнєва діяльність учнів середніх 

закладів й відбувається формування їхньої комунікативної 

компетенції. Це текст (контекст), мовленнєва діяльність та її види, 

сфера й ситуації спілкування тощо. Більшість цих понять функціює в 

професійному мовленні учителів-словесників, засвоюється учнями й 

забезпечує формування  їхньої комунікативної компетентності, що 

далі розвивається у вищій школі.  

Основоположними в компетентнісному навчанні мови  

вважаються мовна, мовленнєва та комунікативна компетентності. 

Як підсумок констатуємо, що проблема термінологічного 

науково обґрунтованого застосування компетентнісного навчання є 

актуальною і потребує всебічного дослідження. 
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Зміни, внесені до чинної програми, зумовили виникнення низки 

питань, пов’язаних із підвищенням ефективності процесу навчання 

української мови учнів ліцею: по-перше, як організувати взаємопов’язане 

формування ключових і предметної компетентностей здобувачів освіти, 

по-друге, які форми, методи й засоби навчання будуть оптимальними для 

досягнення основної мети, чітко визначеної програмою, ‒ «формування 

компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості» [1, с. 2].  

Схвально, що відповіді такі питання можна вже знайти в 

наукових студіях українських лінгводидактів. Теоретичні засади 

впровадження компетентнісного підходу до навчання української мови, 

узагальнення досвіду вчителів-словесників, практичні поради до вибору 

форм, методів, прийомів і засобів навчання, адекватних меті й завданням 

чинних програм з української мови, стали предметом досліджень 

З. Бакум, Н. Бондаренко, Н. Голуб, О. Горошкіної, С. Карамана, 

О. Кучерук, А. Нікітіної, В. Новосьолової, Л. Овсієнко, С. Омельчука, 

М. Пентилюк та ін. Лінгводидакти не лише переконливо довели 

важливість формування предметної і ключових компетентностей учнів, а 

й заклали міцні науково-практичні основи для подальших теоретичних і 

практико зорієнтованих студій. Незважаючи на багатовекторність 

розкриття питання, доцільно привернути увагу до визначення ролі тексту 

у формуванні ключових компетентностей учнів ліцею на уроках 

української мови, оскільки в умовах компетентнісного навчання саме цей 

засіб стає провідним, змінюється його роль і функції. 
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Узагальнення праць українських і зарубіжних педагогів та 

лінгводидактів уможливило такий висновок: ключові компетентності є 

ключем до успішної адаптації особистості в суспільстві, індикатором, за 

яким можна визначити готовність і здатність її функціювати в основних 

сферах життя, наприклад, економічній, соціальній, духовній. З огляду 

на це має змінитися функція застосування тексту на уроці української 

мови з інформаційно-репрезентаційної на когнітивно-спонукальну, 

оскільки знання перестають бути самоціллю, а стають засобом 

досягнення певної мети. Відповідно постає питання, якою має бути 

тематика текстів. На нашу думку, цікавими для учнів стануть тексти 

про правила збереження здоров’я, тайм-менеджмент, сучасні професії, 

індустрію краси й моди, основи фінансової грамотності та ін. Важливо, 

щоб дібрані тексти були різної жанрово-стильової належності й, 

бажано, об’єднані спільною темою, тобто інформаційно доповнювали 

один одного. 

Сприймаючи інформацію з тексту, учні не повинні архівувати її у 

своїй памʼяті, а мусять критично оцінювати, обираючи найнеобхідніше, 

передбачаючи й моделюючи шляхи її застосування, наприклад: 

Випишіть із тексту інформацію, яку можна використати під час 

складання правил професійного спілкування; Прочитайте текст. Чи 

актуальна сьогодні порушена в ньому проблема? Запишіть усі можливі, 

на ваш погляд, шляхи її вирішення; Про що інформує текст? 

Трансформуйте його так, щоб він відповідав ознакам наукового 

(публіцистичного, художнього) стилю тощо. Зауважимо, що дотекстові й 

післятекстові завдання не повинні бути однодіяльнісними, тобто містити 

один, і переважно репродуктивний, вид діяльності, наприклад, 

прочитати-виписати-вставити, а мусять спонукати учнів до міркувань-

роздумів-передбачень. Це, зі свого боку, зумовлює перегляд критеріїв 

відбору текстів, зокрема вчителю-предметнику доцільно надавати 

перевагу текстам, у яких, наприклад, порушено дискусійне питання, 

показано шляхи розв’язання суперечливої проблеми, описано конфлікт 

інтересів тощо. Відтак, аналізуючи й інтерпретуючи такі тексти, 

дискутуючи з їхніми авторами, учень набуватиме важливих умінь і 

навичок: сприймати, зіставляти й аналізувати різнопланову інформацію, 

знаходити тематично дотичне в різних за формою, стилем і жанром 

текстах, поетапно вирішувати актуальну проблему, виділяти релевантну 

інформацію, комунікувати з однокласниками під час пошуку адекватного 

й прийнятного рішення тощо. 
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Ключовими поняттями нової освітньої парадигми є 

компетентності й результати навчання. Важливим стає не лише 

засвоєння учнями системи знань, а й здатність їх використовувати, 

надто в нових умовах. 

На застосування компетентнісного підходу під час навчання 

стилістики побіжно звертали увагу М. Бакулін, Н. Баранник, 

О. Калачинська, Л. Кантейкіна, А. Сапарбаєва, М. Стурикова та ін. 

Аспекти формування стилістичної компетентності охарактеризовані в 

працях багатьох дослідників, зокрема суб’єктами їхньої уваги були учні 

середньої ланки (І. Нагрибельна), старшокласники (Г. Атласова, 

О. Корякіна, І. Кучеренко), студенти-філологи (А. Приймак), студенти-

білінгви (Л. Кантейкіна), студенти немовних вишів (А. Сапарбаєва), 

студенти-майбутні вчителі іноземних мов (М. Бодоньї, О. Вовк, 

І. Головчанська, О. Мількевич, Ю. Слободська, О. Ульянова), вторинна 

мовна особистість (Є. Бірюкова) тощо. 

У наукових студіях фіксуємо використання різних дефініцій: 

стилістична компетентність (Л. Кантейкіна, І. Кучеренко), 

стилістична компетенція (Г. Атласова, М. Бодоньї, О. Вовк, 

О. Корякіна, Л. Лінникова, О. Мількевич, А. Сапарбаєва, Ю. Слободська, 

А. Суєтіна), лінгвістична стилістична компетенція (Ю. Слободська), 

дискурсивно-стилістичний складник (М. Стурикова), лінгвостилістична 
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компетенція / компетентність (Є. Бірюкова, М. Маєвський), 

комунікативно-стилістична компетенція (А. Приймак), функційно-

стилістична компетенція (І. Нагрибельна), жанрово-стилістична 

субкомпетенція (О. Сковородников і Г. Копніна) тощо
1
. 

Нечіткість тлумачення поняття стилістична компетентність 

призводить до різного її уналежнення. М. Бодоньї, О. Вовк, 

Л. Кантейкіна, Ж. Капенова, О. Корякіна, М. Стурикова, І. Головчанська, 

Л. Лінникова вважають стилістичну компетенцію / компетентність 

складником комунікативної. Трапляється хитання в поглядах одних і тих 

самих дослідників, наприклад, Л. Кантейкіна то впевнена, що 

стилістична компетентність належить до комунікативної [2], то 

позиціонує її як рівнозначну з комунікативною й визначає обидві 

складниками діяльності вчителя-словесника як мовної особистості [3, 

с. 85]. Г. Лещенко зараховує стилістичну спеціально предметну 

компетенцію до мовної компетенції учнів [5], К. Климова уналежнює 

стилістичну компетенцію до мовнокомунікативної професійної 

компетенції майбутніх педагогів-нефілологів [4, с. 176]. 

О. Сковородников і Г. Копніна пропонують у складі комунікативної 

компетенції вирізняти функційно-текстову, функційно-експресіологічну 

й жанрово-стилістичну субкомпетенції [7, с. 11]. М. Стурикова говорить 

про дискурсивно-стилістичний складник комунікативної компетенції як 

«статусно-рольову мовленнєву діяльність людей, загальною прикметною 

ознакою якої є професійні відношення (учитель – учень, викладач – 

студент, керівник – підлеглий, продавець – покупець та інші) і, як 

результат цього, мовленнєві витвори, що відповідають комунікативній 

ситуації» [8, с. 29]. Р. Дружененко виокремлює стилістичний сегмент 

комунікативно-прагматичної компетентності вчителя-словесника, 

пояснюючи впливовою комунікативною силою (ілокуцією) засобів 

стилістики, які «за певних умов спілкування покликані реалізувати 

прагматичну функцію та досягти перлокутивного ефекту» [1, с. 102]. 

Дослідники (Л. Кантейкіна, Ж. Капенова, О. Корякіна, 

Л. Лінникова, Ю. Слободська та ін.) по-різному трактують стилістичну 

компетентність. У аналізованих визначеннях [6, с. 128–129] 

актуалізовано знання наукових основ стилістики та її категорій, 

оволодіння стилістичними засобами мови, добір і використання мовних 

                                                           

1
 У цитуваннях терміни компетенція й компетентність подаємо відповідно 

до їх уживання в першоджерелі. 
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засобів у текстах різних функційних стилів, типів та жанрів, зокрема 

доцільне вживання синонімічних засобів і подолання мовної 

інтерференції, розуміння чужих та продукування власних висловлень у 

різних ситуаціях і сферах спілкування, дотримання мовних і культурно-

мовленнєвих норм, розв’язування типових професійних проблем і 

підвищення професійної кваліфікації та ін. Поза увагою науковців 

залишилися такі площини, як редагування й реконструювання текстів, 

розвиток мовного чуття й мовного смаку, піднесення культури 

професійного, ділового й побутового мовлення та ін. 

На підставі аналізу наукових джерел вважаємо, що стилістична 

компетентність – багатокомпонентна й динамічна здатність особистості, 

що є результатом навчання стилістики української мови, зокрема 

засвоєння знань зі стилістики, оволодіння стилістичними вміннями й 

навичками, наявність мотиваційно-ціннісного ставлення й поведінкових 

норм, а також досвіду їх застосування під час конструювання 

стилістично довершеного тексту в усній і писемній формах, 

використання мовних засобів відповідно до мети, умов й цільових 

настанов спілкування, здійснення науково-дослідницьких пошуків учнів. 

 

Список використаної літератури 

1. Дружененко Р. Диференціація сегментів комунікативно-

прагматичної компетентності вчителя-словесника. Професійна 

освіта: проблеми і перспективи. Київ, 2016. Вип. 10. С. 100–105. 

2. Кантейкина Л. В. Диагностика сформированности у 

студентов-билингвов стилистической компетентности и способы ее 

совершенствования средствами лингвистических дисциплин. Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева. Чебоксары, 2011. № 3 (71). Ч. 2. С. 122–126. 

3. Кантейкина Л. В. Педагогические условия формирования у 

студентов-филологов национального педвуза стилистической 

компетентности при изучении лингвистических дисциплин. Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева. Чебоксары, 2011. № 1 (69). Ч. 1. С. 84–88. 

4. Климова К. Я. Теорія і практика формування 

мовнокомунікативної професійної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: 

монографія. Житомир: РУТА, 2010. 562 с. 

5. Лещенко Г. Мовна компетенція: лінгводидактичний аспект. 



 

67 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології 

української мови / відп. редактор М. Я. Плющ. Київ, 2009. Вип. 5. С. 25–29. 

6. Попович А. С. Методика навчання стилістики майбутніх 

учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти: 

монографія. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2018. 376 с. 

7. Сковородников А. П., Копнина Г. А. Модель культурно-

речевой компетенции студента высшего учебного заведения. Журнал 

Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 

Красноярск, 2009. Т. 2 (дополнительный номер). С. 5–18.  

8. Стурикова М. В. Коммуникативная компетенция: к вопросу 

о дефиниции и структуре. Инновационные проекты и программы в 

образовании. Москва, 2015. № 6. С. 28–32. 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ ЗАВДАНЬ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 

Світлана Цінько, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри української 

мови, літератури та методики 

навчання, Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, 

Lana_ts_1@ukr.net  
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Одним із важливих концептуальних положень оновлення змісту і 

якості освіти в Україні є впровадження компетентнісного підходу в 

сучасному освітньому закладі. За новими вимогами, сучасна школа 

(освітній заклад) має формувати в учнів не тільки предметні знання й 

загальну культуру, а й необхідні для життя в суспільстві компетентності. 

Чільне місце також посідають уміння застосовувати одержані в школі 

знання на практиці для вирішення різноманітних життєвих ситуацій.  

На цю оновлену роль освітнього закладу вказує Ніна Голуб, 

зазначаючи, що «сучасна школа – це соцiальний iнститут, завдання якого 

– готувати учнiв до життя» [2, с. 2].  
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Питанням формування ключових, загальнопредметних та 

предметних компетентностей учнів різного віку присвячені розвідки 

науковців: Т. Байбари, Н. Бібік, О. Біди, Л. Бірюк, С. Бондар, 

М. Вашуленка, Н. Голуб, О. Горошкіної, І. Гудзик, Л. Коваль, 

Н. Козакової, О. Локшиної, В. Новосьолової, О. Онопрієнко, О. Овчарук, 

О. Пометун, К. Пономарьової, О. Савченко, О. Семеног, Г. Шелехової, 

О. Шуляр, А. Ярмолюк та ін. 

Чинна програма подає десять ключових компетентностей, які 

необхідно формувати засобами предмета «українська мова»: спілкування 

державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична 

компетентність, компетентності в природничих науках і технологіях, 

інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, 

соціальні та громадянські компетентності, підприємливість, 

загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя 

[3, с. 7-10]. Традиційно в програмі перераховано й предметні 

компетентності: мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна. 

Педагоги й психологи наголошують, що світогляд особистості 

закладається саме в школі: у цей віковий період формується особистість, 

її громадянська позиція. Відтак формування ключових компетентностей 

сприяє цьому процесу, впливає на розвиток особистості як інноватора, 

дослідника, патріота. 

Найбільш ефективними, на наш погляд, завданнями, що 

сприяють формуванню предметних і ключових компетентностей, є усні й 

письмові вправи з розвитку мовлення: перекази, твори, есе. На наше 

переконання, значний вплив на процес формування компетентностей 

також мають такі види творчих робіт: тези, конспекти, повідомлення, 

доповіді, відгуки та рецензії на прочитану книжку, переглянутий 

кінофільм. 

Мовленнєва змістова лінія чинної програми містить оновлені, 

актуальні, цікаві для сучасного учня види робіт, теми яких якраз і 

скеровано на формування ключових компетентностей: «…допис до веб-

сайта чи соцмережі, стаття певного змісту до Вікіпедії, план роботи над 

проектом, реклама шкільного творчого конкурсу … складання інструкції 

щодо користування електронними мовними словниками, переліку 

необхідних для родини закупівель на поточний місяць …тощо» [3, с. 11]. 

«Мета таких робіт, – зазначається у програмі, – формування 

життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в 

житті, навчанні та праці» [3, с. 11]. 
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Уважаємо, що всім вимогам реалізації ключових і предметних 

компетентностей найбільшою мірою відповідає твір-міркування та 

нещодавно запроваджене в  систему робіт з розвитку мовлення есе. У 

чинній програмі з української мови так пояснюється введення есе: 

«Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в 

європейський контекст зумовлює введення до навчальних програм 

такого виду письмових робіт, як есе, спрямованого на активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення в них інтересу до 

навчання предмета, розвиток особистості, критичного мислення, 

лінгвокреативності» [3, с. 2]. 

Таким чином у системі робіт з розвитку мовлення «постала 

нагальна потреба в переосмисленні ролі шкільного творчого 

висловлення, що й умотивовує необхідність заміни традиційного 

шкільного твору на більш сучасний, що відповідає вимогам сьогодення» 

[4, с. 192].  

В основі есе – міркування автора про побачене, почуте, 

прочитане; це виклад власних думок щодо події, ситуації тощо, 

ненав’язливе намагання переконати в чомусь читача. Есе ще можна 

назвати вільним письмом на запропоновану тему (О. Глазова). У такому 

висловленні перш за все цінується самостійність, аргументованість, 

оригінальність вирішення проблеми, дискусійність. 

Оскільки в процесі написання есе учень передає особистісне 

сприйняття світу, наводить приклади, проводить паралелі, добирає 

аналогії, використовує різноманітні асоціації тощо, то цей вид роботи з 

розвитку мовлення, безперечно, сприяє розвитку креативності, логічного 

й образного мислення. 

Написання есе якнайкраще підходить для розвитку критичного 

мислення школярів на уроках української мови. Також у таких 

висловленнях можна відслідкувати ефективність усвідомлення учнями 

соціокультурного вектора уроків. 

Есе дає змогу вчителю проаналізувати словниковий запас учня, 

його вміння критично аналізувати матеріал, формувати і захищати 

власну думку.  

Отже, есе й твори-міркування найбільшою мірою спонукають 

учнів до роздумів, до залучення власного життєвого досвіду для 

написання роботи, до критичного мислення, а відтак і до розвитку 

предметних і ключових компетентностей. 
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В умовах модернізації шкільної літературної освіти набуває 

актуальності проблема формування ключових і предметної читацької 

компетентностей учнів у процесі навчання української літератури в 

ліцеї.  

Однією із ключових компетентностей сучасної шкільної освіти, 

унормованих у Концепції Нової української школи (2016), визначено 

«Обізнаність та самовираження у сфері культури». Її предметна 
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означеність методично увиразнюється в шкільному курсі української 

літератури для 11 класу. Однак важливо вказати на наявність 

термінологічних розбіжностей щодо визначення основних положень 

проблеми реалізації культурологічного підходу в шкільній освіті, 

зокрема й літературній. Так, культурологічною змістовою лінією 

Державного стандарту базової і повної освіти (2011) літературного 

компоненту освітньої галузі «Мови і літератури» передбачено 

формування в учнів загальнокультурної компетентності. Відтак, 

враховуючи неусталеність дефініцій щодо трактування сутності 

культурологічного аспекту шкільної освіти, загальнокультурну 

компетентність визначаємо як інтегровану якість особистості, її 

здатність аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті 

сучасного суспільства. Ця ключова компетентність передбачає 

глибоке розуміння особистістю власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

самовираження інших. На предметному рівні загальнокультурна 

компетентність виявляється в здатності учнів-читачів зіставляти 

специфіку розкриття літературної теми (чи образу) у різних видах 

мистецтва; ідентифікувати себе як представника певної національної 

культури; визначати роль української літератури в 

загальноєвропейському і світовому культурному контекстах; 

аналізувати та інтерпретувати художні твори у взаємодії з різними 

творами мистецтва; усвідомлювати соціокультурну значущість 

художньої літератури; набувати досвід емоційних переживань, 

виявляти ціннісне ставлення до різних видів мистецтва та формувати 

відкритість до міжкультурної комунікації.  

Дидактико-методичний потенціал української літератури як 

шкільного предмета для розвитку загальнокультурної компетентності 

учнів-читачів ефективно реалізовано у підручнику української 

літератури (рівень стандарту) для 11 класу (авторський колектив – 

Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Бійчук Г. Л., Тименко В. 

М.) (2019). Змістове наповнення наскрізної рубрики підручника 

«Культурно-мистецький контекст» орієнтує учнів на розгляд 

літературного твору у взаємозв’язках із різними видами мистецтва. На 

прикладі життя і творчості письменників ХХ ст. досліджуються 

взаємовпливи художньої літератури, музики, театру та інших видів 

мистецтва. Сучасна пізнавальна та доступна розумінню учнями цієї 

вікової категорії інформація про українське мистецтво ХХ ст. 
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(репродукції творів живопису, фото скульптурних, архітектурних 

пам’яток, ідейно-естетичний аналіз художніх полотен і музичних 

творів тощо) сприяє глибокому осмисленню ідейно-художнього змісту 

літературного твору, вдосконаленню вмінь проводити мистецькі 

паралелі у процесі аналізу та інтерпретації літературного твору, а 

також формуванню  розуміння української літератури як невід’ємного 

складника світового мистецтва. Наприклад, у процесі вивчення 

програмової теми «Розстріляне відродження», що орієнтує на 

осмислення розмаїття українського мистецтва 20-х рр. ХХ ст., розгляд 

ідейних позицій літературних організацій і  мистецьких угруповань, 

розуміння існування авангардних тенденцій в українській літературі 

1920-х рр., передбачено систему запитань і завдань розгляду 

художнього твору у мистецькому контексті. Так, для підвищення рівня 

загальнокультурної компетентності учнів 11 класу розроблено 

систему запитань і завдань до рубрики «Культурно-мистецький 

контекст»: «Стисло схарактеризуйте розвиток українського мистецтва 

1920-х рр. Назвіть його видатних представників. Твори яких 

українських митців цього періоду ви знаєте, а з творчістю котрих 

хотіли б ознайомитися?»; «Перегляньте репродукції картин 

українських художників-авангардистів. Творчість кого з них вам 

найбільше імпонує? Чому? Підготуйте віртуальну екскурсію «У 

мистецькій галереї українських художників перших десятиліть ХХ ст.». 

Такі види навчальної діяльності апелюють до рівня культурного, 

читацького досвіду учнів, сприяють вдосконаленню їхніх умінь 

самостійної діяльності.  

У методичному апараті означеного підручника передбачено 

запитання і завдання репродуктивного і проблемного характеру, що 

забезпечують роботу учнів з його ілюстративним матеріалом. 

Наприклад, у процесі вивчення програмової теми «Літературний 

авангард» пропонується розглянути репродукції картин О. Богомазова 

та підготувати розповідь про одну із його картин. Автори підручника 

рекомендують учням ознайомитися з творчістю митців-кубофутуристів 

та дають завдання схарактеризувати скульптуру О. Архипенка 

«Карусель П’єро» з погляду естетики кубофутуризму. Такая 

організація навчальної діяльності на уроці української літератури 

сприятиме глибокому осмисленню учнями ідейно-художнього змісту 

літературних творів у контекстів різних видів мистецтва. 

На розуміння учнями синтезу різних видів мистецтва також 

орієнтує рубрика «Читацьке дозвілля» із завданнями для підвищення 
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рівня їхньої загальнокультурної компетентності. Наприклад, у процесі 

опрацювання теми «Літературний авангард» школярі мають 

можливість підготувати запитання для інтелектуальної гри 

«Авангардизм в українському мистецтві».  

Розвитку загальнокультурної компетентності учнів 11 класу 

сприяють завдання пошукового характеру рубрики «Ваші читацькі 

проекти». Так, у процесі вивчення творчості поета Є. Плужника, твори 

якого сповнені елегійними мотивами, учням запропоновано 

підготувати відеоекскурсію «Осінь у картинах українських художників 

перших десятиріч ХХ ст.», а для поетичного супроводу презентації 

картин рекомендовано укласти добірку лірики Є. Плужника, 

В. Свідзинського, присвячених відтворенню краси осінньої природи. 

Отже, підручник української літератури (рівень стандарту) для 

11 класу (авторський колектив – Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко 

В. В., Бійчук Г. Л., Тименко В. М.) (2019) як у змістовому, так і в 

методичному аспектах орієнтований на реалізацію ідей 

культурологічного підходу в шкільній літературній освіті. Підручник 

направляє на вивчення літературного твору у взаємозв’язках із різними 

видами мистецтва, що сприятиме прилученню учнів-читачів до 

світових і національних мистецько-літературних надбань ХХ ст., 

удосконаленню вмінь аналізувати й інтерпретувати художні твори у 

контексті естетики художніх напрямів і стильових течій цього періоду, 

поглибленню вмінь самостійної пізнавальної діяльності, розвитку 

творчих здібностей та підвищенню рівня загальнокультурної 

компетентності.  
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«Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», 

присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України,  

доктора педагогічних наук, професора  

Біляєва Олександра Михайловича, 

м. Київ, 15 березня 2019 

 

Круглий стіл «Концептуальні засади компетентнісного навчання 

української мови», присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН 

України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра 

Михайловича організований і проведений відділом навчання 

української мови та літератури відповідно до плану роботи Інституту 

педагогіки НАПН України. 

У роботі круглого столу взяли участь науковці, викладачі 

закладів вищої освіти, післядипломної педагогічної освіти, вчителі-

словесники закладів загальної середньої освіти, здобувачі наукового 

ступеня. 

Із доповідями, у яких порушено актуальні проблеми сучасної 

лінгводидактики, виступили Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувачка відділу навчання української мови та 

літератури (тема «Компетентнісно орієнтоване навчання української 

мови учнів ліцею: проблеми і перспективи»), Горошкіна О. М. доктор 

педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу навчання 

української мови та літератури (тема «Мета і завдання компетентнісно 

орієнтованої методики навчання української мови учнів ліцею на рівні 

стандарту»), Яценко Т. Л., доктор педагогічних наук, головний 

науковий співробітник відділу навчання української мови та 

літератури (тема «Розвиток загальнокультурної компетентності учнів 

11 класу засобами підручника української літератури»). 

Під час обговорення було порушено такі актуальні проблеми: 

ретроспектива і перспектива цілей і завдань українськомовної освіти; 

основні положення концепції компетентнісного навчання української 

мови учнів ліцею; освітні досягнення учнів у контексті 

компетентнісного підходу. 

Матеріали науково-практичної конференції можуть бути 

використані у процесі підготовки публікацій у фахових педагогічних 

виданнях, під час розроблення спецкурсів і семінарів для здобувачів 
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освіти, науково-методичного супроводу процесу професійної 

підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, 

зокрема під час викладання навчальних дисциплін «Методика 

навчання української мови», «Методика навчання української 

літератури» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» і 

«Методика викладання лінгвістичних і літературознавчих дисциплін у 

вищих закладах освіти» для здобувачів освітнього ступеня «магістр», 

з метою підготовки навчально-методичного забезпечення для слухачів 

інститутів післядипломної педагогічної освіти. Тези доповідей можуть 

бути застосовані для планування й організації методичних досліджень 

здобувачами наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти. 
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