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ПРОБЛЕМА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ 

УТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ  

ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 

 

Зінаїда Бакум, 
доктор педагогічних наук, професор, професор  

кафедри української мови Криворізького  

державного педагогічного університету 
 

На сучасному етапі розвитку лінгводидактики особливо гостро 

постає питання про  переосмислення науковцями та вчителями-
практиками методів, які мають бути  тісно пов’язані не з окремими 

складниками навчання, а з цілісним освітнім процесом. Нині про 

метод можна говорити тоді, коли всі компоненти (мета, завдання, 

зміст, прийоми, засоби тощо) навчання репрезентовані у вигляді 
єдиної, логічної, послідовної і чітко розробленої системи, пов’язаної з 

конкретними підходами до навчання [3, с. 23]. Відповідно, 

домінування тих  чи тих класифікацій методів має визначатися 
підходами до навчання мови, що відповідають запитам усталеної 

парадигми (наразі компетентнісної).  

В освітній галузі «Мова і література» заявлено про 
формування стратегічно важливої комунікативної компетентності, яка 

є невід’ємним складником структури змісту освіти,  передбачає 

оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури 

усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками 
використання мови в різних сферах і ситуаціях [2]. Водночас, з 

урахуванням запропонованих у нормативно-правових актах підходів 

(особистісно орієнтований, компетентнісний і діяльнісний), унаслідок 
зміни акцентів (із вивчення мовної системи на вдосконалення 

мовленнєвої діяльності суб’єктів освітнього процесу) констатуємо, що 

сучасна методика має бути комунікативно орієнтованою. Це означає, 

що в основу мовної освіти необхідно покласти ідеї комунікативної 
лінгвістики, а саме: «З’ясування загальних законів комунікації, 

специфіку комунікації залежно від різних умов (соціальних, 

культурних, професійних тощо), структуру мови (мовного коду) в 
процесах спілкування, закономірності взаємодії мовних (вербальних) і 

позамовних (невербальних) засобів комунікації, залежність організації 

мовного коду від позамовних (ситуативних – у широкому сенсі слова) 
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явищ, етапи й закономірності породження та сприйняття мовлення в 

різних комунікативних умовах, причини комунікативних невдач, 
особливості мовленнєвих стратегій, а також методи дослідження мови й 

засобів інших семіотичних систем у процесах комунікації) [1, с. 8]. Без 

перебільшення можна сказати, що дослідження, присвячені 

комунікативній лінгвістиці, стали підґрунтям для започаткування таких 
явищ у лінгводидактиці, як ситуативно-зумовлене навчання під час 

розвитку усного мовлення, класифікація текстів і ситуацій, розроблення 

і впровадження комунікативних вправ, використання рольових ігор 
тощо.  

З огляду на сказане одним із провідних методів навчання 

української мови в закладах середньої освіти має стати комунікативний, 
для з’ясування якого доцільно актуалізувати думку О. Леонтьєва [5]  про 

те, що процес навчання тісно пов’язаний з реальною комунікацією 

(тобто є моделлю комунікації). Науковці витлумачують 

комунікативність методу через ідентичність процесів навчання та 
комунікації за певними ознаками: 1) комунікативно вмотивована 

поведінка суб’єктів навчання; 2) предметність процесу комунікації, 

яка виражається в ретельному доборі мовленнєвих інтенцій, тем і 
ситуацій спілкування, що відображають практичні інтереси та потреби 

[4].  

Вітчизняні дослідники (Ф. Бацевич, С. Караман) також 
пов’язують цей метод із готовністю людини спілкуватися в будь-яких 

життєвих ситуаціях. З’ясування лінгводидактами теоретичних основ 

застосування означеного методу, розроблення методичних 

рекомендацій використання, послуговування у практичній діяльності 
суб’єктами освітнього процесу (вчитель – учні) сприятимуть 

формуванню низки визначених компетентностей (ключових: 

спілкування рідною мовою, спілкування іноземними мовами тощо; 
предметних: комунікативною, яка, згідно з позиціями, висловленими в 

нормативно-правових актах,  є провідною; мовленнєвої; мовної та 

соціокультурної). Окрім того, комунікативний розвиток передбачає 

формування здатності й готовності учнів вільно спілкуватися 
українською мовою, оволодіння сучасними засобами вербальної та 

невербальної комунікації.  

В умовах упровадження нових освітніх стандартів [2] не менш 
гостро постає проблема реалізації діяльнісного підходу в навчанні 

української мови, у межах якого відбувається залучення учнів до 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Означений підхід 
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ґрунтується на концептуальних позиціях психологів, педагогів 

(Л. Виготський, Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Леонтьєв), які вказують на 
пріоритет розвитку особистості учня, удосконалення в нього 

діяльнісних здібностей. За діяльнісного підходу здатності, знання, 

уміння, навички, цінності тощо здобуваються, розвиваються, 

формуються лише через діяльність.  
Для результативної реалізації означеного підходу в освітньому 

процесі необхідно розв’язати  проблему взаємодії між учителем і 

учнем як рівноправних суб’єктів, що, своєю чергою, потребує 
виокремлення методів, які сприятимуть досягненню поставленої мети. 

Інакше кажучи, одне з чільних місць у методиці навчання української 

мови має посісти  діяльнісний метод, що забезпечує безперервність 
саморозвитку особистості, передбачає залучення учнів до процесу 

самостійного здобуття та  вибудовування ними нового знання про 

довкілля й усвідомлення своєї місії в навколишньому середовищі. Це 

такий метод навчання, за якого учень не отримує готову інформацію 
про явища, події, процеси, а здобуває її сам під час власної діяльності. 

Для вчителя ж – це надійний методичний інструментарій у підготовці 

й проведенні уроків, які за всіма показниками мають 
підпорядковуватися новій освітній меті. 

Застосування діяльнісного методу уможливлює: залучення 

учнів до ігрової, рефлексивної, проєктної діяльності, до моделювання 
й аналізу життєвих ситуацій; оволодіння прийомами дослідницької 

роботи; організацію роботи із сучасними засобами комунікації;  

критичне осмислення будь-якої інформації, формулювання власних 

умовиводів з опрацьованої інформації; аргументування власних 
поглядів, дискутування в обговоренні нагальних проблем; виконання 

дослідницьких проєктів тощо. 

Окрім діяльнісного методу, в межах діяльнісного підходу 
доцільно використовувати низку методів, пов’язаних із мисленнєвою 

діяльністю: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький 

(С.Омельчук, І. Скаткін, М. Лернер); спостереження над мовними 

явищами, бесіди (О. Біляєв, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман); 
проєктний (Д. Дьюї, В. Кілпатрик). 

Отже, зміна освітньої парадигми (зі знаннєвої на 

компетентнісну), утвердження нових підходів до навчання 
(особистісно орієнтований, компетентнісний, діяльнісний) 

потребують оновлення методів навчання української мови, визначення 

прийомів, що входять до складу кожного з них.  Не менш актуальною 
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є проблема обґрунтування класифікації уроків української мови за 

діяльнісним критерієм, розроблення структурних компонентів, 
змістового наповнення тощо. Усе сказане ставить нові вимоги 

науковцям та вчителям-практикамстворення сучасної методики, 

спрямованої на те, щоб засобами мови учні пізнавали світ, 

облаштовували гармонійне співіснування в ньому, розвивали логічне і 
критичне мислення, творчу уяву.  
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Світловодської міської ради Кіровоградської області 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/


 11 

В освітній процес початкової школи в умовах НУШ активно 

упроваджується проєктна діяльність або метод проєктів. Цей 
метод виник у другій половині ХХ ст. в сільськогосподарських 

школах США і базувався на теоретичних концепціях «прагматичної 

педагогіки», засновником якої був американський філософ, 

реформатор освіти Джон Дьюї. 
У 20-30-х роках ХХ ст. його використовували в практиці 

вітчизняної школи. І вже з часів незалежності метод проєктів 

поступово повертається в педагогіку. Загальні положення 
ефективності використання методу проектів в освітньому процесі 

розглядали О. Горошкіна, О. Коберник, О. Онопрієнко, О. Пометун, 

С. Сисоєва, В. Сидоренко, О.Сухомлинська, В. Тименко та інші 
українські науковці. Детально метод проєктів як засіб розвитку 

пізнавального інтересу учнів початкових класів розкрила у своєму 

дослідженні Оксана Онопрієнко [3]. 

Метод проєктів – це система навчання, у процесі якої учні 
здобувають знання шляхом ефективного планування і виконання 

практичних завдань (проєктів), щоб досягти поставленої мети. На 

думку О. Горошкіної, проєкти «допомагають трансформувати знання 
в уміння й навички» учнів [2, с. 81].  

 Ідея методу проєктів полягає у спрямуванні навчально-

пізнавальної діяльності школярів на результат, який отримають при 
вирішенні чітко означеної проблеми. Отже, навчання учнів початкової 

школи повинно бути спрямоване не тільки на засвоєння знань, а й на 

практичне їх застосування. 

Використання методу проєктів на уроках української мови і 
читання покликане активізувати пізнавальні інтереси учнів, критичне 

мислення, а головне – вміти застосувати здобуті знання на практиці. 

Звісно, що використання такого методу потребує підготовки учнів, 
чіткої мети, питань та інструкцій. Тому кожен проєкт має чітко 

визначену структуру та складається з таких етапів: 

- організаційний, під час якого визначається тема, мета, план 

виконання та кінцевий продукт; 
-  підготовчий етап передбачає ознайомлення з навчальною 

інформацією, визначення джерел; 

- виконання проєкту (здебільшого у визначених групах); 
- презентація проєкту у вигляді усного журналу, плаката, 

колажу, мультимедійної презентації, свята чи іншої форми; 



 12 

- підбиття підсумків виконання проєкту із самооцінюванням та 

взаємоцінюванням. 
Організовуючи роботу над навчальним проєктом, важливо 

визначити його вид: дослідницький, творчий, інформаційно-

пошуковий, ігровий, прикладний. Від цього залежить особливість 

домінуючої діяльності учасників проєкту.  
Прикладом інформаційно-пошукового проєкту з позакласного 

читання для учнів 3 класу може бути навчальний проєкт на тему 

«Пори року в творах В. Сухомлинського». Вчитель організовує роботу 
дітей у чотирьох пошукових групах, які, опрацьовуючи твори Василя 

Сухомлинського, обирають ті, в яких розповідається про особливості 

погоди, рослинного та тваринного світу, працю людей у різні пори 
року. Таким чином, кожна група укладає перелік таких творів, 

створює серію малюнків до них. Додатковим завданнями можуть бути 

добірка віршів, прислів’їв та приказок до змісту опрацьованих творів,  

написання есе на визначені теми. Об’єднання дітей у групи 
відбувається через опитування про улюблену пору року. 

Під час опрацювання вірша Т.Корольової «Чарівна пора» 

можна визначити проблемне питання: «Чому весна називається 
чарівною порою року?». Відповідаючи на це запитання, учні 

з’ясовують, що чарівним можна вважати і  появу первоцвітів. Таким 

чином, організовується робота над творчим проєктом на тему 
«Первоцвіти». Учні об’єднуються у групи, кожна з яких виконує 

поставлені перед ними завдання: художники створюють альбом 

первоцвітів, письменники складають міні-твори, фотографи готують 

фотоілюстрації, казкарі складають казки, екологи укладають пам’ятки 
збереження ранньоквітучих рослин.  

Дослідницький проєкт можна запропонувати учням 2 класу під 

час вивчення української народної пісні «Ходить гарбуз по городу». 
Так, вчитель визначає проблемні питання: «Які насінини в овочевих 

рослин? Який вигляд мають ці рослини, коли щойно з’явився 

паросток? Які умови слід створити, щоб виростити овочеву рослину і 

отримати гарний урожай?».  Щоб відповісти на ці питання, діти 
об’єднуються у групи та вирощують різні овочеві культури з насінин. 

Результатом проєкту є паростки на підвіконні класу, які можна 

висадити у відкритий ґрунт та отримати урожай. Додатковими 
завданнями проєкту можуть бути виготовлення аплікації з насінин, 

укладання фотоальбому, збірка рецептів з використанням зазначених 

овочів, складені казки, вірші та загадки. 
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Отже, системне запровадження проєктної технології на уроках 

української мови та читання у початковій школі сприяє формуванню 
уміння здійснювати пошук інформації, адаптувати її до визначеної під 

час роботи над проєктом проблеми, уміння переносити знання в нову 

ситуацію, розвивати критичне мислення, працювати в групі, 

здійснювати об’єктивне оцінювання виконуваної роботи. 
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Стрімкий прогрес глобалізованого цифрового суспільства й 

необхідність адаптації в ньому зумовлюють імперативність 
увідподвіднення системи освіти новим реаліям, запитам і тенденціям  

на основі переосмислення доробку визначних діячів методичної 

науки, потребу упорядкувати, усистемнити й модернізувати 

напрацьовані теорією і практикою методи навчання, що зазнають 
якісних і кількісних змін в умовах компетентнізації освіти, 

оновлюються, вдосконалюються [3]. Актуальність проблеми 

підсилюється такими чинниками як: нагромадження нової інформації, 
зміна структури, розвиток, диференціація та інтеграція наукового 

знання і потреба збалансувати цифровий і гуманітарний складники 

освіти; радикальна трансформація запитів покоління центеніалів; 
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посилення вимог до особистісних якостей випускників, життєва 

потреба в опануванні ними сучасних комунікаційних стратегій; 
різноманітність і непередбачуваність конкретних ситуацій навчання 

тощо.  

Проблема методів навчання була й залишається  предметом 

зацікавлень українських і закордонних науковців. Різноаспектно, 
безпосередньо й принагідно її досліджували А. Алексюк, В. Андреєв,  

Ю. Бабанський, О. Біляєв, В. Бондар, Н. Бондаренко, Є. Голант, 

Н. Голуб, С. Гончаренко, О. Горошкіна, М. Данилов, 
Є. Дмитровський, Б. Єсипов, С. Караман,  О. Кучерук, М. Лернер, 

С. Косянчук, Ю. Мальований, М. Махмутов, В. Мельничайко, 

В. Онищук, В. Паламарчук, М. Пентилюк, Є. Перовський, 
П. Підкасистий, І. Підласий, О. Пометун, Л. Попова, М. Поташник, 

Л. Рожило, М. Скаткін, М. Стельмахович, М. Успенський, 

Л. Федоренко,  І. Хом’як, А. Хуторськой, Г. Щукіна та ін.  

Класично метод визначається як «спосіб упорядкованої 
взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення 

цілей і реалізацію змісту освіти», акцентуючи двоєдину спільну 

діяльність педагога й здобувачів освіти у процесі навчання, яка 
включає,  з одного боку, викладання вчителя, і, з другого, – учіння 

учня [2, с. 46]. В уточненій версії метод розглядають як спосіб 

роботи, що охоплює всю її й застосовується для з’ясування суті 
питання, розкриття змісту матеріалу, тоді як прийом придатний лише 

для окремих дій [1,  с. 53]. 

У своїй докторській монографії «Сучасний урок української 

мови» О. Біляєв розглядає проблему методів у контексті оптимізації 
навчально-виховного процесу, що досягається поряд з 

удосконаленням змісту і форм навчання ефективним використанням 

на уроці як традиційних, так і нових методів роботи з учнями [2, 
с. 46].  

«Слово сучасний вживається поряд із часовим у переносно-

оцінному значенні: сучасний  – значить високоефективний. На такому 

уроці учні оволодівають оптимальним обсягом знань науки про мову, 
вчаться творчо застосовувати їх, набуваючи мовних умінь і навичок, 

що є кроком вперед у розвитку їхньої особистості, формуванні 

світогляду» [2, с. 4].  
Наприкінці 70-х – на початку 80-х років минулого століття 

актуалізувалися потреба, а отже й здатність учнів самостійно 

поповнювати знання, орієнтуватися у стрімкому інформаційному 
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потоці, застосовувати творче мислення, працювати з підручником та 

іншими джерелами знань, навчатися упродовж життя. З огляду на це 
виникла необхідність у розробленні «ефективних методів, способів і 

прийомів учіння з урахуванням віку учнів і специфіки навчального 

предмета» [1, с. 16]. Тогочасна методика відгукнулася на потреби 

суспільства класифікацією методів, згідно з якою виокремлювалися: 
усний виклад учителем матеріалу (розповідь, пояснення), бесіда 

вчителя з учнями, спостереження учнів над мовою, робота з 

підручником, вправи, схарактеризовані за  способом взаємодії вчителя 
й учнів на уроці, співвідношенням діяльності вчителя й учнів у 

процесі використання цих методів [2; 5]. Було розкрито внутрішню 

структуру методу, яка складається з окремих прийомів, спрямованих 
на реалізацію часткових завдань. 

Відтоді розроблено кількадесят класифікацій методів навчання 

на різних засадах. Однак у дидактиці й окремих методиках досі немає 

єдиної узгодженої класифікації. Існують різні погляди на визначення 
номенклатури, підстави й  принципи класифікації методів.   

Попри спроби науковців розв’язати одвічну проблему методів 

навчання вона залишається актуальною з огляду на відкритість, 
перманентну необхідність увідповіднюватися потребам 

глобалізованого цифрового суспільства, що невпинно розвивається за 

своїми власними законами. Розроблення єдиної універсальної 
класифікації методів унеможливлюють: інтегрованість і 

багатофакторність підходів і підстав, взаємозв’язаність і 

взаємопроникність аспектів класифікації на противагу більш 

зрозумілій ієрархічності, а також необхідність врахування соціальних 
умов і конкретних навчальних ситуацій, а особливо нестандартних 

життєвих, на здатність орієнтуватися у яких розраховане 

компетентнісне навчання. 
З огляду на нереальність створення єдиної універсальної 

класифікації різноманітних, різноаспектних і багатофункційних 

методів послуговуються кількома наявними класифікаціями, 

здійсненими на різних підставах – за джерелом знань, етапами 
навчання, дидактичними цілями, аспектами навчально-пізнавальної 

діяльності, характером пізнавальної діяльності тощо. Кожний метод 

має свою внутрішню структуру і складається з прийомів, спрямованих 
на розв’язання часткових дидактичних завдань. Між різними 

методами «існують органічний взаємозв’язок, взаємопроникнення і 

взаємопереходи. Діалектична суть кожного методу полягає і в тому, 
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що він виявляє більшу ефективність при вирішенні одних завдань і 

меншу – при вирішенні інших, сприяє досягненню одних цілей і 
перешкоджає досягненню інших. Тому кожен метод не може бути 

універсально ефективним на всіх етапах навчання» [4, с. 52].  

Оптимальним вважають багатовимірний підхід до класифікації 

методів навчання, який враховує діалектику пізнавального процесу й 
аспекти нестандартної, не завжди передбачуваної і прорахованої 

ситуації. Неодмінним  критерієм науковідповідності системи методів є 

поєднання у єдиній класифікації загальнодидактичних і спеціальних 
методів.   

Компетентнісне перефокусування освітньої галузі не могло не 

вплинути на глибинну трансформацію мети і змісту навчання, яким 
увідповіднюються методи. Проблема усистемнення методів навчання 

української мови за компетентнісного підходу має розглядатися у 

контексті загальнодидактичних. Розроблено розлогу класифікацію 

методів за двома десятками критеріїв, зокрема таких  як рівень 
застосування (загальні й специфічні); форма навчальної діяльності 

(групові, індивідуальні. колективні); ефективність (продуктивні, 

непродуктивні); співвідношення активності вчителя й учнів (активні, 
пасивні, інтерактивні); новизна (традиційні, інноваційні); джерело і 

спосіб передачі знань (словесні, наочні, практичні, інформаційно-

комунікаційні); компетентнісно-цільове призначення (методи 
формування ключових компетентностей, методи формування мовної 

компетентності) [6, с. 13–14]. Наведена класифікація попри свою 

неоптимальність і відкритість наближає до побудови й реалізації 

компетентнісно орієнтованої методики навчання української мови.   
Учителеві важливо усвідомити наявні цілісні підходи до 

класифікації методів навчання, що дасть йому змогу здійснювати 

оптимальний їх вибір, а також опанувати вивірені наукою практико 
орієнтовані класифікації методів, які безумовно сприяють піднесенню 

ефективності освітнього процесу й забезпечують формування 

компетентної особистості учня. Це особливо актуально з огляду на 

сучасні тенденції розвитку освіти, що пріоритетизують проблему 
готовності педагогів-предметників розробляти і впроваджувати 

власну методику, дотримуючись вимог Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту і Типової, або Рамкової, програми. 
Такий підхід дасть можливість дерадикалізувати діаметрально 

протилежні тенденції, коли  частина вчителів береться некритично й 

безсистемно використовувати набір запозичених не відфільтрованих 
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наукою методів, не впевнившись у їх потенційній ефективності, не 

розуміючи їх марності й навіть шкоди, а інша частина з недовірою 
ставиться до педагогічних інновацій, вдаючись до традиційних 

методів, які вже не відповідають вимогам часу. Має місце 

неготовність частини учителів позбутися застарілих стереотипів, 

подолати нігілістичне ставлення до інновацій, тяжіння до системно-
описового підходу, надмірної затеоретизованості з прицілом на ЗНО. 

Дехто з учителів універсалізує окремі групи методів, не 

усвідомлюючи взаємозв’язку і взаємопроникнення методів різних 
класів.    

Упродовж останніх десятиліть зазнали якісних змін і основні 

традиційні функції методів: спонукальна, або мотиваційна (стимулює 
інтерес до навчання, прагнення здобувати знання); освітня, навчальна,  

або пізнавальна (спрямована на успішне засвоєння учнями знань та 

оволодіння практичними уміннями й навичками); виховна (сприяє 

формуванню ціннісних орієнтацій, світогляду, переконань, 
наполегливості у навчанні); розвивальна (знаходить вияв у 

застосуванні евристичних запитань, пізнавальних задач і проблемних 

завдань, завдяки чому забезпечується розумовий розвиток учнів); 
контрольно-корекційна (забезпечує контроль і полягає в усуненні 

недоліків у знаннях, уміннях і навичках учнів).  

Методи не розглядають поза цілісною методичною системою, 
взаємозв’язками таких її контекстних чинників і структурних 

компонентів як об’єктивні закономірності розвитку мови,  філософія  

(теорія й методологія) освіти загалом і мовної зокрема, підходи, 

принципи, цілі, завдання, зміст, організаційні форми й засоби 
навчання (останні чомусь не називають, хоча про органічну єдність,    

злитість  цих складників свідчить навіть назва одного з методів  – 

робота з підручником, а підручник, як відомо  – засіб навчання; а 
також таких класифікаційних підстав як форма навчальної діяльності). 

Усі вони знаходять відображення й відфокусовуються  в методі як у 

складному багатоякісному багатовимірному педагогічному явищі. 

Зв’язок із такими основними дидактичним  категоріями як форми й   
засоби навчання має взаємозворотній характер: вони визначають 

метод, але не можуть бути реалізовані без нього. Заміна або видозміна 

одного з елементів у цій системі веде до трансформації решти її 
складників. Значних змін зазнають методи з огляду на активне 

впровадження електронних версій підручників, дистанційних і 
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змішаних форм навчання, розвитку ІКТ, цифровізації, технологізації  

й глобалізації освітнього простору. 
Перспективи подальшого дослідження проблеми методів 

навчання української мови у закладах загальної середньої освіти 

вбачаються у розробленні методології й оновленої загальної концепції 

компетентнісно орієнтованої мовної освіти; в концептуальному 
визначенні й обґрунтуванні системи сучасних методів 

компетентнісного навчання української мови; у здійсненні «аудиту» 

наявних необлікованих хаотично застосовуваних методів; у 
розробленні цілісної концептуально обґрунтованої  системи методів 

компетентнісного опанування української мови, яка уможливила й 

активізувала б комплексну реалізацію сучасних підходів до мовної 
освіти на основі її компетентнізації; у рейтингуванні методів за 

визначеними критеріями; у розробленні дієвих механізмів 

функціонування, комбінування й використання методів для 

забезпечення формування компетентної особистості здобувача освіти і 
майбутнього випускника.  
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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Людмила Галаєвська, 

молодший науковий співробітник 

відділу навчання української мови та літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

 

Перебудова шкільної освіти докорінно змінила розуміння мети 

навчального процесу і засобів досягнення її. Метою навчання стають 
не знання самі по собі, а підготовка учнів до конкретних видів 

діяльності, що впливає на організацію навчального процесу, його 

форми й методи [1, c. 16]. 
Поява в лінгводидактиці інформації про «активні методи 

навчання» зробила певний виклик традиційним методам. Однак, як 

свідчить аналіз наукової літератури, на сьогодні чітко не визначено 

структури цих методів, пов’язаних з діалогічною природою, немає 
концепції діалогічної природи методів активного навчання, 

недостатньо осмислений органічний зв’язок психології навчання й 

спілкування [1, с. 17]. 
Розвиток активних методів навчання розглядається в працях 

І. Лернер, А. Матюшкін, М. Махмутов та ін. Велику роль у 

становленні й розвитку активних методів навчання відіграють праці 
А. Вербицького, В. Лозової, В. Комарова та ін.  

Використання методів активного навчання призводить до 

діалогізації навчального процесу, під час якого здійснюється 

взаємодія учителя й учня, учня й учня, відбувається процес занурення 
у комунікацію. Використання методів активного навчання на уроках 

української мови забезпечує розвиток міжособистісної взаємодії 

суб’єктів навчання в режимі учитель — учень, учень — учитель, 
учень — учень, це призводить до ефективної реалізації мети й завдань 

уроку, має значний комунікативний і виховний потенціал [1, с. 20]. 

Психологічні основи для розроблення цілісної концепції 

розвивального навчання були закладені ще в 30-х роках минулого 
століття у працях Л. Виготського, В. Давидова, О. Леонтьєва та ін. 

Проте ґрунтовні наукові засади методів активного навчання почали 

розробляти в другій половині 60-х та на початку 70-х років у 
дослідженнях психологів і педагогів. Спробу диференціювати методи 

на активні й пасивні зробив Г. Ващенко. Учений доводив, що за 

пасивних методів «учень є тільки об’єкт педагогічного впливу 
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вчителя», а за активних — «учень є і суб’єкт педагогічного процесу, 

себто він не тільки сприймає те, що подає йому учитель, але й сам 
організовує свою роботу» [5, c. 74].  

Зазначимо, що активні методи навчання – методи, які 

стимулюють пізнавальну діяльність здобувачів освіти, вони 

побудовані в основному у діалогічній формі, передбачають вільний 
обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми та 

характеризуються високим рівнем активності учнів.  

Нині існує комплекс активних методів навчання [3]. 
Різноманіття форм і методів активного навчання (метод проектів, 

моделювання ситуацій, рольові та ділові ігри, проведення «круглих 

столів», мозковий штурм, кейс-метод тощо), орієнтованих на 
особистість учня, на його активну участь у саморозвитку, отриманні 

якісних знань, умінь, творче розв’язання конкретних проблем. 

При використанні активних методів здобувачі освіти 

ефективніше навчаються, що в майбутньому дозволить застосовувати 
здобуті знання в процесі практичної діяльності. Засвоєння знань та 

навичок, які вони набувають завдяки використанню активних методів 

навчання є більш ефективним і приємним. 
Перевагами активних методів навчання є те, що 

використовуючи ці методи учень займає активну позицію у процесі 

навчання, а знання, одержані при цьому, не тільки швидше 
засвоюються, але й більш часто використовуються на практиці. Тому, 

на нашу думку, раціональне використання саме таких методів при 

організації підготовки до уроків є виправданим. Активні методи 

характеризуються тим, що вони ефективно стимулюють активність як 
учнів, так і педагогів-предметників; мають високу ефективність; їх є 

велика кількість та різноманітність. Ми погоджуємось з думкою Ю. В. 

Іванеко, що процес підвищення інтелектуальної активності студентів 
у процесі професійної підготовки головна передумова глибокого і 

міцного засвоєння знань. 

Активні методи навчання визначаються науковцями як 

способи активізації пізнавальної діяльності учнів і спонукають їх до 
активної розумової й практичної діяльності в процесі оволодіння 

матеріалом. У ході їх застосування активним є не лише учитель, а й 

здобувачі освіти. Активне навчання передбачає використання системи 
методів, спрямованих, головним чином, не на виклад готових знань і 

їх відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями у процесі 

активної пізнавальної діяльності. Таким чином, активні методи 



 21 

навчання – це навчання діяльністю. Саме в активній діяльності, що 

спрямовується педагогом- предметником, ті, хто навчаються, 
опановують необхідними для їх навчальної діяльності знаннями, 

уміннями, навичками і розвивають здатність творчо використовувати 

отримані знання в різноманітті ситуацій реального життя [5] 

Для особистісного розвитку людини важливе значення має 
взаємодія (спільна діяльність і спілкування) з іншими людьми. За 

висновками психологів, «основний фактор розвитку дитини — 

пристосування її до середовища, в якому має відбутися її 
самореалізація [4, с. 78]». Психологічний мікроклімат на уроках має 

виняткове значення для оволодіння учнями знань, умінь і навичок. 

Якщо урок проходить в атмосфері напруження, очікування 
негативних реакцій чи неприємних зауважень, недоброзичливості, 

психологічного дискомфорту, то рівень засвоєння знань буде дуже 

низьким. Психологи стверджують, що у цьому випадку спрацьовує 

система психологічного захисту особистості, яка певною мірою 
«відключає» сприйняття дитиною довкілля. Таким чином гальмується 

пізнавальна активність учнів на уроці. Ш. Амонашвілі, М. Ільїн та ін. 

визначають атмосферу успіху як найсприятливішу для засвоєння 
знань. Слід зазначити, що мова йде не про механічне 

запам’ятовування, а про креативний підхід до оволодіння новими 

знаннями та оперування ними. 
Запровадження активних методів у навчальний процес надасть 

можливості посилити мотивацію навчальної діяльності, інтерес до 

оволодіння новими знаннями, вміннями та практичному їх 

використанню; сприятимуть розвитку усного мовлення; формувати 
вміння формулювати, обґрунтовувати й висловлювати власну точку 

зору. 

Таким чином, активні методи навчання це інноваційні методи, 
які є активними інструментами при використанні в навчально-

виховному процесі не тільки для здобувачів освіти, а й для педагогів-

предметників. За допомогою цих методів можна поглибити знання 

учнів, розширити їх інтереси, розвивати творчі ідеї і висунути нові 
концепції, спілкується з іншими людьми тощо. Використання 

активних методів навчання дають можливість науково-педагогічним 

працівникам краще зрозуміти своїх учнів та їх емоції, почуття, 
характер та сприйняття навчального матеріалу.  

 

 



 22 

Використана література 

1. Галаєвська Л. Методи активного навчання української мови 
в школі (на матеріалі синтаксису й пунктуації). Українська мова та 

література в школі. 2016. № 6. С. 16-21. 

2. Донченко Т. До проблеми методів навчання української 

мови. Українська мова та література в школі. 2005. № 7. С. 2-5. 
3. Горянина В.А. Психология общения: учебн. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: Академия, 2007. 416 с. 

4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. 
посібн.] Київ: Академвидав, 2004. 320 с.  

5. Дяченко-Богун М. Активні методи навчання у вищому 

навчальному закладі. Вісник педагогічної майстерності. 2014. Вип. № 
14. С. 74-76. 
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Ніна Головченко, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник 

відділу навчання української мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН України 

 

У програмі з української мови для учнів 10˗11 кл 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 
зазначається, що метою предмета є «формування компетентного 

мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. А 

одним із завдань вивчення української мови в 10˗11 класах є 
«формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, 

сприяння усвідомленню краси й естетики української мови» [5]. 

У програмі наголошується на текстоцентричному підході до 

навчання мови, «що передбачає добір і системну роботу на кожному 
уроці з текстами різних типів, стилів і жанрів мовлення», оскільки 

текст є настільки універсальним засобом, «що може бути 

застосований на різних уроках, сприяти реалізації багатьох методів 
навчання, усіх поставлених цілей на уроці» [5].  

Текст (лат. textum − тканина, зв’язок, побудова) загалом 

створюється для передавання та збереження інформації, 
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характеризується цілісністю, зв’язністю, послідовністю, завершеністю 

викладу тощо. А художній текст набуває ще й емоційно-естетичної 
функції. Саме при читанні художнього тексту учень навчається 

сприймати декілька рівнів інформації, за Іллею Гальперіним: 

змістовно-фактуальну, змістовно-концептуальну та змістовно-

підтекстову. «В основі змістовно-підтекстової інформації лежить 
здатність людини до паралельного сприймання дійсності в декількох 

площинах… одночасно… Наука про мову напрацювала низку 

прийомів, таких як метафора, метонімія, іронія, перифраз, порівняння 
та ін., за допомогою яких реалізується зазначена здатність» [1, с. 40]. 

За умов стрімкого розвитку інформаційного суспільства із його 

технологічними можливостями подання інформації як 
мультимедійного продукту у поєднанні вербальних, візуальних, 

аудіальних (звукових) та інтерактивних компонентів розвиток 

здатності до багаторівневого сприймання тексту учнями на уроках 

мови набуває особливого значення. 
Важливо у цій роботі використовувати міжпредметні зв’язки з 

українською літературою. Наприклад, в 11 кл під час узагальнення 

знань про засоби мовного вираження (метафору, епітет, порівняння, 
метонімію) звертатися до «естетичних феноменів», до «кращих 

зразків художньої літератури як мистецтва слова» [3], до поезії Павла 

Тичини зокрема. Вірші П. Тичини зі збірки «Сонячні кларнети» 
(«Арфами, арфами…», «Десь надходила весна…», «Не дивися так 

привітно…» та ін.) насичені метафорами / порівняннями / метоніміями 

тощо і водночас є високохудожніми зразками сугестивної 

символістської поезії українською мовою. 
Так само доречно під час актуалізації знань про анафору, 

риторичне питання, антитезу, градацію використати популярний тепер 

жанр верлібру і на прикладі творів сучасного українського поета 
Василя Голобородька, творчість якого вивчається в школі, увиразнити 

роль означених риторичних фігур у поетичному мовленні (наприклад, 

за віршем «Що читати»). Чи розглянути верлібри («Вірші з війни») 

сучасного українського автора Бориса Гуменюка − добровольця 
російсько-української війни 2014˗2020 рр. (наприклад, «Коли чистиш 

зброю…», «Заповіт», «Стара шовковиця під Маріуполем»). Твори цих 

митців насичені потужними патріотичними мотивами, які 
уможливлюють розмову зі старшокласниками про цінності на 

прикладі текстів сучасної української літератури.  
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У розмові про мовностильові норми можна використати вірш 

прозою Б. Гуменюка «Соняхи», на прикладі якого учні розглянуть не 
лише доцільність лексичних повторів та особливий епічно-журливий 

ритм поезії у прозі, а й актуалізують тему російсько-української війни 

2014˗2020 рр., що триває, тему патріотизму, екологічної безпеки, роль 

кожного громадянина у відродженні традицій і зміцненні державності 
тощо: 

«Минулого року на цьому полі ріс соняшник. Ми не знаємо, хто 

орав, сіяв цю ниву. Нас тут не було весною. Весною ще не було війни. 
Війна прийшла згодом. Ми прийшли згодом. Разом із війною. Слідом за 

війною. Солдати завжди додаються до війни. То вже потім війна нас 

мінусує. Це вже згодом. Ми застали війну і поле. Такою. Таким… 
… Стоять соняхи, наче не на власних ногах, не на власній 

землі, а на протезах, стоять – красиво, крутять голівками, наче 

діти-дауни у бік кожного вибуху. Їм – цікаво. Вони – нічого не 

розуміють. Шкода їх. 
Коли підійти ближче і роздивитися, то можна помітити, що 

поряд з кожним молодим соняхом досі стоїть старий, минулорічний, 

обезголовлений, посічений осколками, попалений, як тінь. Поряд із 
живим стоїть мертвий, підпирає його, дає йому опору, прикриває 

його своїм тілом, якого, коли дивитися здалеку, спершу навіть не 

видно. але він – є, він – стоїть. 
У цьому соняхи схожі на солдатів. Вони подібні до нас. Вони 

майже як ми.  

І це за два роки. А що буде з соняхами на третій на четвертий 

рік?» 14 серпня 2015 р. [с. 295] 
Важливо також дбати про те, щоб учні на уроках української 

мови читали тексти (чи цитати з них) зарубіжних авторів у перекладах 

найліпших українських перекладачів: Миколи Лукаша, Максима 
Рильського, Миколи Зерова, Григорія Кочура, Анатоля Перепаді, 

Юрія Покальчука, Андрія Содомори та ін. Так, у підручнику з 

української мови [4, с. 5] доречно в контексті розмови про мовну 

стійкість подається уривок із сатиричного роману Ярослава Гашека 
«Пригоди бравого вояка Швейка». При цьому ім’я Степана Масляка, 

варіант перекладу роману з чеської мови якого вважається найбільш 

фаховим, не зазначається. Знання учнів про українську перекладацьку 
школу теж працює на збагачення їхнього світогляду, отож укладачам 

підручників з української мови варто використовувати такі родзинки. 
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Інтермедіальні студії так само сприяють візуалізації та 

увиразненню тих настанов, які учень має запам’ятати під час вивчення 
чи узагальнення певної теми на уроках української мови. Наприклад, 

розмову про гармонію людини і природи [4, с. 77] під час вивчення 

похідних сполучників в 11 кл можна підсилити текстом вірша В. 

Голобородька «Катерина Білокур: піжмурки квітів» і спогляданням 
відеопрезентації картин К. В. Білокур.  

Також варто до навчальних текстів залучати уривки із творів, 

які порушують соціально значущі і болісні теми толерантного 
сприймання іншого й засуджують булінг − цькування  (людини з 

інвалідністю, людини іншої національності чи віросповідання, дитини 

з неповної сім’ї чи сироти тощо). Сучасна українська література 
представлена такими текстами («140 децибелів тиші» Андрія 

Бачинського чи «Метелики в крижаних панцирах» Оксани 

Радушинської), також є переклади зарубіжних бестселерів, що 

висвітлюють цю тему (наприклад, «Квіти для Елджернона» 
американського письменника Деніела Кіза, переклад українською 

мовою Віктора Шовкуна та ін.).  

Доречно дібраний на уроках української мови високохудожній 
текст (чи його фрагмент) сприятиме формуванню ключових та 

предметної компетентностей учнів, національно свідомої, духовно 

багатої особистості. 
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КАТЕГОРІЯ ЛІНГВОДИДАКТИКИ 

(до проблеми оновлення дефініції) 
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та літератури Інституту педагогіки НАПН України 

 
Ключовою категорією багатьох наук вважають метод, що є 

водночас твірною базою для терміна «методика», в основі якого 

неодмінно має бути «сукупність методів». 
На важливості методу наголошував С. Гончаренко: «Метод 

дисциплінує пошук істини, заощаджує сили і час (якщо він 

правильний), дає можливість рухатися до мети найкоротшим шляхом. 

Справжній метод не лише слугує своєрідним компасом, за яким 
суб’єкт пізнання і дії прокладає свій шлях, а й допомагає уникнути 

помилок» [2, с. 487]. З огляду на актуальність його в усі часи 

вважаємо за доцільне привернути увагу до суті терміна в нових 
умовах функціювання української освіти. 

Уживають цей термін у трьох наукових площинах: 

загальнометодологічній, загальнодидактичній і власне методичній 
(йдеться про галузеві методики). У загальнометодологічному 

розумінні метод – це «спосіб побудови й обґрунтування системи 

філософського знання; сукупність прийомів і операцій практичного й 

теоретичного освоєння дійсності» [2, с. 486]. Найбільш оптимальним у 
дидактичному плані тривалий час вважали тлумачення суті методу, 

яке запропонував Ю. Бабанський, – «спосіб упорядкованої взаємодії 

учителя й учнів, спрямованої на розв’язання завдань освіти» [5, 
с. 385]. 

У словниках і методичній літературі радянської доби 

переважають такі варіанти ключових слів подання змісту терміна 

«метод»: «способи роботи вчителя і залежні від них способи роботи 
учнів», «спосіб подання інформації», «об’єднана в одне ціле 

діяльність учителя й учнів», «способи спільної діяльності», «спосіб 

упорядкованої взаємопов’язаної діяльності педагога й учня, 
спрямованої на засвоєння певного компонента змісту освіти», 

«сукупність способів взаємопов’язаної діяльності», «спосіб 

досягнення цілі», «сукупність певних правил, прийомів, норм» та ін.  
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Попри те, що сучасна дидактика вивищує в освітньому процесі 

діяльність учня, однією з сутнісних ознак називає суб’єкт-суб’єктне 
співробітництво учителя й учнів, підручники й посібники, за якими 

студенти, майбутні вчителі-словесники, вивчають методику навчання 

української мови в закладах загальної середньої освіти, згадують про 

метод як систему «послідовних дій учителя, яка організовує 
пізнавальну і практичну діяльність учнів» [4, с. 31]. 

Згадані вище дефініції засвідчують відповідність їх 

традиційному (знаннєвому) підходові до навчання, адже в його умовах 
учень був об’єктом впливу вчителя, що виявлялося в домінуванні 

цілей і завдань, які визначав учитель, автоматично вони мали стати 

цілями учнів. Така зовнішня мотивація не сприяла появі внутрішньої 
потреби в пізнанні. 

Як зазначають сучасні дидактики, метод в освіті «це форма 

руху, реалізації змісту освіти», «частина виду діяльності учня чи 

вчителя» [3, с. 258]. Таке розмежування («учня чи вчителя») точніше 
відображає розуміння освітніх тенденцій. 

В умовах модернізації освіти, упровадження інформаційних 

технологій, актуалізації особистісно орієнтованого й 
компетентнісного підходів суть цього та інших термінів потребують 

коригування. Не йдеться про цілком нове тлумачення, а про таке, що 

приводить у відповідність його чинній системі освіти. Урахування 
потребує той факт, що велику роль нині відведено самонавчанню 

учнів і особливо – студентів, процес здобування освіти не завжди 

передбачає взаємодію його суб’єктів, а роль організатора освітньої 

діяльності нерідко виконує учень/студент. Беремо до уваги й той факт, 
що об’єднання навчального-виховного процесу в освітній у чинному 

Законі України «Про освіту», оновлення цілей передбачає також 

інтеграцію методів навчання і виховання. Модернізація освітньої 
галузі спричинила появу нових термінів, що визначають її характер, а 

саме: психологізація освітнього процесу, суб’єкт-суб’єктні взаємодія 

вчителя й учнів, індивідуальна освітня траєкторія, цілевизначення, 

компетентність, функційна грамотність тощо. Ці та інші терміни 
мають стати наріжними каменями, що шліфують грані методу 

визначають зміст. 

Основними ознаками методу прийнято вважати охоплення 
цілей навчання, способу засвоєння й особливостей взаємодії суб’єктів 

процесу навчання [1, с. 91]. Особистісно орієнтований підхід 

актуалізує два аспекти цілей: предметний (передбачає засвоєння 
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знань, формування практичних умінь) та особистісний (розвиток 

творчих і пізнавальних здібностей, критичного мислення, формування 
мотивів, потреб, системи цінностей, набуття суб’єктного досвіду 

тощо).  

Цю статтю вважатимемо поштовхом до подальшої роботи над 

коригуванням методичної термінології. Адже в результаті 
висловлених вище міркувань очевидним стає факт : дефініція методу 

потребує коригування. Усе більше підстав є для розуміння методу як 

системи усвідомлених послідовних дій/кроків суб’єкта освіти, що 
сприяють забезпеченню прогнозованого результату, який відповідає 

поставленим цілям. 
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Проблема методів навчання української мови завжди 

перебувала в полі зору дослідників, оскільки саме добір методів 
значною мірою впливає на досягнення мети навчання. Дидакти і 

лінгводидакти класифікують методи за характером пізнавальної 
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діяльності здобувачів освіти, беручи за основу різний її рівень 

(М. Скаткін, І. Лернер), за джерелом одержання учнями знань 
(А. Алексюк, Є. Голант, І. Огородников, М. Сорокін, С. Шаповаленко 

та ін.), за способом взаємодії вчителя й учнів на уроці (О. Біляєв, 

М. Пентилюк, Л. Рожило, О. Текучов та ін.) та ін.  

Упродовж багатьох років найбільш продуктивною основою 
для аналізу методів навчання української мови була лінгводидактична 

концепція О. Біляєва та його послідовників, згідно з якою метод 

навчання розглядали як спосіб взаємодії вчителя й учнів на уроці, 
тобто в системі «мета – зміст – метод – результат». Методи, що 

належать до цієї класифікації, отримали експериментальну перевірку 

в дисертаційних працях С. Лукач, Н. Гончаренко-Остапенко, 
В. Теклюк, В. Шляхової та інших, що дозволило визначити умови їх 

ефективності, розробити оптимальні комбінації методів і прийомів 

навчання різних тем української мови. Протягом останнього 

двадцятиріччя активізувалися дослідження інтерактивних методів 
навчання української мови (З. Бакум, Н. Бондаренко, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, О. Караман, С. Караман, Л. Кратасюк, О. Кучерук, 

Л. Попова, Т. Симоненко, Н. Солодюк та ін.), які сприяють розвиткові 
комунікативних умінь і навичок учнів, їхньої пізнавальної діяльності, 

установленню емоційних контактів між учасниками освітнього 

процесу. 
Однак в умовах компетентнісної парадигми навчання, 

запровадження дистанційної форми вектор освітнього процесу, що 

впродовж багатьох років базувався на знаннях, змінився; навчання 

стає практико орієнтованим. У цьому контексті особливої 
актуальності набуває проблема розроблення ефективних механізмів 

формування компетентного учня, готового повноцінно 

соціалізуватися, бачити своє місце в суспільстві, впливати на нього й 
активно долучатися до всіх його процесів. Пріоритетним завданням 

стає пошук оптимальних методів і прийомів формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти в процесі навчання української 

мови. Як слушно зазначає О. Кучерук, перехід від інформаційно-
репродуктивних методів до реалізації антропоцентричної моделі 

організації освітнього процесу забезпечується застосуванням різних 

методів, орієнтованих на інтереси особистості, підвищення мотивації 
учіння, спрямованих на активізацію навчання, самоосвіту, розвиток 

внутрішньої культури, творчої мовленнєво-мисленнєвої діяльності, 

вироблення навичок ефективного спілкування та ін., тобто не на 
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окремі знання і вміння, а на формування компетентної особистості, 

суттєвим показником якої була б її духовність [2, с. 60]. З огляду на 
суб’єкт-суб’єктний характер освітнього процесу назріла потреба 

говорити не тільки про методи навчання, а й про методи учіння, 

доповнення традиційних методів психологічними прийомами, 

спрямованими на формування життєво важливих умінь і навичок та 
особистісних рис здобувачів освіти. 

Сьогодні відбувається трансформація традиційних методів 

навчання. Їх доповнюють інтерактивними прийомами задля 
підвищення ефективності. Так, змінилися функції методу слово 

вчителя: якщо раніше домінувала інформаційна функція, оскільки 

вчитель пояснював тему уроку, розкриваючи учням особливості того 
чи того мовного явища, організовував спостереження над мовою, то 

нині слово вчителя має координувати дії здобувачів освіти, 

підтримувати їхні пошуки, стимулювати до навчання, а в умовах 

дистанційного навчання важливо, ще й підтримати учнів, 
скоординувати їхню самостійну діяльність, допомогти повірити у 

власні сили. У цьому разі провідними є підтримувальна й 

координувальна функції означеного методу. Зазнає змін і метод 
роботи з підручником, оскільки підручник втратив монополію на 

інформацію, тож доцільно говорити про роботу з навчальною 

інформацією, яка може бути вміщеною і в підручнику, довідкових, 
лексикографічних виданнях, і на різноманітних електронних носіях. 

Більш логічною вважаємо назву «метод роботи з навчальною 

інформацією».  

Одним із традиційних, проте незмінно важливих, є метод 
спостереження, мета якого – проаналізувати всі рівні мовної системи 

(фонетичний, лексичний, граматичний тощо) і виокремити в тексті 

споріднені явища, відібрати й порівняти їх за певною ознакою або 
низкою ознак, дослідити, як змінюються форми слів, словосполучень, 

конструкції речень у разі зміни мети або змісту висловлення. Нині 

об’єкт і алгоритм спостереження змінилися: якщо раніше учні 

працювали з цілісним одиничним текстом, з’ясовуючи функції тих чи 
тих мовних одиниць, то нині все частіше здійснюють спостереження 

на матеріалі множинних і перерваних текстів, текстів змішаного типу, 

що містять таблиці, графіки, діаграми, мапи, бланки, малюнки тощо. 
Учнів спонукають до аналізу вербальних і невербальних засобів 

організації тексту, жанрових моделей, засобів образності, риторичних 
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фігур, моделей поведінки персонажів тощо, тобто мовний аспект 

спостереження поступається комунікативному.  
Зазначимо, що донині не розроблено класифікації 

компетентнісно орієнтованого навчання української мови. Нам 

видається перспективною наукова позиція О. Потапенка, 

Л. Кожуховської та ін., які запропонували такі методи навчання 
української мови: когнітивні, креативні, організаційно-діяльнісні [3]. 

Означені методи, на нашу думку, враховують вимоги 

компетентнісного підходу, оскільки використання в освітньому 
процесі методів, що належать до означених груп, сприяє формуванню 

предметної та ключових компетентностей учнів через практичну 

діяльність, а не традиційним шляхом – від теорії до практики.  
Виокремлені методи синтезують шляхи і способи ефективної передачі 

певної частини соціального досвіду учням, що забезпечує їхню 

успішну самореалізацію. Наприклад, метод гіпотез спонукає 

здобувачів освіти до висунення припущень, пошуку ефективних 
шляхів розв’язання тієї чи тієї проблеми. Ситуаційний метод сприяє 

розвиткові вмінь працювати з інформацією, аналізуючи й синтезуючи 

її, розв’язувати проблеми, аргументувати власну позицію, оцінювати 
альтернативну думку тощо. Водночас зазначимо, що не варто 

вдаватися до вживання ненаукових назв: метод «Якби…», метод 

придумування, метод образної картини. Метод самооцінки, на нашу 
думку, доцільно назвати методом самооцінювання. 

У доборі методів доцільно враховувати висновки науковців 

про те, що значний когнітивно-розвивальний потенціал мають 

практичні методи, зокрема, метод проєктів, метод вправ, ситуаційний, 
дидактичні ігри, висування гіпотез тощо. Необхідно брати до уваги й 

те, на досягнення якого освітнього результату буде спрямовано той чи 

той метод, як метод забезпечуватиме формування предметної і 
ключових компетентностей учнів.   

Отже, компетентнісна парадигма вплинула на добір методів 

навчання української мови: традиційні методи зазнають 

трансформацій, доповнюються психологічними прийомами, що 
зумовлено необхідністю посилення активності учнів, підвищення 

мотивації до опанування предмета. Лінгводидакти шукають 

оптимальні методи і прийоми формування предметної й ключових 
компетентностей у процесі навчання української мови, однак нині 

відсутня єдина класифікація, спостерігається термінологічна 
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невизначеність у назвах методів, що ускладнює роботу вчителів-

словесників. 

 

Використана література 

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

української мови учнів ліцею. Київ: Педагогічна думка. 2019. 56 с. 
2. Кучерук О.А. Сучасні тенденції вдосконалення змісту і 

методів україномовної освіти. Наука і освіта : наук.-практич. журнал 

Південного наукового Центру НАПН України. 2013. № 5, липень-
серпень. С. 58-62. Серія: Психологія і педагогіка. URL: 

http://eprints.zu.edu.ua/10092/1/%D0%A1._3.pdf  

3. Лінгводидактика (курс лекцій) : [навч. Посібник для 
студентів філологічних спеціальностей ВНЗ] / О.І. Потапенко, Л.П. 

Кожуховська, Т.І. Товкайло, Т.В. Чубань. Київ: Міленіум, 2005. 402 с. 

4. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних 

закладах / за ред. М.І. Пентилюк : Підручник для студентів-філологів 
. Київ: Ленвіт, 2004. 264 с. 

 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Наталія Грона,  

доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії,  

викладач-методист  

Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний  
фаховий коледж імені Івана Франка»   

Чернігівської обласної ради 

 
У контексті сучасних вимог вагомого значення набуває 

проблема лінгводидактичної підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів, оскільки його діяльність пов’язана з фаховою 

поліфункційністю, багатопредметністю, розгалуженістю художньо-
творчої й емоційно-комунікативної сфери взаємодії з учнями, високим 

рівнем діалогічності й референтності в стосунках із ними, духовно-

моральною насиченістю змісту освіти. 
Оволодіння лінгводидактичними засадами навчання рідної 

мови сприяє усвідомленню перспективних тенденцій та завдань 

шкільного курсу української мови й методичної науки загалом, 



 33 

допомагає орієнтуватись у нових концепціях, теоріях, ідеях, 

технологіях, озброює вчителя системою методів педагогічного 
дослідження, забезпечує добір ефективних методів, прийомів і форм 

організації процесу мовної освіти школярів, дає змогу моделювати 

методичні ситуації та аналізувати шляхи виходу з них. 

У процесі аналізу науково-методичної літератури ми 
з’ясували, що наявні різні дефініції освітнього феномену 

«лінгводидактична компетентність». З наявного спектра 

характеристик оберемо визначення лінгводидактичної компетентності  
майбутнього вчителя початкових класів, запропоноване I. Хижняк: 

«здатність на високому науковому й методичному рівнях, з 

урахуванням психологічної та виховної специфіки, застосовуючи 
різноманітні форми організації навчально-виховного процесу та 

постійно самовдосконалюючись, якісно організовувати процес 

становлення в молодших школярів мовно-мовленнєвої 

компетентності» [6, с. 168]. 
Результатом роботи викладача і студента з формування 

лінгводидактичної компетентності мають стати сформовані в 

майбутнього вчителя професійні вміння, які О. Кучерук умовно 
поділяє на три групи: загальнопедагогічні, які пов’язані з 

самореалізацією у сфері педагогічної творчості, оригінальним 

моделюванням навчально-виховного процесу, творчим мисленням, 
нестандартним розв’язанням педагогічних ситуацій, проведенням і 

аналізом уроків, позакласних заходів; спеціальні, які випливають із 

специфіки курсу методики української мови, зокрема вміння 

працювати з навчально-методичною літературою, аналізувати 
труднощі в засвоєнні учнями мови і добирати шляхи подолання їх, 

розробляти на основі власного фахового і особистісного досвіду 

інноваційні методи, технології навчання мови, складати систему 
мовно-мовленнєвих вправ і завдань, організовувати підготовку до 

переказів і творів, аналізувати текст з погляду функціонування в 

ньому мовних одиниць, проектувати й проводити роботу над різними 

видами мовних помилок; комунікативні, пов’язані з культурою 
мовлення, технікою виразного мовлення, ефективністю і щирістю 

спілкування залежно від комунікативної педагогічної ситуації [5].   

У цьому контексті проблемне навчання створює найбільш 
сприятливі умови для лінгводидактичної підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів, розвиває пізнавальний інтерес, творчу 

активність і самостійність. Проблемне навчання – це інтегроване 
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поняття, що поєднує розвивальний,  диференційований, інноваційний 

підходи в освітньому процесі.  
Принципові положення концепції проблемного навчання у 

різні часи розробляли Т. Кудрявцев, І. Лернер, А. Матюшкін, 

М. Махмутов, Н. Менчинська, У. Оконь, М. Скаткін, Н. Тализіна, 

І. Якиманска та ін.  Упровадженню проблемного навчання в умовах 
вищої школи присвячені дослідження С. Архангельського, 

В. Андреєва, Ю. Кулюткіна, Т. Ільїної, А. Алексюка тощо. Окремі 

аспекти проблемного навчання досліджували  Н. Голуб, О. Горошкіна, 
К. Климова, О.  Кучерук  та ін. 

Основне дидактичне призначення проблемного навчання – 

педагогічне керування активною пошуковою діяльністю студентів. 
Своє вираження знаходить у проблемних запитаннях, ситуаціях, 

завданнях, які необхідно вирішити майбутнім фахівцям.  

 Проблемне навчання передбачає засвоєння студентами знань і 

способів дій у кілька етапів. 
1. Створення проблемної ситуації. Викладач повідомляє готові 

висновки науки, не розкриваючи способів їхнього розв'язання. Це 

стимулює активність студентів, але вона не впливає на формування 
навичок подолання проблеми, оскільки не передбачає самостійної 

діяльності. 

2. Аналіз і формування проблеми. Викладач дає студентам 
фактичний матеріал для аналізу, порівняння, зіставлення й розкриває 

логіку розв'язання проблеми в історії науки. Розповідаючи, як учені 

здобували нові знання, проникали в сутність явищ, робили висновки, 

сам формулює проблему, указує напрям пошуку шляхів її розв'язання. 
3. Висунення гіпотез. Викладач створює студентам умови для 

самостійного формулювання проблеми, пошуку шляхів її розв'язання 

через висунення гіпотез, знаходження варіантів доведення й перевірки 
їхньої правильності, розвиває пізнавальну активність і самостійність 

[1, с.30]. 

Головними прийомами, що лежать в основі проблемного 

навчання в курсі викладання методики української мови є 
спостереження за мовним матеріалом, яке викликає проблемну 

ситуацію, та евристична бесіда, яка допомагає вийти з ситуації 

інтелектуального утруднення. 
Поштовхом до пошуків шляхів виходу з проблемної ситуації є 

суперечливість між відомим і невідомим. Проблемна ситуація – це 

стан розумового утруднення студентів, який викликаний 



 35 

недостатністю раніше засвоєних ними знань і способів діяльності для 

вирішення пізнавального завдання чи навчальної проблеми. 
Проблемна ситуація спеціально створюється викладачем за 

допомогою окремих прийомів, методів і засобів [3, с. 34].  Наприклад, 

під час засвоєння методики роботи над створенням текстів різних 

типів учнями молодшого шкільного віку ми пропонували студентам 
такі проблемні ситуації: 

• Як ви думаєте, чому під час навчання створювати тексти-

описи важливо ділити їх на тематичні групи: 1) портретний опис 
людини (зовнішність, характер); 2) опис тварини, рослини; 3) опис 

неживого предмета; 4) опис інтер'єру; 5) опис явищ природи; 6) 

пейзажний опис? З  яких тематичних груп слід починати навчання, а 
до яких приступити пізніше? Чому? 

• Чи бачите ви необхідність пов'язувати роботу з навчання 

створенню текстів-описів із вибором стилю і жанру мовлення вже в 

початковій школі? Чому? 
• Чи вважаєте ви, що підготовчий етап до навчання створенню 

письмових текстів-міркувань можливо розпочати вже в першому 

класі? Аргументуйте свою відповідь. 
• У чому ви бачите різницю між міркуваннями-поясненнями та 

міркуваннями-доказами? Чи вважаєте ви доцільним знайомити 

молодших школярів з таким поділом текстів-міркувань? 
• Чи обов'язково складати плану майбутнього тексту твору? Як 

організовується така робота в класі? 

Перечитайте розділ Програми з української мови для учнів 1-4 

класів «Розвиток мовлення». Чому, на ваш погляд, усна робота з 
навчання створення текстів має випереджати письмову роботу? Чи  

можна вважати, що співвідносити заголовок і зміст твору учні вчаться, 

починаючи з уроків навчання грамоти? 
Проблемне завдання дає вказівки, які пропонуються студентам 

для їхньої самостійної пошуково-пізнавальної діяльності. Вони 

спрямовані на отримання необхідного результату. Проблемні завдання 

виконуються у формах пошуку, творчості, винахідництва, 
експерименту, моделювання та інших формах.  

Проблемне запитання – це запитання, на яке в студента  немає 

заздалегідь готової відповіді, цю відповідь студент шукає самостійно. 
На відміну від звичайного, проблемне запитання не передбачає 

простого пригадування і відтворення знань. [4, с. 8]. Наприклад:  
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– Чи вдало дібрав учитель завдання для роботи над заголовком 

тексту: «Придумай свій заголовок до вірша Л. Костенко «Здивовані 

квіти» і порівняй його з авторським?» 

– Чи є мовчазне читання  є домінувальним видом роботи в 

початкових класах? 

Отже, проблемне навчання підвищує рівень науковості освіти, 

розвиває творчі, професійні здібності студентів. Активізація 

навчальної діяльності студентів шляхом такого навчання не 
вичерпуємо тим, щоб лише підняти рівень засвоєних студентами 

понять чи навчити окремих мисленнєвих операцій у стихійному 

порядку, головне – навчити системі розумових дій для вирішення 
нестандартних завдань, які можуть виникати в майбутній професійній 

діяльності. Продуктивність під час проблемного навчання, на наш 

погляд, полягає в тому, що студент, аналізуючи, порівнюючи, 
синтезуючи, узагальнюючи фактичний матеріал, отримує з нього нову 

інформацію, тобто продукує нові знання. 

Сучасний освітній процес потребує активних форм навчання. 

У контексті новітніх вимог випускники закладів вищої освіти мають 
оволодіти ґрунтовними теоретичними знаннями, виробити стійкі 

вміння і навички, набути творчих якостей, удосконалити критичне 

мислення, сформувати ціннісне ставлення до майбутньої професійної 
діяльності, здатність до продуктивної комунікації. 
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Мудрий не той, хто багато 
знає, а той, чиї знання корисні. 

Есхіл 

Компетентнісний підхід до навчання, який починає домінувати 
в сучасній українській школі, потребує осмислення існуючої типології 

методів навчання та створення типології методів компетентнісного 

навчання. Поняття методу навчання складне і багатовимірне, 

підтвердженням цьому є проблема класифікації методів навчання, яка 
і дотепер залишається дискусійною і багатоаспектною. Методи 

навчання розрізняють за дидактичною метою, за подачею навчального 

матеріалу, за джерелом одержання учнями знань, за особливостями 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, за особливостями 

викладання та учіння, за логікою побудови навчального матеріалу, за 

логікою викладання, за характером пізнавальної діяльності, за 

ступенем самостійної роботи учнів у процесі навчання, за способом 
вирішення пізнавального завдання тощо. Однак, ні в кого не викликає 

сумніву, що питання про методи навчання потрібно розглядати, 

керуючись розумінням мети навчання та закономірностями його 
перебігу. 

Компетентнісний підхід до навчання передбачає насамперед 

формування відповідних компетентностей, предметних і загальних, і 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2814/1496
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потребує спеціальної організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності зі застосуванням відповідних методів, серед яких чільне 
місце посядуть практичні методи і, зокрема, метод практичної роботи, 

що до сьогодні, на жаль, не набув широкого розповсюдження у 

викладанні рідної мови. 

Практичні методи навчання використовують для 
безпосереднього пізнання дійсності, поглиблення знань, формування 

вмінь і навичок, а на їхній базі – відповідних компетентностей, тобто 

«особистiсних результатів навчальної дiяльностi; практичного досвiду 
успiшного використання вiдповiдних знань i вмiнь у рiзних життєвих 

ситуацiях; iндивiдуального досвiду реалiзацiї набутих компетенцiй» 

[1, с. 61]. 
Одним із практичних методів навчання є практична робота, 

яка передбачає застосування учнями знань у ситуаціях, наближених 

до життєвих [2, с. 333]. 

Практичні роботи є однією із форм дослідницької самостійної 
роботи учнів (індивідуальної, парної або групової), що здійснюється 

за завданням учителя з матеріалами, запропонованими вчителем. 

Практична робота може проводитися як в репродуктивному 
(ілюстративному), так і в евристичному або дослідницькому планах. 

Якщо практична робота має репродуктивний характер, то учні у своїх 

дослідах повторюють шлях аналізу досліджуваного матеріалу, 
продемонстрований вчителем. Коли практична робота має 

евристичний або дослідницький характер, учні самі вперше 

виконують поставлене перед ними практичне завдання. 

Метод практичної роботи повністю відповідає одній з видових 
ознак методу навчання, виокремлених професором А. М. Алексюком, 

– «бути формою руху пізнавальної діяльності», зокрема: а) «бути 

певним логічним шляхом засвоєння знань, умінь та навичок учнями»; 
б) «бути певним видом і рівнем пізнавальної діяльності учнів»; в) 

«бути певним шляхом стимулювання і мотивації учіння» [3, с. 23]. 

Етапи проведення практичних робіт евристичного або 

дослідницького характеру: а) пояснення вчителя (опис ситуації та 
постановка завдання роботи); б) інструктаж (за потреби); в) виконання 

роботи (кожен учень виконує роботу самостійно, в парі або в групі);  

г) контроль (роботи учнів приймають і оцінюють). 
Наведемо приклади практичних робіт. 

5 клас. Розділ «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 

Тема «Алфавіт». 
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Практична робота «Створення сторінки сучасної української 

абетки». 
Пояснення вчителя. Вчитель звертається до власного досвіду 

дітей і пропонує їм пригадати свій перший підручник – абетку. Потім 

розповідає про один з перших українських букварів – «Українську 

граматку до науки читання й писання» Бориса Грінченка. Пояснює 
дітям, що науковець, письменник і педагог виступав за створення 

народних шкіл з українською мовою навчання. Коли він працював 

учителем, то всупереч царській забороні нелегально вів навчання 
рідною мовою, використовуючи при цьому складений ним самим 

рукописний буквар «Українська граматка до науки читання й 

писання». Уперше підручник був виданий в Києві у 1907 р. Мету 
свого підручника Борис Грінченко сформулював так: «Я сам написав 

усю граматику друкованими літерами та й учив по ній читання й 

писання свою дитину і чужих дітей, щоб рідною мовою озивалася до 

їх наука». Вчитель показує дітям декілька сторінок з азбуки 
Грінченка, наприклад: «Воли», «Лійка», «Млин», «Рало», «Серп», 

«Ярмо»., наголошує на тому, що «Азбука» Грінченка була створена 

понад сто років тому. 
Ситуація – влітку у бабусі в селі або на дачі виникла потреба 

вивчити з дитиною букви, а абетки немає.  

Завдання: створити на листочку паперу А-4 сторінку сучасної 
абетки для молодшого братика або сестрички чи просто для знайомої 

дитини, яка тільки починає вивчати літери. Написати літеру і 

намалювати два-три сучасних предмети / явища, назва яких 

починається з цієї літери. 
Завдання може виконуватися індивідуально або в парах чи 

групах. Літери можна поділити між учнями – і в результаті створити 

«Абетку від А до Я» і розмістити її в класі або презентувати учням 1-
го класу, які тільки вивчають букви. 

Практична робота «Визначаємо послідовність виступу 

конкурсантів». 

Ситуація – у школі проводиться пісенний фестиваль 
«Українська народна пісня» (районний / міський / обласний) тощо. 

Щоб ніхто з учасників не образився, вирішили, що виступати 

конкурсанти мають за назвою селища / району / міста за алфавітом. 
Матеріал для практичної роботи: картки з назвами сіл / 

районів міста / міст. 
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Завдання: створити список конкурсантів, розташувавши назви 

населених пунктів в алфавітному порядку. 
(Це можуть бути спортивні змагання, парад учасників за 

алфавітом (за назвою міст) тощо). 

Практична робота «Створюємо каталог книжок». 

Ситуація – родина одного з учнів передає до шкільної 
бібліотеки певну кількість книжок. Необхідно підготувати 

бібліотекарці матеріали для створення електронного каталогу. 

Матеріал для практичної роботи: 3-4 книги на кожного учня. 
Завдання: створити два списки, розташувавши книжки за 

алфавітом: в першому – за автором, в 2 – за назвою. 

Кожен з учнів опрацьовує свої книжки, потім учні формують 
загальний список. 

Окремі групи практичних робіт складають роботи зі створення 

навчальних інформаційних плакатів та роботи зі застосуванням 

медіатекстів. 
Навчальний інформаційний плакат – це джерело знань, носій 

навчальної інформації, що представлена різними формами. Створення 

інформаційних плакатів – це візуалізація учнями навчального 
матеріалу, що сприяє кращому розумінню сутності явища, його 

структури, стимулює пізнавальну активність, самостійність, розвиває 

увагу, спостережливість, креативне мислення. 
Навчальні інформаційні плакати можуть мати констатуючий і 

узагальнюючий характер. Констатуючі плакати стосуються окремих 

мовних явищ, правил, фактів (їх створення пропонується учням як 

практична робота під час вивчення теми). Узагальнюючі – 
систематизують та узагальнюють матеріал з певної теми чи розділу 

(створюються після опрацювання теми або розділу). 

Прикладом констатуючих навчальних інформаційних плакатів 
можуть бути плакати на теми «Правопис префіксів роз-, без-», 

«Правила вживання апострофа», «Антоніми», «Граматична основа 

речення» тощо. 

Теми, які варто пропонувати учням для узагальнюючих 
плакатів: «Групи слів за значенням», «Звуки мови», «Іменник», 

«Складне речення» тощо. 

Навчити учнів створювати інформаційні плакати, 
виокремлюючи суттєві та важливі ознаки, – складне завдання. 

Починається така робота з репродуктивних завдань (аналіз готових 

інформаційних плакатів) через евристичні (створення плакатів за 
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допомогою вчителя) до дослідницьких (самостійне створення 

навчального інформаційного плакату). 
Застосування в практичних роботах медіатекстів (афіш, 

сторінок з різними товарами з сайтів супермаркетів тощо) відкриває 

широкі можливості для демонстрації практичного значення матеріалу, 

що вивчається. 
Наприклад, 6 клас. Розділ «Морфологія. Орфографія». Тема 

«Числівник». 

Завдання: роздивитись афішу і дати письмову відповідь на 
питання, використовуючи кількісні і порядкові числівники: Якого 

числа відбудеться вистава? О котрій годині вона почнеться? Скільки 

триватиме вистава? Зі скількох років дозволено дітям перегляд цієї 
вистави? 

 
 

Виконуючи практичні роботи, учень набуває особистого 

досвіду застосування знань в нових для нього ситуаціях, які є 

наближеними до життєвих, що і відповідає компетентнісному підходу 
да навчання. 

Практичні роботи мають важливе навчально-пізнавальне 

значення, формують вміння і навички, необхідні для життя та 
самоосвіти. Виконання таких робіт сприяє конкретизації знань, 

розвиває вміння спостерігати та аналізувати мовні явища, формує 

необхідні для життя компетентності, допомагає усвідомленню 
практичної значущості матеріалу, що вивчається. 
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Лінгвістичний аналіз функційного простого речення –  один із 
аспектів лінгвістичного аналізу тексту, що зумовлює погляд на 

синтаксичну одиницю як одиницю мовленнєвої діяльності, 

комунікативного процесу, тобто змінну, динамічну, варіативну,  яка за 

конкретних текстових умов набуває нових смислових відтінків і 
сприяє досягненню авторської мети.  

Продуктивними методами лінгвістичного аналізу тексту вчені 

називають загальнонаукові (спостереження, кількісно-статистичний, 
моделювання, експеримент, порівняльно-зіставний),  

загальнофілологічні (трансформаційний, дистрибутивний, 

контекстологічний, компонентний, композиційний, структурний, 
семіотичний, концептуальний), специфічні (інтертекстуальний, 

семантико-стилістичний, «слово-образ», зіставно-стилістичний, 

лінгвістичного експерименту) [2]. Українські лінгвісти Ф.Бацевич, 

Т.Єщенко, І.Кочан рекомендують використання сучасних методів 
аналізу тексту, зумовлених когнітивним та комунікативним підходами 

у мовознавчій парадигмі, а саме: контекстуально-інтерпретаційного, 

діалогічної інтерпретації, когнітивного картування, прагматичного, 
авторизації,  інтент-аналізу тощо [1], [4]. 
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Необхідність прагматизації методів лінгвістичного аналізу 

рівневої організації тексту зумовлена деякими причинами: з одного 
боку, це продиктоване домінантою компетентнісного, 

комунікативного підходів у сучасній освітній галузі, а з іншого – 

актуалізацією прагматичної парадигми філологічних наукових 

досліджень. Назріла потреба переорієнтації у навчанні лінгвістичного 
аналізу тексту, реалізації прагматичного підходу до вивчення 

функційних мовних одиниць, залучення методів текстової аналітичної 

діяльності на платформі прагматики, оскільки остання керується 
філософськими положення про успішного суб’єкта, успішну 

діяльність, успішну комунікацію. 

Прагматизація методів лінгвістичного аналізу передбачає, з 
одного боку,  опертя на прагматичний метод, а з іншого – залучення 

традиційних методів як інструменту для виявлення й інтерпретації 

прагматичних текстових явищ. 

Прагматичний метод аналізу є поширеним у різних 
загальнонаукових і мовознавчих  галузях. Його розуміють як метод 

інтерпретації вчинків людей (Ф.Бацевич, В.Дем’янков), як метод 

виявлення ціннісно-цільових стосунків (В.Канке), як спосіб вивчення 
живих комунікативних процесів у їх синхронному взаємозв’язку з 

етнічним менталітетом (З. Комарова) тощо.  

Досить глибоке розуміння прагматичного методу в теорії 
лінгвістичного аналізу тексту подає український лінгвіст Т.Єщенко,  

пов’язуючи його  із встановленням засобів здійснення комунікативної 

взаємодії, типів впливу на адресата, правил оптимізації цього впливу, 

сприянням розв’язання проблеми комунікативного моделювання 
тексту, прагматичної природи та основної функції – посередника між 

автором і читачем.  Цей метод є інструментом здійснення такого 

різновиду лінгвістичного аналізу, як комунікативно-прагматичний.  
Як бачимо, прагматичний метод лінгвістичного аналізу з 

причини своєї функційно-комунікативної природи  повною мірою 

забезпечує комунікативний підхід, сприяє розширенню формату 

останнього, зосереджуючи увагу на виявленні прагматичної функції 
засобів мовної системи  в умовах тексту як продукту комунікації.  

Указаний  метод аналізу мовних явищ забезпечує формування 

мовленнєвої, комунікативної компетентності на платформі 
прагматичного критерію. 

Виявлення прагматичної функції (функції впливу, взаємодії) 

засобів синтаксичного рівня мовної системи, зокрема різних видів 
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простого речення,  відбувається через осмислення їх як мовленнєвих 

(або комунікативних) актів, що  є маркерами  інтенційного смислу як 
способу виявлення ставлення мовця до предмета розмови або до 

співрозмовника,  а також впливової сили.  

Прагматизація традиційних методів аналізу функційного 

простого речення відбувається шляхом трансформації мети 
лінгвістичного аналізу, що полягає у виявленні прагматичної функції 

мовної одиниці. Наприклад, традиційний метод повільного 

прочитання зумовлює зосередження уваги на синтаксичних одиницях, 
які мають комунікативно-інтенційний смисл; метод конверсаційного 

аналізу допомагає здійснити «гру» речень на мікрорівні (виявлення 

прагматичної функції окремих речень), проміжному рівні (рівень 
діалогу), макрорівні (рівень фаз розмови); кількісно-статистичний 

метод має на меті виявлення кількості типів мовленнєвих актів, 

формально виражених різними видами простого речення, для 

досягнення комунікативної мети висловлювання); прагматизований 
метод лінгвістичного експерименту  передбачає заміну речення-

висловлення із більш низькою ілокутивною силою на таку, яка б 

сприяла досягненню авторської інтенції; порівняльно-зіставний метод 
полягає у виділенні спільного й відмінного в організації прагматики 

синтаксичного рівня текстів однієї тематичної групи.  

На наш погляд, прагматизація методів лінгвістичного аналізу є 
перспективним напрямом наукової й освітньої галузі, оскільки 

забезпечує новий погляд на мову, мовлення, комунікацію, а також 

формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетентності 

успішного мовця. 
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Реалії сьогодення обумовлюють необхідність запровадження 

дистанційної та змішаної форм навчання, що забезпечує 
безперервність освітнього процесу. 

Тенденція до зростання ролі самостійної роботи учнів, 

розмиття меж між різними формами, методами та прийомами 

організації навчання внаслідок широкого використання засобів ІКТ 
привели до появи змішаного навчання – педагогічно виваженого 

поєднання технологій традиційного, електронного, дистанційного та 

мобільного навчання. 
Дистанційне навчання розуміємо як навчальну взаємодію 

здобувача освіти і педагога на відстані, у процесі якої передбачається 

реалізація всіх обов’язкових компонентів освітнього процесу (мета, 
зміст, методи, прийоми, організаційні форми, засоби навчання) 

специфічними засобами Інтернет-технологій [1]. Така форма навчання 

орієнтована на розвиток здатності учнів до активного спілкування, 

творчого співробітництва та, водночас, поглиблення вмінь самостійної 
діяльності, що загалом сприяє їхньому самовдосконаленню, 

готовності до самореалізації в сучасному соціумі.  

Поняття «змішане навчання» набуло популярності після появи 
й публікації книги Бонкома і Грема «Довідник змішаного навчання». 

Дослідник Н. Болюбаш вважає терміни «змішане навчання», 

«комбіноване навчання», «гібридне навчання» синонімами та 

тлумачить їх зміст таким чином: «поєднання дистанційного та 
електронного мережевого навчання з традиційними формами 

навчання: очною та заочною» [2]. Для змішаного навчання характерне 

поєднання традиційних та інноваційних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

У процесі дистанційного чи змішаного навчання доцільними 

будуть класичні методи та прийоми, але спосіб їх реалізації інший – із 
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залученням ІКТ. Важливою умовою успішного проведення таких 

занять є логічно обґрунтований добір учителем методів і прийомів 
організації навчальної діяльності, доцільних в умовах дистанційного 

чи змішаного навчання. 

Як засвідчує шкільна практика, ефективними формами 

онлайн-комунікацій на уроках української та зарубіжної літератур є 
відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, 

соціальні мережі, мобільні застосунки (Viber тощо).  

Нині набули поширення серед учасників освітнього процесу 
такі веб-ресурси для дистанційного навчання, як платформа Moodle, 

Google Classroom, Microsoft Teams; сервіси для проведення 

відеоконференцій – Zoom, Google Meet, Skype. 
Особливої значущості в умовах дистанційного та змішаного 

навчання набуває питання оцінювання освітніх результатів учнів. 

Оцінювання може відбуватися як миттєво за допомогою цифрових 

ресурсів, так і після традиційної перевірки учнівської роботи 
вчителем. Так, ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) – 

простий інструмент для оцінювання роботи класу в режимі реального 

часу. Тут створена комфортна система заохочення з різними ролями та 
рівнями доступу. У ClassDojo реєструється вчитель/ка й реєструє 

учнів свого класу. Персональний код для доступу до власного 

профілю висилається учням; батьки також отримують доступ до 
профілю дитини.  

Специфіка дистанційного навчання, що базується на 

телекомунікаційних технологіях, інтернет-ресурсах і послугах, 

впливає на способи відбору і структуризацію змісту, способи 
реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що 

суттєво впливає на функціонування всієї системи.  

LearningApps.org (LearningApps.org) – онлайн-сервіс, що 
дозволяє швидко створювати змістовні інтерактивні вправи різних 

типів на різні теми з курсів української та зарубіжної літератур в 

школі. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою 

або як індивідуальні вправи для учнів.  
Classtime (https://www.classtime.com/uk/) – платформа для 

створення інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести 

аналітику навчального процесу і реалізовувати стратегії 
індивідуального підходу. Тут є бібліотека ресурсів, а також 

передбачено можливість створювати запитання. 
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Учителеві важливо поєднувати цифрові завдання, роботу з 

підручником і робочим зошитом. Віртуальна дошка Padlet.com, на 
якій можна розміщувати окремі плитки-дописи з текстовою 

інформацією, гіперпосиланнями, зображеннями, прикріплювати 

файли, аудіо-, відеозаписи, – це той ресурс, який в умовах 

дистанційного чи змішаного навчання дає можливість реалізовувати 
сучасні та традиційні методи і прийоми для опрацювання навчального 

матеріалу. Передбачено можливість ввімкнути режим коментування, у 

якому учні зможуть додавати виконані роботи. Варто зазначити, що 
така організація взаємодії є доцільною в межах уроків одного класу 

або кількох класів на нетривалий період, оскільки доступний простір 

швидко захаращується. Однак, у безкоштовному обліковому записі 
доступні лише три віртуальні дошки.  

У процесі дистанційного навчання такі основні методи 

навчання літератури як коментоване читання твору, бесіда, шкільна 

лекція, самостійна робота учнів над твором набирають нових форм 
інтерпретації, а саме, вивівши текст твору на монітор під час zoom- чи 

Google Meet-конференцій можна і читати, і коментувати прочитане. 

Шкільну лекцію замінить відеопрезентацією до уроку. Варто надавати 
перевагу роботі зі схемами, алгоритмами, таблицями, картками-

портфоліо літературних героїв тощо. 

Не зайвим буде узгодити між усіма учасниками освітнього 
процесу розуміння основних понять та термінів, що набувають нового 

змісту в умовах дистанційного навчання. Наприклад, опрацювати 

параграф означає: прочитати текст, відповісти на запитання після 

параграфа, скласти таблицю, карту понять, часову шкалу, інфографіку 
тощо. Ці різні завдання можуть бути виконані в результаті прочитання 

певного тексту,тому дуже важливо конкретизувати очікуваний 

результат роботи учнів, надати їм чіткі інструкції щодо його 
досягнення.  

Отже, за умови методично правильної організації та добору 

вчителем доцільних методів і прийомів роботи під час дистанційного 

навчання є можливість успішної реалізації системних принципів 
відкритої освіти: мобільності учасників освітнього процесу, їхнього 

рівного доступу до освітніх систем, надання якісної шкільної освіти. 
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КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ  

ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Ольга Караман,  

провідний науковий співробітник відділу навчання мов  
національних меншин і зарубіжної літератури  

Інституту педагогіки НАПН України 

 
Найважливішим завданням загальної середньої освіти ХХІ 

століття є вдосконалення процесу навчання, за якого пріоритетом стає 

формування в учнів наукової картини світу, культури розумової 

діяльності, інноваційного стилю мислення, креативного потенціалу, 
національної свідомості й самосвідомості, патріотичних почуттів, 

активної громадянської позиції, підготовка їх до соціалізації, творчої 

діяльності, професіоналізації, організації й самоорганізації навчання 
впродовж життя. 

У процесі аналізу й синтезу здобутків дидактики (М.  Скаткін, 

М. Махмутов, В. Оконь й ін.) і лінгводидактичних студій (О. Біляєв, 

http://www.nbuv.gov.ua/e-%20journals/ITZN/em13/%20content/09bnmetv.htm
http://www.nbuv.gov.ua/e-%20journals/ITZN/em13/%20content/09bnmetv.htm
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/44328/
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Н. Голуб, О. Горошкіна, О.Кучерук, Л. Мамчур, В. Мельничайко, 

Т. Окуневич, С. Омельчук, М. Пентилюк й ін.) вирізнено й 
схарактеризовано продуктивні методи  навчання  української мови з 

позицій мовленнєвого розвитку учнів 8–9 класів на уроках 

поглибленого вивчення мови. Установлено, що ефективними в 

освітній практиці є методи: традиційні – усного викладу учителем 
матеріалу (розповідь, пояснення); бесіда вчителя з учнями; 

спостереження учнів за мовою; робота з підручником; метод вправ; 

інтерактивний; та сучасні – основні й допоміжні – метод аналізу 
тексту і його мовних засобів (концептуальний, герменевтичний, 

мовностильовий); метод спрямованого слухання, читання й 

обмірковування; дослідницький; моделювання (словотвірного, 
комунікативного);засоби:  вправи на текстовій основі, зорові (таблиці, 

схеми, зображення, графіки, діаграми, інтернет-ресурси); слухові 

(аудіозаписи); зорово-слухові (мультимедійні системи).  

Узагальнення напрацювань дослідників з проблеми, власний 
досвід роботи дають змогу дійти висновку, що впровадження 

означених  методів поглибленого  навчання учнів 8-9 класів закладів 

середньої загальної освіти сприяє не лише якісному засвоєнню 
теоретичного матеріалу шкільного курсу української мови, а й 

формуванню ключових компетентностей, усвідомленню учнями того, 

де і як здобуті знання з української мови можуть бути застосовані в 
життєвих ситуаціях. 

Студіювання лінгводидактичних праць і практичний досвід 

роботи підтверджують доцільність виокремлення трикомпонентної 

системи вправ (рецептивно-аналітичні, конструктивно-ситуативні, 
продуктивно-творчі), що ґрунтується на зміщенні пріоритетів в 

навчанні мови з позиції «учні мають засвоїти якомога більший обсяг 

інформації» на «учні повинні навчитися мислити й спілкуватися». 
Реалізація трикомпонентної системи вправ (рецептивно-

аналітичні, конструктивно-ситуативні, продуктивно-творчі) дає 

змогу учневі зробити вибір щодо  вживання певної лексичної 

одиниці, її функції, граматичного значення, граматичної категорії, 
що значною мірою потребує пильної уваги та контролю, позаяк 

вміння поєднувати слова в реченні, речення в тексті – це не 

механічний мовленнєвий процес, а результат накопичення й передачі 
результатів суспільного (чи особистого) досвіду, знань, діяльності, 

культури. Під час виконання тієї чи тієї вправи учень має бути 

орієнтований не на лексикографічне розуміння суті конкретного 
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поняття, а на відповідну наповненість реальним змістом, 

усвідомлення його герменевтичної сутності, віднайдення 
конкрентного сенсу у висловленні. Проблема розуміння, яку систему 

вправ доцільно впроваджувати на уроках поглибленого вивчення 

української мови особливо актуальна в плані осмислення відношень 

мовних одиниць, їх трансформацій, реалізацій у процесі мовлення.  
Отже, у процесі поглибленого вивчення української мови у 

взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком учнів 8-9 класів описана 

система вправ  сприяє розумінню слова / словоформи як одиниць 
мови, що має певне значення і є фундаментом для засвоєння одиниць 

мовлення  (індивідуальне значення для мовця / слухача, автора / 

читача), якого набуває в контексті, ситуації; усвідомлення їх 
(значення й смислу) залежить від мисленнєвої активності, яка, 

передусім, дає змогу учневі не лише засвоїти мовні знання, а й 

зрозуміти та пояснити певні факти, події, явища в процесі виконання 

комплексних вправ задля формування ключових компетентностей 
учнів. 

 

 

МЕТОД ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА УРОКАХ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ ФІЛОЛОГІЧНОГО  

ПРОФІЛЮ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

Станіслав Караман,  

головний науковий співробітник відділу навчання мов  
національних меншин і зарубіжної літератури  

Інституту педагогіки НАПН України 

 
Стратегія підвищення якості української освіти, реалізація її 

компетентнісної парадигми та розбудова інформаційного суспільства  

актуалізують проблему оновлення й оптимізації мовної освіти учнів 

старших класів профільної школи, необхідність упровадження 
практико орієнтованих технологій навчання української мови, 

використання інтерактивних імітаційних методів  навчання. 

Аналіз змісту чинних підручників, навчальних посібників з 
української мови для учнів 10 класу філологічного профілю дав змогу 

з’ясувати, що незважаючи на достатню кількість вправ, вміщених в 

підручниках, що уможливлюють спостереження за мовними 
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процесами, зміст завдань до них  не скеровані достатньою мірою  на 

підвищення культури усного і писемного мовлення, на стимулювання 
пізнавальної активності старшокласників. Вправи, вміщені в 

підручниках, переважно акцентують увагу учнів на номінативні та 

когнітивні  аспекти, комунікативний же реалізується слабко, хоча 

саме він уможливлює пізнавальну активність учнів у взаємодії трьох 
рівнів (вербально-семантичного, когнітивного і прагматичного). Це 

стало підґрунтям для розроблення системи вправ, спрямованих на 

мовленнєвий розвиток старшокласників, стимулювання в них 
пізнавальної активності. 

Як доведено практикою, пропонована система вправ, якою 

передбачено діалогову взаємодію на уроках української мови, що 
задіює відразу кілька каналів надходження інформації (зоровий, 

слуховий, зорово-слуховий), а також дає можливість інтерактивної 

взаємодії, наприклад, в процесі гри або навчання – проєктори, 

ноутбуки (комп’ютери), інтерактивні дошки з акустичною системою, 
відеоапаратура, мобільні телефони, які доцільно впроваджувати і як 

засоби, і як методи навчання, що  уможливлюють: 1)  електронну 

презентацію навчального матеріалу; 2) перегляд фільмів чи 
фрагментів їх (навчальних, науково-популярних, художніх), експрес-

уроків української мови, відеозаписів сюжетів з реальних життєвих 

комунікативних ситуацій; 3) спілкування з мовознавцями у наукових 
блогах та відеочатах; 4) використання комп’ютерних програм, що 

пропонують різні за ступенем складності варіанти завдань і 

спрямовані на розвиток діалогової взаємодії. 

Стимулюванню пізнавальної активності старшокласників на 
уроках української мови  сприяє метод діалогової взаємодії у 

взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком, робота з поповнення  

активного словника учнів шляхом вивчення  нових лексичних 
одиниць, виявлення комунікативно-прагматичного аспекту семантики 

аналізованого слова в ситуативному контексті й передбачає 

усвідомлення та дотримання учнями мовних норм в ситуаціях, 

близьких до умов реального спілкування. Метод діалогової взаємодії 
зорієнтовує на використання у власному мовленні пропонованих слів 

як засобу зв’язку речень у тексті, розгортання теми тексту, реалізацію 

комунікативно-прагматичної мети висловлення, залучення учнів до 
комунікації шляхом створення й розв’язання проблемних ситуацій. У 

процесі діалогової взаємодії учні не тільки опановують  навчальний 

матеріал, а й  ознайомлюються із закономірностями та особливостями 
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створення  й редагування власних і чужих висловлень з урахуванням  

ситуацій спілкування. 
Отже, метод діалогової взаємодії спрямований на інтенсивну 

мовленнєву практику, активне опанування учнями теоретичного 

матеріалу основних розділів шкільного курсу української мови в 

класах філологічного профілю. 
 

 

ДІАЛОГІЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ 
 

Валентина Медик,  
учитель української мови та літератури  

Леськівського навчального закладу освіти І-ІІІ ступенів  

Черкаської області 

 
Сучасні лінгвісти та лінгводидакти досліджували питання, 

пов’язані з проблемами методів навчання, – способи, прийоми, 

методику дослідження мовних явищ.  
Дидактичні основи навчання української мови, зокрема 

методи, розглянуто як загальноосвітньої, так і вищої школи у працях 

М. Пентилюк, І. Дроздової, З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіної, 
О. Кучерук, Л. Мамчур, Л. Мацько, А. Нікітіної, Т. Симоненко. 

Зокрема методи навчання діалогічного  мовлення здобувачів 

освіти у процесі вивчення української мови, крім вищезгаданих 

науковців, досліджували Л. Головата, Є. Палихата, С. Мунтян, 
І. Савчак, Л. Кузьміна, Н. Івашкіна, Л. Лучкіна, Л. Романова та ін; у 

процесі навчання іноземної мови – Л. Абрасімова, В. Гарашенко, 

О. Мірошниченко, В. Сєлєзньова, Н. Ушакової, І. Кушнір, 
О. Рощупкіної, Н. Турсиду, В. Хейлика, І. Шульги, З. Гирич. Деякі 

аспекти методики викладання української мови  розглянуто у 

наукових розвідках З. Мацюк, Н. Станкевич, А. Чистякової, Т. Лагути, 

Л. Бєй, О. Тростинської, Л. Селіверстової, О. Федорової. 
Метод є одним із основних компонентів системи навчання, що 

допомагає забезпечити досягнення запланованих цілей і завдань 

навчання.  
У дидактиці і методиці навчання існує протиріччя не лише в 

трактуванні поняття «метод», але і в класифікації методів навчання. 
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Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що в методиці немає 

однозначного визначення поняття «метод навчання».  
У словнику української мови термін «метод» розглядається як 

прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі 

діяльності (науці, виробництві тощо) [1, с. 69].  

На нашу думку, метод навчання – це система взаємопов’язаних 
дій педагога-предметника (способів і прийомів навчання) й здобувачів 

освіти, що направлені на досягнення цілей навчання. 

 Дослідник О. Бєляєв зазначав, що оскільки під методом 
навчання слід розуміти сукупність основних методичних принципів, 

то відмова від певного методу навчання означає відмову від певних 

принципів навчання [1, с. 12].  
Відомі лінгводидакти Т. Капитонова і А. Щукін вважають, що 

поза методом не може бути навчання взагалі,  наголошуючи, що між 

цими поняттями можливий або тісний зв’язок, або не може бути 

нічого спільного [4, с. 23]. 
Діалогічний метод – це обумовлена принципами навчання 

система регулятивних правил підготовки навчального по матеріалу і 

проведення бесіди з метою пояснення навчального матеріалу учням, 
спонукання здобувачів освіти до участі в постановці проблем та їх 

вирішення і активізації їх навчальної діяльності. 

Основні функції: розкриття нових понять і способів навчальної 
діяльності за допомогою репродуктивних питань і навмисно 

створюваних проблемних ситуацій; активізація пізнавального 

спілкування та спонукання учнів до розумової або практичної 

діяльності, формування у них умінь мовного спілкування і самостійної 
діяльності; навчання способам колективної розумової діяльності. 

Застосування діалогічного методу здійснюється у формі 

бесіди на уроках першого і третього типу (вивчення нового матеріалу, 
узагальнення та систематизації знань).  

У бесіді викладач залучає учнів до відповідей на такі питання, 

які звернені до наявних у них знань і вмінь. Частка їх самостійності в 

навчальній діяльності визначається кількістю питань репродуктивного 
характеру. При постановці питань, які потребують для відповіді нової 

інформації, знань, підходів, педагог- предметник або сам відповідає на 

них, або організує вивчення навчального матеріалу.  Цей метод дуже 
динамічний, він може перейти і в евристичний, і, при необхідності, в 

монологічний  може застосовуватися практично на будь-якому етапі 

уроку. 
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Діалогічні методи навчання – це методи взаємодії педагога й 

учнів, учнів між собою та учня з учнем, під час якої вони одержують 
мовні знання та в них формуються мовленнєві вміння. Вони 

реалізуються за таких обставин: створення умов для активного 

навчання учнів, використання творчого потенціалу. 

Їх впровадження виправдовує себе лише за умови активної 
участі у взаємодії педагога й здобувачів освіти, які об'єднані 

спільними інтересами, коли вони вчаться висловлювати власну думку 

з приводу мовних явищ та фактів. До методів діалогічної взаємодії 
належать діалог, евристична бесіда, пізнавальні ігри, змагання, 

моделювання проблемних та мовленнєвих ситуацій, навчальна 

дискусія тощо [3, с. 18-19]. 
Розглянемо кожен метод.  

Провідним методом навчання на уроках української мови є 

діалог у навчанні, спілкування, обмін думками.  

"Діалог у навчанні – це форма педагогічної взаємодії в умовах 
навчальної ситуації, в ході якої відбувається інформаційний обмін, 

взаємний вплив і регулюються відносини" [3, с. 18]. Навчання на 

ґрунті діалогічної взаємодії з учнями забезпечує здобувачам освіти 
активну позицію у навчальному діалозі з учителем, дає змогу відчути 

себе як особистість.  

Під час діалогу учні разом із учителем спостерігають, 
аналізують, розпізнають, порівнюють та узагальнюють мовні явища, 

застосовуючи правила та визначення. 

Евристична бесіда (запитання – відповідь) – це форма 

навчання, за якої учитель не повідомляє учням готові знання, а вміло 
поставленими запитаннями змушує їх самих на основі своїх знань, 

уявлень, спостережень, життєвого досвіду приходити до нових понять 

і правил" [2]. 
Бесіда евристичного характеру – це пошукова бесіда, в 

результаті якої в учнів формуються мовні знання та мовленнєві 

уміння. 

Евристична бесіда – це метод організації творчої діяльності 
школярів через розв'язання проблеми у співробітництві з учителем. 

Функції педагога у цій бесіді полягають не тільки в постановці 

системи. 
Цей вид бесіди підводить учнів до самостійних висновків і є 

важливим засобом активізації розумової діяльності дітей. Евристична 

бесіда передбачає, що учні оволодівають новими знаннями за 
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максимальної їхньої активності. За допомогою бесіди здійснюється 

контакт між учителем і учнями. Вона сприяє розвиткові логічного 
мислення, однак її не можна будувати на невідомому учням матеріалі. 

Серед діалогічних методів виділяється гра пізнавального 

спрямування. Можна проводити такі ігри з мовними завданнями: 

"Ерудит", "Брейнринг", "Щасливий випадок", "Перший мільйон" та 
інші.   

Одним із дієвих діалогічних методів є навчальна дискусія. Ми 

вважаємо, що навчальна дискусія належить до ігрових форм навчання, 
що потребує співпраці учителя з учнями, оскільки висловлюються всі 

учасники, які задіяні у спільній діяльності. Навчальній дискусії 

передує вступне слово вчителя (керівника дискусії).  
Навчальна дискусія має бути спрямована на з'ясовування 

проблеми; усі учасники мають бути підготовлені до неї; кожен її 

учасник повинен мати чітку постановку завдань;  зауваження повинні 

бути зрозумілими. 
Навчальна дискусія створює оптимальні умови для збагачення 

учнів необхідною інформацією, запобігає можливим помилковим 

тлумаченням, учить аргументувати, доводити власну думку, критично 
ставитись до чужих і власних суджень, сприяє створенню атмосфери 

доброзичливості, поваги до думок інших. 

Запровадження діалогічних методів у навчальний процес 
надасть можливості: підвищити емоційний відгук здобувачів освіти на 

процес пізнання, посилити мотивацію навчальної діяльності, інтерес 

до оволодіння новими знаннями, вміннями та практичному їх 

використанню; сприятимуть розвитку творчих здібностей учнів; 
формувати вміння формулювати, обґрунтовувати, висловлювати 

власну точку зору, активують мислення тощо. 

Подальші розвідки передбачають дослідження й впровадження 
діалогічних методів навчання у навчально-виховний.  
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Проблема методу викладання літератури – одна з ключових у 

науково-теоретичних та методичних розвідках. Метод наочності не 
новий в методиці навчання української літератури, хоча 

ретроспектива дослідження засвідчує його термінологічну 

невизначеність: ілюстративний (Г. Ващенко), демонстрація з 
використанням екранних засобів наочності (Т. Бугайко та Ф. Бугайко), 

наочності (В. Степанишин, Є. Пасічник), наочно-ілюстративний 

(А. Ситченко), наочного навчання (Г. Токмань) та ін. 

Спосіб сприйняття та аналізу інформації поколінням Z 
кардинально відрізняється від інших. Для таких учнів необхідно 

створити відповідний освітній простір, нову школу, яка є для них 

сучасною: використовувати нестандартні методи навчання, 
інноваційні прийоми роботи на уроці. Метод візуалізації є найбільш 

вдалим для сприйняття та засвоєння літературного матеріалу 

сучасним учнем. Це пояснюється як специфікою предмета літератури, 
так і тим, що діти покоління Z краще й швидше засвоюють 

інформацію через візуальні образи. Цілком очевидно, що реалізувати 

поставлені завдання, використовуючи тільки традиційні методи 

навчання, не можливо. 
Метод візуалізації є осучасненим варіантом наочного, адже 

між ними можна провести досить чіткі паралелі з погляду 

матеріалізації розумових дій під час виконання пізнавальних завдань. 
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Однак з розвитком методики навчання української літератури та з 

появою нових прийомів роботи на уроці його функції дещо 
розширились. Відмінність убачаємо в тому, що метод наочності 

передбачає «пасивне» (за Г. Токмань) чи «напівактивне» (за 

Г. Ващенком) використання ілюстративного матеріалу, а метод 

візуалізації зорієнтований на активне залучення як учителя, так і учнів 
до створення засобів наочності під час реалізації навчальних завдань. 

Метод візуалізації – це організація пізнавальної співпраці учителя й 

учнів, що спрямована на створення та представлення власних засобів 
унаочнення літературного матеріалу з метою його осмислення та 

засвоєння.  

Уміти вчитися – це реальна потреба в сучасному житті. Дедалі 
більшої цінності набувають не знання, а навички для навчання та 

саморозвитку впродовж усього життя. Візуалізація навчальної 

інформації на уроках української літератури допоможе не лише 

цікавіше організувати процес засвоєння знань, а й сприяє 
удосконаленню в учнів навички усвідомленого читання. Створення 

учнями засобів наочності передбачає осмислене прочитання 

літературного матеріалу, визначення навчальної цілі, знаходження 
джерел інформації, структурування матеріалу, за потреби вибір 

спеціальних програм, планування й організацію роботи, презентацію 

результатів. Завдяки сформованості таких умінь учні швидко 
знаходять необхідну інформацію та представляють її в максимально 

зрозумілому для них форматі.  

Практична реалізація методу візуалізації передбачає 

виконання учнями таких компетентнісно орієнтованих завдань: 
1. Створити буктрейлер – відеоролик про твір, який здатен 

заінтригувати та підвищити читацький інтерес, спонукає до 

прочитання тексту в повному обсязі. Створення буктрейлеру не лише 
популяризує прочитання книги, а й сприяє реалізації творчого 

потенціалу школярів, дає їм можливість продемонструвати власне 

бачення ідейного змісту твору, відчути себе режисерами або 

акторами. Створення буктрейлеру передбачає структурування 
процесу: розробка сюжету (написання тексту, збір матеріалу), запис та 

монтаж відеоролика. Такий практичний досвід учнів програмує 

формування в них ключових та предметних компетентностей.  
2. Написати цікаве, емоційне оповідання з добре й логічно 

структурованим сюжетом, яскравими персонажами та презентувати 

його із залученням засобів візуалізації (сторітелінг). Як результат учні 
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створюють традиційну усну розповідь, яку унаочнюють за допомогою 

сучасних цифрових ресурсів. Наприклад, запропонувати учням подати 
біографію письменника у формі цікавої історії: представити його як 

свого сучасника, уявити себе або свого товариша в ролі оповідача, 

створити цікаві й інформативні меми чи комікси, ілюстровані версії 

відомих фактів з життя письменника тощо.  
3. Розмістити профіль письменника в соцмережі, наповнити 

сторінку світлинами з його життя та літературної діяльності, цікавими 

біографічними фактами, відеоматеріалами, аудіозаписами, 
тематичними дописами, організувати онлайн-листування, 

коментування та інші способи підтримки активності створеного 

профілю. 
4. Візуалізувати навчальний матеріал за допомогою 

скрайбінгу – простих, яскравих і зрозумілих графічних зображень, 

стрілок тощо. Наприклад, графічно зобразити ідею твору, місце 

розвитку подій, сюжетний ланцюжок, систему персонажів, загальну 
характеристику дійових осіб, жанрові особливості твору тощо. Перш 

ніж виконувати завдання учням варто осмислити етапи створення 

скрайбінгу: відтворити в пам’яті необхідний теоретичний чи художній 
матеріал, установити зв'язок між інформацією, візуалізувати свої 

думки за допомогою яскравих та зрозумілих для всіх образів, 

відтворити їх у формі схематичних малюнків. 
5. Створити «хмару слів», що передбачає візуалізацію 

літературного матеріалу з певної теми за допомогою слів в єдиному 

зображенні. Це ефективний прийом графічної систематизації знань. 

На уроках літератури можна візуалізувати, наприклад, псевдоніми 
письменників, твори певного автора або періоду, художні засоби 

тощо.   

Отже, застосування методу візуалізації дає змогу підвищити 
якість літературної освіти, сформувати в учнів необхідні ключові та 

предметні компетентності. Звісно, процес інформатизації у навчанні 

потребує постійного підвищення професійного рівня учителя, 

володіння новітніми засобами інформаційних і комунікаційних 
технологій, нової підготовки до уроку, однак це є необхідною 

вимогою на шляху до створення нової школи, нової якості 

літературної освіти.  
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Оновлення змісту освіти й реалізація компетентнісного підходу 

– важливі пріоритети сучасної освітньої політики.  

Компетентнісно орієнтоване навчання передбачає формування 
ключових і предметних компетентностей – комплексних якостей 

особистості, що проявляються в готовності й здатності діяти для 

розв’язання поставлених завдань. Теоретичні засади реалізації 
компетентнісно орієнтованого навчання розроблено в концепції «Нова 

українська школа» і обґрунтовано в Державному стандарті базової 

середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів від 

30 вересня 2020 року.  
Держстандартом визначено вимоги до обов’язкових результатів 

навчання учнів на рівні базової середньої освіти, загальний обсяг їх 

навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями, 
структуру та зміст базової середньої освіти. У статті 6 Держстандарту 

вказано, що вимоги до навчальних результатів базуються на основі 

компетентнісного підходу. Для кожної освітньої галузі 

Держстандартом передбачено компетентнісний потенціал, що 
позначає здатність формувати всі ключові компетентності через 

розвиток умінь і ставлень та базові знання [2]. 

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і 
предметних компетентностей, що можуть виявити себе під час 

розв’язання поставлених завдань. Як слушно зазначає Н. Бондаренко, 

компетентнісно орієнтоване навчання української мови буде 

https://naurok.com.ua/post/9-priyomiv-vizualizaci-dlya-vikoristannya-na-uroci
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результативним, якщо «розробити й запровадити концептуально нову 

методику оцінювання результатів компетентнісного навчання 
української мови» [1, с. 17]. 

Оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого 

навчання української мови є проблемою, що потребує обґрунтування, 

детального розроблення й експериментальної апробації. Критерії 
оцінювання результатів навчання мають бути чіткими, об’єктивними 

й зрозумілими не лише педагогічним працівникам, а й учням та їхнім 

батькам. 
У Державному стандарті базової середньої освіти передбачено, 

що одним із компонентів вимог до обов’язкових результатів навчання 

є орієнтири для оцінювання, на основі яких визначається рівень 
досягнення учнями результатів навчання. У додатку 1 до стандарту 

описано компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої 

галузі та базові знання з огляду на загальні та конкретні результати.  

У згаданому Держстандарті орієнтири для оцінювання 
розпочинаються з таких слів, як «виявляє», «реагує», «характеризує», 

«визначає», «обґрунтовує», «регулює», «фіксує», «розпізнає», 

«пояснює», «аргументує», «співвідносить», «розмежовує», 
«зіставляє», «формулює», «добирає», «застосовує», «використовує», 

«дискутує», «створює», «презентує», «організовує», «проводить», 

«удосконалює» та інші [2]. Очевидно, що компетентнісно орієнтоване 
навчання передбачає комплексне й багатоаспектне оцінювання, що 

має бути логічним та об’єктивним. 

Теоретичні напрацювання дидактів і практичний досвід роботи 

в школі засвідчують, що в нинішніх умовах найбільш оптимальним є 
тестове оцінювання результатів навчання. В аспекті компетентнісно 

орієнтованого навчання варто звернути увагу на Програму 

міжнародного оцінювання учнів – PISA, яка не перевіряє рівень 
навчальних досягнень, натомість оцінює, наскільки учень зможе 

використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих 

життєвих труднощів і викликів [4]. 

Загальновідомими є три основні функції тестування: 
діагностична, навчальна й виховна. Однак, зважаючи на теоретичні й 

практичні напрацювання українських лінгводидактів, варто 

виокремити більше функцій тестового оцінювання й обґрунтувати 
їхнє призначення. 

Оскільки тестове оцінювання є традиційним інструментом 

контролю навчальних результатів, тож справедливо виокремити 
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контрольну функцію. Її основна мета – визначити рівень навчальних 

досягнень кожного учня й класу загалом. Окрім того, навчальна 
функція тестування полягає в мотивуванні суб’єкта освітнього 

процесу до активізації роботи із засвоєння навчального матеріалу. 

Однією з найважливіших у тестовому оцінюванні є 

діагностична функція, що полягає у виявленні рівня знань, умінь і 
навичок суб’єкта освітнього процесу. Діагностична функція  також 

демонструє проблемні аспекти вивчення теми й засвоєння знань 

учнями ліцеїв, а, отже, передбачає виявлення прогалин у знаннях й 
потенційне коригування індивідуальних освітніх траєкторій.  

Навчальна функція тестового оцінювання полягає в закріпленні 

й повторенні вивченого матеріалу, формуванні вмінь і навичок роботи 
з тестовими завданнями. Варто зауважити, що навчальна функція 

може забезпечувати зворотний зв’язок як передумову підтримання 

дієвості й ефективності процесу навчання. Успішність навчальної 

функції визначається підвищенням рівня знань, умінь і навичок учнів 
ліцеїв. 

Стимулювальна функція пов’язана з бажанням учнів одержати 

оцінку результатів навчальної діяльності. У процесі реалізації цієї 
функції відбувається підвищення мотивації до навчання, формується 

відповідальність за результати навчання, розвиваються 

самоорганізація та самопідготовка. Окрім того, стимулювальна 
функція сприяє додатковій рефлексії та мотивації учнів. 

Близькою до попередньої функції є виховна. Вона полягає у 

впливі контролю та оцінки навчальної діяльності на формування 

організованості, дисциплінованості, відповідальності, сумлінності, 
працьовитості, наполегливості, дбайливості тощо. 

Тісно пов’язаною зі стимулювальною та навчальною є 

розвивальна функція тестового оцінювання. Вона дає можливість 
завдяки різного виду завдань створити умови для інтелектуального 

розвитку учнів ліцеїв. Розвивальна функція також виявляється в 

додатковій рефлексії та мотивації з огляду на результати проміжного 

тестування. 
Управлінська функція виявляється в керівництві освітнім 

процесом на основі запланованої навчальної взаємодії вчителя та 

учня. Ця функція пов’язана з аналізом результатів тестового 
оцінювання та прийняттям рішень для підвищення рівня навчальних 

досягнень.  
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Корекційну функцію можна реалізувати у двох напрямах. 

Перший – це корекція навчальних умінь завдяки попередньому 
виявленню прогалин у знаннях і подальшому заповненні їх. Другий – 

досягнення адекватності й оптимальності в доборі завдань для 

тестового оцінювання результатів навчальної діяльності. 

Реалізація проєктувальної функції дозволяє передбачити 
потенційні можливості учнів у засвоєнні нового навчального 

матеріалу. Завдяки цій функції тестового оцінювання можна 

досягнути ефективності в плануванні, засвоєнні навчального 
матеріалу, використанні необхідних методів і прийомів навчання. 

Тестування є не лише способом оцінити рівень навчальних 

досягнень, а й може бути джерелом поповнення та розширення знань. 
Б. Оклі в книзі «Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на 

повну» стверджує: «Тест уже є важливим процесом навчання. Він 

«збагачує» ваші знання, значно розширюючи можливості щодо 

утримання матеріалу в пам’яті» [3, с. 116]. Дослідниця зазначає, що 
підвищення рівня знань завдяки виконанню тестів називають ефектом 

тестування. Б. Оклі припускає, що цей ефект проявляється завдяки 

тому, що «тестування зміцнює й стабілізує відповідні нейронні 
структури в мозку». Попри те, що результати тесту можуть бути 

невтішними для учнів, ефект тестування має позитивний вплив. 

«Однією з причин користі від формування міцних фрагментів пам’яті 
є те, що під час створення цих фрагментів ви проводите для себе 

своєрідні міні-тести», – зазначає Б. Оклі. Відновлення матеріалу в 

пам’яті завдяки виконанню тестів є можливістю краще запам’ятати 

навчальну інформацію. Пригадування матеріалу в межах 
самотестування – це не лише перевірка рівня знань, а й один із 

найкращих навчальних методів. Здійснюючи самотестування, учні 

сприяють більш глибокому й ґрунтовному засвоєнню навчального 
матеріалу. 

Отже, тестове оцінювання покликане визначити об’єктивний 

рівень навчальних досягнень учнів. Воно також сприяє своєчасному 

виявленню прогалин у знаннях і вміннях, повторенню та 
систематизації навчального матеріалу, встановленню рівня готовності 

засвоювати новий матеріал.  

З огляду на компетентнісно орієнтоване навчання тестове 
оцінювання формує вміння відповідально й зосереджено працювати, 

користуватися прийомами самоперевірки й самоконтролю, стимулює 

відповідальність і підвищує мотивацію до результативного навчання. 
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Усе це є можливим завдяки функціям тестового оцінювання: 

контрольній, діагностичній, навчальній, стимулювальній, виховній, 
розвивальній, управлінській, корекційній та проєктувальній. 

За об’єктивністю, широтою й швидкістю діагностування тестове 

оцінювання є найбільш оптимальним і перспективним для одержання 

ефективних освітніх результатів навчальної діяльності учнів ліцеїв. 
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Навесні 2005 року довелося спостерігати показовий урок 

української мови лауреатки Всеукраїнського огляду-конкурсу 
«Панорама творчих уроків». За умовами заходу учасники мали 

продемонструвати свої професійні навички й ефективність авторських 

методик / технологій у незнайомій учнівській авдиторії, оптимальна 
дидактична взаємодія з якою була б чи не найсуттєвішим показником 

компетентності педагога. Що мало бути? Узагальнення й 

систематизація вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія». Мала 
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бути інтерактивна взаємодія школярів в умовах реалізації методів і 

форм кооперативного навчання. Після опублікування у фаховому 
виданні конспекту спостережуваного уроку це стало зрозуміло. Що ж 

до побаченого, – не вдалося нічого. Розпачу досвідченій вчительці 

приховати не вдалося, як вона не намагалася. І спричинена була 

привселюдна професійна невдача не численністю публіки (близько 
сорока осіб), не частими спалахами фотокамер, не націленими на клас 

об’єктивами відеообладнання. Просто шестикласники на уроці (!) чи 

не вперше зблизька побачили носи й вуха один одного. 
Подібна ситуація з грою. Середина десятих років була 

ознаменована всеохопним опрацюванням колективами закладів 

загальної середньої освіти (тоді – шкіл) проблемних тем, пов’язаних із 
практичним запровадженням діяльнісного підходу. Ідею – 

«Особистість розвивається в дії, в активній діяльності» – сповідували 

всі. Саме тоді актуалітетами шкільної освіти стали інтерактив і 

кооперативне навчання, педагогічні технології й активні методи, з-
поміж яких ігрові набули надзвичайної популярності через публічно 

сповідувану вагомість і значущість їх. Гра стала смисловим і 

змістовим центром численних методичних добірок і навчальних 
посібників, що й нині визнаємо надбанням української 

лінгвометодики. Проте з плином часу шкільні проблемні теми (і не 

лише шкільні) були зосереджені навколо запровадження 
компетентнісного підходу, що спричинило зміни змістової 

спрямованості фахових видань різного рівня: статус гри як активного 

методу був знижений від смислового центру процесу до дидактичного 

гвинтика в процесі. Тож приклади застосування ігрової діяльності в 
мовній освіті спостерігаємо переважно на показових уроках і в 

опублікованих у методичній періодиці показових конспектах уроків. 

Учні ж до гри в навчанні не звичні. 
Уявна відповідь уявного опонента на ці потенційно дискусійні 

міркування може бути суголосною з думкою Р. Христіанінової, яка в 

одній із численних бесід порівняла мову за кількістю правил, 

умовностей, закономірностей із математикою, тому, за логікою 
філологині, учитель-мовник повинен бути обережним і поміркованим 

у застосуванні «методичних іграшок». Не погодитися важко. 

Одночасно обстоюємо ідею: мовна гра на уроці мови – явище 

природне.  

Наведемо три аргументи. 

Д. Вагапова вважає одним із головних завдань учителя-
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словесника розвиток і вдосконалення мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності учнів, щоби в їхньому мовленні «пульсувала думка», 
пробуджуючи в співрозмовниках «спочатку почуття, емоції, а потім 

думку у відповідь». Дослідниця визначає гру як спосіб одночасно 

«гострити розум і мовлення» з метою навчання оптимальної в будь-

якій життєвій ситуації мовленнєвої поведінки [2, с. 3, 8]. Висновок 
авторки стосовно риторичних ігор на уроках риторики цілком 

прийнятний для мовних ігор на уроках мови. 

У попередніх наших дослідженнях визначено засоби ігрової 

діяльності: 1) слово, мовлення, текст, діалог (мовленнєва 

міжособистісна взаємодія), вербальна й невербальна комунікація; 

2) ситуаційне моделювання, імітація реальності; 3) ролі, рольова 
поведінка, рольове перевтілення, драматизація; 4) змагальність. Не 

претендуючи на абсолютну вичерпність, стверджуємо: це аргумент 

«за». 

О. Сковородніков сформулював дефініцію: «Мовна гра – таке 
використання прийомів мовної виразності, яке спрямоване на 

створення дотепних, переважно комічних, висловлювань, що мають 

якості влучності, оригінальності й несподіванки, а факультативно – 
якості ексцентричності, епатажності та химерності в різних сполуках і 

комбінаціях» [4, с. 62]. Можливо, таке потрактування дещо надто 

академічне для опису шкільного інструменту, та попри це безумовним 
видається факт, що урок мови призначений з-поміж іншого для 

навчання мовної виразності й виявлення вправності в мовній 

виразності. 

Наведемо приклади ігор (не надто навчальних, адже практично 
не пов’язаних зі змістом уроку; друга надто схожа на раніше 

обов’язкову фізкультхвилинку) [3, с. 681–683]. 

Одного разу ... 
Для гри формують команди по 4–5 учнів. Кожна команда 

отримує конверт із однаковим переліком слів-іменників. Наприклад: 

слон, пенал, осінь, магазин, дерево (слова обрано довільно). Упродовж 

п’яти хвилин учасники кожної команди повинні придумати веселу 
історію, яка починалася б із фрази  «Одного разу ...» й обов’язково 

містила б зазначені слова. Перемагає та команда, чию розповідь журі 

визнає веселішою й цікавішою. 

Летить до неба м’яч 

Учні вчать напам’ять рядки:  

Летить, летить до неба м’яч, 
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До неба м’яч летить. 

Та знаю я: до неба м’яч 
Ніяк не долетить. 

Поступово, крок за кроком, учні замінюють слова жестами за 

домовленістю й промовляють віршик, пропускаючи певне слово й 

ілюструючи його відповідним жестом (☺). 
 

1) «летить» – помахи 

руками, як пташка 

крилами: 
☺, ☺ до неба м’яч, 

До неба м’яч ☺. 

Та знаю я: до неба м’яч 

Ніяк не до-☺. 

2) «м’яч» – зображення 

долонями круглої форми: 
☺, ☺ до неба ☺, 

До неба ☺☺. 
Та знаю я: до неба ☺ 

Ніяк не до-☺. 

3) «небо» – вказівний палець 

угору: 
☺, ☺ до ☺☺, 

До ☺☺☺. 

Та знаю я: до ☺☺ 
Ніяк не до-☺. 

4) «знаю» – стверджувальний 

рух головою: 
☺, ☺ до ☺ ☺, 

До ☺ ☺ ☺. 

Та ☺ я: до ☺☺ 
Ніяк не до-☺. 

5) «я» – торкнутися долонею 

грудей: 
☺, ☺ до ☺ ☺, 

До ☺ ☺ ☺. 
Та ☺ ☺: до ☺☺ 

Ніяк не до-☺. 

6) «не» – заперечно похитати 

головою: 
☺, ☺ до ☺ ☺, 

До ☺ ☺ ☺. 
Та ☺ ☺: до ☺☺ 

Ніяк ☺ до-☺. 

 

 
Ці ігри які? Дидактичні, оскільки пропоновані для 

використання в освітньому процесі з дидактичною метою, хоча 

видаються розважальними. Мовні, адже гравці потенційно на уроці 
української мови оперують словом – прозовим і поетичним текстом – 

вербальним і невербальним мовленням. Риторичні, позаяк учасники 

змагаються та взаємодіють експліцитно в першій грі та імпліцитно в 
другій (спілкуються з власним «Я», перебувають у протиборстві із 

собою, виборюючи вищу міру точності, оперативності, реактивності, 

уважності, швидкості, виразності в мовленні). Це приклади не 

прийому навчання, бо не пов’язані з попередніми й подальшими 
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дидактичними діями і не є складниками жодних методів навчання. Це 

ілюстрації методу навчання, окремого, активного, практичного, 
спрямованого на формування умінь (мовних, мовленнєвих, 

риторичних – не будемо конкретизувати); друга гра з-поміж іншого – 

аутосугестивний комунікативний метод, що функціює в процесі 

автокомунікації. 
Можливо застосувати ще більше типологічних критеріїв і 

поширити класифікаційну характеристику, уточнюючи й деталізуючи. 

Проте гру ми сприймаємо як дещо значно більше, як щось 
принципово інше. Долинуло до слуху слово «гра» – блиск злегка 

примружених очей, посмішка, мимовільний рух уперед, 

зосередженість уваги, загострення сприймання, концентрація перед 
наступним вольовим зусиллям… Чи не заради такої реакції вимовлено 

слово? 

Обґрунтувавши історичне, культурологічне, соціальне, 

особисте значення ігрової діяльності, Е. Берн – автор широко відомої 
концепції рольової поведінки в межах тріади «Батько – Дорослий – 

Дитина», що проросла в змістовому полі педагогічного спілкування та 

комунікативної лінгвістики, – окреслив вагомість гри як особистісного 
феномену. За висновками психолога, з-посеред більшості бажальників 

знаходити розв’язання своїх проблем у поширених (і тому 

популярних) техніках суспільної поведінки звична до гри 

особистість спроможна на автономність. І ця важлива здатність 

виявляється в трьох інших: 1) у сприйнятливості (= перейнятливості, 

за С. Караванським) – можливості сприймати дійсність і все навколо 

автентично, по-своєму, переймаючись сприйнятим без підказки 
зовнішніх впливів; 2) у спонтанності – змозі вільно виражати почуття 

й емоції поза вимогами й атрибутами соціального досвіду; 3) у 

близькості – щирості чутливої людини, яка спонукає Іншого-що-поряд 
до щирого й вільного спілкування (і це іманентна функція Дитини) [1, 

с. 156–159]. 

У вимірі, відмінному від традиційного дидактичного чи 

лінгводидактичного класифікування, ігрова діяльність не втрачає 
смислу й ваги. Гра постає засобом. 

Це засіб допомоги людині навчитися залишатися «Дитиною» 

поза історичним, культурним, соціальним, особистим контекстами 
ігрової діяльності. Засіб подати руку в несвідомих намаганнях 

зберегти спроможність бути сприйнятливим, спонтанним, близьким 

для ближнього свого. Засіб розширити коло «деяких щасливих 
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людей» (за Е. Берном), здатних (1) виходити за межі всіх класифікацій 

поведінки, (2) позбавлятися алгоритмів минулих програмувань, 
(3) переживати близькість і любов до інших як цінність. Засіб у 

натовпі безнадійних, які в щоденній реалізації життєвої програми 

керуються принципом «бути-як-усі», дарувати надію хоч комусь. 

Отже, мовна гра на уроці мови – явище прийнятне й необхідне. 
І навіть заради самої гри як такої. Це можливо.  

Використана література 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология 
человеческих отношений [Электронный ресурс]. Philosophical arkiv, 

Sweden, 2016. 166 с. URL: 

http://modernproblems.org.ru/attachments/article/291/transl_v2_Berne.pdf 
(дата звернення: 14.11.2013). 

2. Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и 

тренингах: учеб. пособ. Москва: Цитадель, 2001. 460 с. 

3. Нищета В. А. Методика формування риторичної 
компетентності учнів основної школи в процесі навчання української 

мови: додатки: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Херсонський 

державний університет. Херсон, 2018. С. 523–730. 
4. Сковородников А. П. Об определении понятия «языковая 

игра». Игра как прием текстопорождения: коллект. моногр. / Под 

ред. А. П. Сковородникова. Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2010. С. 50–62. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВПРАВ В УМОВАХ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Валентина Новосьолова, 
кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник  

відділу навчання української мови та літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

 

Розвиток мовної освіти в умовах Нової Української школи 

передбачає впровадження в освітній процес нових ефективних 
стратегій формування й розвитку компетентного мовця, здатних 

задовольнити потреби здобувача освіти й вимоги суспільства. Як 

наслідок, зміст шкільного курсу, методичний інструментарій, підходи 
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до навчання української мови в закладах загальної середньої освіти 

зазнали істотних змін.  
Особливої значущості набуває багатоаспектна проблема 

пошуку ефективних методів навчання. У своїй методичній концепції 

О. Біляєв обґрунтував п’ять основних методів навчання української 

мови: усний виклад учителя, бесіда, спостереження учнів над мовою, 
робота з підручником, метод вправ, що є орієнтиром для розроблення 

дидактичних технологій [1, с. 75].  

Метод вправ – це один із методів, без яких неможливе 
ефективне навчання мови. Цінність методу полягає в тому, що учні 

шляхом практичної діяльності в школі й поза його межами 

наближають освітній процес до потреб життя, здобувають необхідний 
досвід і виробляють навички, якими зможуть оперувати в ситуаціях 

можливих життєвих труднощів і викликів. Серед лінгводидактиків 

метод вправ у вивченні мови всебічно обґрунтували В. Онищук та 

О. Біляєв [2]; [1].  
Наукові засади методу вправ під час вивчення української 

мови розкриті в публікаціях Н Голуб, В. Мельничайка, М. Пентилюк 

та інших вітчизняних лінгводидактиків. 
В «Українському педагогічному словникові» визначено, що 

вправа – це «повторне виконання дії з метою її засвоєння», водночас 

важлива функцією є забезпечення усвідомлення й закріплення 
навчального матеріалу [3, 59]. За твердженням О. Біляєва, вправи – це 

«виконання учнями навчальних завдань з метою закріплення 

теоретичних відомостей та оволодіння практичними вміннями і 

навичками», «кількаразове повторення учнями певних дій» [4, с. 2]. 
Тут вчений відмежовує поняття «вправа» і «завдання», вказуючи, що 

завдання «однократні, хоч їх часом доводиться виконувати повторно» 

[4, с. 2]. 
Пошук принципів функціонування методичного 

інструментарію в навчанні української мови, зокрема питання 

використання методу вправ, потребує ретельного перегляду й 

переосмислення в умовах дистанційного навчання, особливо гостро 
стоїть питання після вимушеного карантину. У процесі дистанційного 

навчання здобувач освіти має пройти шлях від сприйняття інформації 

до її розуміння, запам’ятання, відтворення, використання на різних 
рівнях [5]. Отже, розроблена В. Онищуком класифікація вправ 

(підготовчі, вступні, тренувальні, завершальні) відповідно до 
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навчальної мети, ступеня самостійності й творчості учнів не втрачає 

актуальності . 
Об’єктивна потреба в застосуванні нового педагогічного 

досвіду зумовила те, що в ключі найефективніших способів навчання 

онлайн зосереджується на розробленні вправ для набуття в учнів 

навичок онлайнового самостійного й командного виконання 
навчальних вправ, а також самостійного – вправ для поточного й 

підсумкового контролю освітніх результатів.  

Оскільки навчання дистанційно може здійснюватися в 
синхронному і асинхронному режимах, то, відповідно, зміст і 

характер вправ, методичне забезпечення їх виконання повинні 

залежати від особливостей співпраці учня і вчителя в умовах цих двох 
режимів [3] . 

Синхронний режим, коли всі учасники освітнього процесу 

одночасно перебувають у веб-середовищі, передбачає співпрацю 

вчителя й учнів у реальному часі. Це може бути відео-, аудіозв’язок, 
спілкування в чаті. Перевагою синхрону є одночасний зворотний 

зв’язок, миттєве залучення учасників у визначений час. Зворотний 

зв’язок має бути постійним і своєчасним. Упродовж перебігу 
дистанційного уроку (сеансу в 30 хвилин) ефективним буде 

максимальне планування орієнтованих на взаємодію з учнями 

інтерактивних вправ. Активне використання інтерактивних вправ 
зумовлене потребою розвитку пізнавального потенціалу учнів, 

здатністю впливати на мотивацію, ціннісні орієнтири, інтереси й 

потреби, формування навичок самостійної навчальної діяльності, [6].  

Учителеві важливо підготувати такі вправи, які перевіряють 
розуміння матеріалу, щоб мати можливість налагодити пізнавальний 

процес усунути можливі ризики й конструктивно вирішувати будь-які 

поточні питання для досягнення поставлених цілей кожного уроку.  
Учитель впродовж виконання цих вправ має змогу залучити 

одночасно багатьох учнів до активного спілкування, обговорення 

їхніх освітніх здобутків, обміну коментарями і враженнями 

(коментовані вправи), створюючи сприятливе емоційне середовище й 
розкриваючи творчий потенціал всіх учасників дистанційного 

навчання. Застосування таких вправ дасть змогу учням 

установлювати, підтримувати, зберігати контакт, переконувати 
співрозмовника; забезпечить практичне спрямування навчання на 

вищому – комунікативному рівні, виробить в учнів здатність 
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реалізувати спонукальну, пізнавальну, емотивну, ціннісно-

орієнтаційну функції спілкування. 
Працюючи в асинхронному режимі (освітній процес 

здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком), учні 

одержують вказівки щодо терміну виконання вправ і самостійно 

виконують спеціальні завдання у власному темпі й у зручний для себе 
час. Може відбуватися через електронне листування, телевізійні 

уроки, вчителі створюють блоги, сайти тощо. Важливо звертути увагу 

на те, що чим чіткішими будуть інструкції учителя, й зрозуміло 
прописані ним алгоритми для самостійного опрацювання, тим 

ефективнішим буде освітній результат здобутків після виконаних 

вправ. Для роботи можна підготувати вправи у формі онлайн-тестів з 
автоматичним зворотним зв’язком. Такий вид вправ дає змогу 

перевірити рівень запам’ятовування інформації, відтворення роботи з 

іншими гаджетами. 

Вправи для асинхронного опрацювання мають бути 
диференційовані, практико-орієнтовані й творчі. Результатом 

виконання вправ є формування ключових і предметної 

компетентностей. Необхідно спонукати учнів встановлювати власні 
цілі вивчення кожної теми й фіксувати внесок кожного із учнів у 

досягнення поставлених цілей, відстежуючи прогрес та зростання 

власних навчальних здобутків, заохочувати учнів до самостійних 
пошуків інформації з різних надійних джерел і творчої діяльності. 

Окрім розроблених учителем вправ для учнів доречно 

надавати рекомендації щодо перегляду тематичних вебінарів, 

фрагментів або й цілих онлайн-курсів на доступних платформах 
дистанційного навчання. Для обміну інформацією можна організувати 

додаткові комунікаційні канали, чати, групи, у яких учні матимуть 

змогу обговорювати власні знахідки, обмінюватися покликаннями на 
цікаві ресурси, ділитися оцінкою онлайнових джерел і враженнями 

після роботи з ними. Такий вид вправ створюватиме комфортну 

емоційну атмосферу для стимулювання й підтримування діалогу, 

полілогу між учасниками груп. 
Цифровий режим взаємодії надає змогу здійснювати 

диференційоване навчання. Кожен учень чи група учнів можуть 

отримати вправу чи спеціальне завдання, які відповідають їхньому 
рівню навчальних досягнень. Це сприятиме індивідуалізації навчання, 

зростанню ефективності освітнього процесу. 
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За можливості варто надавати учням право вибору різних 

варіантів вправ для демонстрації опрацьованого матеріалу кожної 
теми. Можна запропонувати учням творчо використовувати вивчені 

мовні засоби, оперувати здобутою інформацією. Наприклад, скласти 

власні вправи, створити карту понять певної теми, передати 

інформацію в графічний спосіб тощо. 
Досвід екстреного вимушеного переходу до умов 

дистанційного навчання, дає підстави стверджувати, що у перспективі 

необхідно добирати такі вправи, аби посилювати мотивацію учнів до 
процесу навчання в нових умовах, працювати над виробленням в 

учнів навичок саморегуляції, умінь критично мислити, працювати з 

різноджерельною інформацією.  
Тому проблема використання методу вправ на уроках 

української мови потребує подальшого дослідження й глибшого 

осмислення, збагачення досвідом практичного використання. 
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Входження України в європейський освітній простір зумовлює 
розбудову національної системи освіти, її модернізацію, спрямовану 

на підготовку молодого покоління до активної життєдіяльності в 

якісно нових умовах сьогодення. Розв’язання цієї проблеми потребує 
усталеної системи організації виховної роботи в освітніх закладах, 

нових напрямів розвитку мовної і літературної освіти й урахування 

загальноєвропейських рекомендацій з питань виховання 

мовнокомунікативної особистості.  
Проблема розвитку та виховання мовної особистості в Україні 

належить до найбільш актуальних соціальних аспектів суспільного 

життя і потребує наукового обґрунтування сутності основних 
чинників цього процесу, оскільки саме новому поколінню – сучасним 

школярам – належить майбутнє України, а зберігати надбання 

предків, утверджувати нову національну культуру, неможливо без 
знання української мови, без любові та пошани до неї. 

Провідне місце в духовно-інтелектуальному розвитку 

особистості посідає гуманізація виховного процесу, важливим 

складником якого є питання технології виховання особистості, зміст 
якої випливає із методології виховання, системи методів, прийомів, 

засобів і форм виховної роботи в школі, зокрема на уроках української 

мови і літератури та в позаурочний час. На думку С. Максимюка, 
«основною рушійною силою процесу виховання особистості учня є 

суперечності, що виникають між набутим досвідом поведінки і 

новими цілями та можливостями» [3, с. 222]. З-поміж перелічених 

дидактичних категорій методи виховання учнів засобами української 
мови і літератури посідають визначальну роль. 

Учені педагоги розглядають методи виховання як способи 

впливу вчителя на свідомість, волю і поведінку учня з метою 
формування в нього стійких переконань, норм поведінки і 

культуромовних якостей. 

Першим, на думку багатьох науковців, визначив методи 
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виховання німецький педагог И. Гербарт. Збагатили теорію виховання 

П. Блонський, А. Макаренко, М. Пістрак, К. Ушинський, С. Шацький 
та ін. Більшість учених розглядали виховання не як засіб впливу на 

учнів, а як розумну й змістову організацію їх життя і діяльності. У 

працях П. Блонського, В. Сухомлинського, С. Шацького 

популяризувалася ідея внутрішнього стимулювання учнів у процесі 
виховання, що знайшла подальший розвиток у вітчизняній психології. 

Невипадково сучасні психологи трактують виховання як «діяльність 

для передачі новим поколінням суспільно-історичного досвіду, 
планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку 

людини з метою формування певних установок, понять, принципів, 

ціннісних орієнтацій, що забезпечує умови для її розвитку, підготовки 
до громадського життя і праці» [7, с. 49]. 

Визначення методів виховання зустрічаємо в багатьох працях 

сучасних дослідників (А. Кузьмінський, Н. Мойсеюк, В. Омеляненко, 

М. Сметанський, М. Фіцула та ін.). Так, А. Кузьмінський і 
В. Омеляненко методи виховання розглядають як способи впливу 

вихователя на свідомість, волю та поведінку вихованця з метою 

формування в нього стійких переконань і певних норм поведінки» [5,  
с. 197]. Подібне визначення подає і С. Максимюк: «Метод виховання - 

спосіб впливу на свідомість, почуття, волю, поведінку і систему 

відносин учня з метою формування активних громадян України» 
[3, с. 307]. Тобто методи виховання – це способи морального впливу 

на учнів, взаємодії і взаємозв’язку між учителем і вихованцями, 

спрямовані на формування в останніх сталих поглядів, переконань та 

навичок дотримання норм поведінки у міжособистісних контактах і 
взаємостосунках.  

Найбільш повне визначення методів виховання подає 

«Український педагогічний словник»: «Методи виховання – 
сукупність загальних способів розв’язання виховних завдань і 

здійснення виховних взаємодій, способів взаємопов’язаної діяльності 

вихователів і вихованців, спрямованих на досягнення цілей 

виховання; сукупність специфічних способів і прийомів виховної 
роботи, які використовуються в процесі формування особистісних 

якостей учнів для розвитку їхньої свідомості, мотиваційної сфери й 

потреб, для вироблення навичок і звичок поведінки й діяльності, а 
також їх корекції і вдосконалення» [2 , с. 206]. 

У цьому ключі слушну думку висловлює Н. Мойсеюк, 

уважаючи, що метод виховання «означає не тільки спосіб, шлях 
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впливу на вихованця, а й, головним чином, спосіб спільної діяльності, 

спільний шлях досягнення бажаної мети виховання [4, с. 450]». На 
наш погляд, методи виховання – це система способів взаємодії 

учасників виховного процесу (учителя, вихователя і вихованців) з 

метою усвідомлення останніми морально-ціннісних орієнтирів, своєї 

соціальної місії і набуття позитивних якостей особистості у своєму 
становленні й розвитку. 

Отже, методи виховання – це способи досягнення мети чи 

розв’язання конкретного завдання вихователем (учителем) засобами 
впливу на особистість учня в процесі міжособистісної діяльності і 

взаємозв’язку. Це своєрідна система виховних засобів і прийомів, 

регулятивних принципів, що діалектично взаємопов’язані, 
взаємозумовлені діяльністю учителя й учнів, яка застосовується для 

розв’язання низки завдань, спрямованих на виховання мовної 

особистості. 

Методи виховання органічно пов’язані з методами навчання як 
«упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, 

спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань [2, с. 206]». Ця 

думка важлива, оскільки виховання мовної особистості здійснюється 
як на уроках української мови та літератури, так і в позакласній 

роботі, внаслідок чого відбувається взаємодія методів навчання і 

виховання. 
У науковій літературі розглядаються різні класифікації методів 

виховання. Нам імпонує класифікація, пропонована В. Галузяком і 

М. Сметанським. Науковці об’єднують методи виховання залежно від 

психологічних механізмів розвитку мотиваційно-ціннісної сфери 
особистості, які повинен використовувати вчитель у своїй виховній 

діяльності. На цій основі виділяють чотири групи методів:  

 методи впливу на підсвідомість вихованця: педагогічно 

доцільна самопрезентація вчителя, навіювання; 

 методи звернення до свідомості вихованців: переконування, 
дискусія, приклад; 

 методи організації поведінки вихованців: вимоги, доручення, 

створення ситуацій, рольові ігри; 

 методи оцінювання і корекції поведінки вихованців: 

покарання, заохочення [1,  с. 309]. 
Перша група методів орієнтована на особистість учителя, його 

педагогічні здібності й професійну майстерність. Для учнів основної 
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школи (підлітковий вік) особа вчителя сприймається як взірець для 

наслідування манери спілкування, поведінки, мовленнєвої культури 
тощо. Наступні дві групи передбачають власне процес виховання, 

різні способи впливу на особистість підлітка, враховуючи при цьому 

активний інструментарій впливу – засоби української мови і 

літератури. Особливо акцентуємо на методах переконування, 
прикладу, дискусії, а також організації поведінки під час спілкування 

(створення мовленнєвих ситуацій, використання імітацій та рольових 

ігор). 
Як бачимо, більшість дослідників надають перевагу словесним 

методам впливу на особистість (мовну і мовленнєву), про що слушно 

писав В. Сухомлинський: «У руках вихователя слово - такий же 
могутній засіб, як музичний інструмент у руках музиканта, як фарби в 

руках живописця, як різець і мармур у руках скульптора. Як без 

скрипки немає музики, без фарб і пензля - живопису, без мармуру і 

різця– скульптури, так без живого, трепетного, хвилюючого слова 
немає школи. Слово - це ніби той місточок, через який наука 

виховання переходить у мистецтво, майстерність» [8 с. 5]. 

Однак у вихованні мовної особистості засобами української 
мови і літератури важливу роль відіграють і такі методи, як приклад, 

управляння, створення виховуючих ситуацій та ін. 

Про метод прикладу М. Фіцула, зокрема, пише: «Особливість 
виховного впливу прикладу полягає в наочності, конкретності його 

дії. І що ближчий і зрозумілий учневі приклад, то більша його виховна 

сила» [9, с. 338]. Метод управляння полягає в поступовому створенні 

умов, за яких учень виконує певні навчальні дії, що сприяють 
виробленню і закріпленню позитивних форм поведінки. Стосовно 

мовної особистості вправляння виявляється у виконанні учнями 

різноманітних ситуативних вправ, що впливають на засвоєння норм 
мовленнєвої поведінки й формування комунікативної компетентності.  

Отже, методи виховання є тими чинниками, які в комплексі з 

навчальними методами сприяють вихованню гармонійно розвиненої, 

духовно багатої мовної особистості підлітків. 
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Організація навчання української мови в нинішніх умовах 

спонукає до перегляду методів і засобів навчання, відбору з-поміж них 
тих, що стануть ефективними в новій формі навчання – дистанційній. 

З огляду на це перед учителями постала проблема вибору: який засіб 

зв’язку з учнями обрати, який спосіб мотивації учнів до самостійної 
праці буде найефективнішим, яким методам і засобам віддати 

перевагу під час викладу навчального матеріалу й відпрацювання 

практичних умінь і навичок тощо. До того ж вибирати потрібно 

ураховуючи думку науковців про те, що «покоління Z мультизадачне, 
воно звикло до легкодоступності інформації», «потребує порядку, 

логічності в освіті, отримання „концентрованих” знань. … простих 

текстових матеріалів, структура яких відповідає змісту, а на ключових 
пунктах зроблено акцент задля кращого зорового сприйняття» [3, с. 

20]. 
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Попри те, що зараз триває дискусія про доцільність і 

необхідність упровадження дистанційного навчання, готовності 
вчителів-предметників до його організації, можливостей учнів брати 

активну участь у таких уроках, і вчені, й окремі вчителі-словесники 

вважають дистанційну форму організації освітнього процесу 

перспективною. Акцентуємо увагу на їхніх твердженнях і висновках, з 
якими погоджуємось і які поділяємо. Так, достатньо переконливими 

видаються виокремлені Г. Шиліною переваги дистанційної форми 

навчання: інтенсивне оновлення знань, що здобуваються зі світових 
інформаційних ресурсів; розширення поля діяльності вчителя 

(незалежно від місцезнаходження всіх суб’єктів навчального процесу); 

забезпечення спеціальних потреб інвалідів, інших категорій учнів під 
час здобуття ними мовної освіти; розвиток пізнавальних інтересів 

здобувачів освіти, формування їхньої професійної орієнтації тощо [6, 

с. 3]. 

Складно не погодитися і з висновками вчених про зміну ролі 
вчителя: деякі відомі функції, притаманні й традиційним формам 

навчання, стають домінувальними (наприклад, координація 

навчально-пізнавального процесу, коригування курсу, керівництво 
навчальними проєктами, перевірка поточних завдань тощо), а деякі 

виникають як нові (наприклад, префільтрація мережевих електронних 

джерел навчальної інформації, підготовка віртуальних навчальних 
ситуаційних завдань тощо) [1, с. 13]. Водночас необхідно брати до 

уваги й те, що в умовах дистанційного навчання переважає самостійна 

робота учнів: здобування знань, відпрацювання вмінь і навичок, 

перевірка рівня освітніх досягнень. Це, зі свого боку, зумовлює 
перегляд традиційних способів викладу навчального матеріалу учням, 

оскільки змінюється функція здобування знань – не накопичуємо їх, а 

засвоюємо, водночас прогнозуючи шляхи застосування. До того ж 
посилюється необхідність формування в учнів умінь опрацьовувати 

великі інформаційні масиви, змінювати формат сприйнятого, 

застосовуючи для цього різні знакові системи, установлювати зв’язки 

між різними знаннями, тобто створювати у своїй пам’яті певну 
логічну схему. Отже, маємо змінити підходи до вибору вправ і завдань 

з української мови: вони, на думку М. Починкової, повинні 

враховувати стартовий рівень мовної освіти та одночасно 
забезпечувати індивідуальну підтримку кожного здобувача освіти; у 

системі дистанційного навчання таку підтримку надає тьютор за 

допомогою корекції й добору завдань для кожного студента (учня), 
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індивідуальними консультаціями й порадами, постійним 

моніторингом успішності навчання [5].  
Висновки вчених, бесіди з учителями-словесниками й власні 

спостереження спонукають до вивчення проблеми застосування 

апробованих часом методів навчання української мови в умовах 

дистанційної освіти. Переконані, що функція їх під час 
компетентнісно орієнтованого уроку не змінюється: методи так і 

залишаються способом взаємодії вчителя й учнів. Водночас маємо 

наголосити на тому, що змінюється процесуальний бік такого уроку, а 
це, відповідно, позначається на цільовому, мотиваційному, змістовому 

його аспектах і впливає на вибір засобів і способів оцінювання, 

контролю й рефлексії. Тому маємо дослідити лінгводидактичні 
можливості традиційних методів навчання української мови в умовах 

дистанційного і змішаного навчання, змінити алгоритм використання 

їх, виокремити на основі експериментальної перевірки найбільш 

продуктивні методи організації самостійної діяльності учнів тощо. 
Наприклад, під час дистанційного навчання вчителеві вже не 

належить домінувальна роль у вербальному викладі навчального 

матеріалу (її частково перебирають на себе або довідкові 
медіаресурси, або підготовлені ним же навчальні тексти, або 

теоретичний матеріал, вміщений у підручнику). Про це переконливо 

свідчать результати опитування, проведеного співробітниками відділу 
навчання української мови та літератури. На запитання «Які ресурси  

Ви застосовували для ознайомлення учнів з новою навчальною 

інформацією?» учителі відповіли: відеоуроки, інтернет-ресурси, 

онлайн-уроки тощо. Відтак необхідно переглянути особливості 
використання методу слово вчителя, зокрема в таких аспектах: 

1) структурування повідомлюваної інформації залежно від того, чи є 

опора на навчальний текст або засоби візуалізації і скільки часу 
виділено на виклад навчального матеріалу; 2) можливість зворотного 

зв’язку з учнями, оскільки організація спостереження ними над 

мовним матеріалом і формулювання висновків передбачають миттєву 

реакцію, яка дає змогу пересвідчитися в тому, чи зрозуміли учні 
повідомлюване. Поділяємо думку авторок посібника «Організація 

дистанційного навчання в школі»: «не варто відводити значну частину 

часу на лекційне повідомлення нового матеріалу, натомість варто 
урізноманітнювати спільну роботу інтерактивними методами, 

застосовуючи відповідні онлайнові сервіси та інструменти, роботу в 

менших групах, чергувати види діяльностей» [4, с. 59]. Зважаючи на 
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зазначене, особливої уваги потребує підготовка ілюстративного 

матеріалу, оскільки «в результаті застосування візуальних образів 
активізуються емоційно-образні компоненти мислення; 

забезпечується когнітивне структурування змісту знань, когнітивне 

моделювання елементів структури діяльності і процесів взаємодії 

об'єктів, а також здійснюється конструювання нових мислеобразів і 
нових візуальних форм, необхідних для вивчення та розуміння 

навколишньої дійсності і загальнолюдських цінностей» [2, с. 19]. 

Використання методу бесіди можливе завдяки форумам, чатам 
(текстовому, голосовому, аудіо, відео) і блогам, а також 

відеоконференціям. Маємо констатувати й зміну моделі використання 

таких методів навчання, як спостереження над мовою і метод вправ, 
оскільки правильність виконання їх перевіряє найчастіше не вчитель, 

а комп’ютерна програма. Для підтвердження цієї думки наведемо 

результати зазначеного вище опитування. Відповідаючи на запитання 

«Які ресурси Ви застосовували для відпрацювання практичних умінь і 
навичок учнів?», словесники зазначили: інтернет-ресурси, онлайн-

тестування, Learning apps тощо. Зважаючи на це, особливого значення 

набувають інструкція щодо послідовності виконання вправи, її 
компетентнісний потенціал, правильність формулювання завдання, 

добір джерела інформації або лексичного матеріалу, критерії 

оцінювання, оскільки уточнити й пояснити, що мається на увазі, 
учитель не може – учень виконує вправу дистанційно.  

Отже, упровадження дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти спонукає до перегляду моделей 

використання традиційних методів навчання української мови в 
нинішніх освітніх реаліях. 
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Стилістичні вправи – вид вправ, спрямованих на закріплення 
знань зі стилістики української мови й вироблення практичних умінь і 

навичок зі стилістики, удосконалення мовного чуття й смаку, 

піднесення культури спілкування, а також формування лінгвістичної 
креативності. 

Розроблення основ класифікації стилістичних вправ належить 

М. Пентилюк, яка вирізняла їх за формою виконання (усні й 

письмові), місцем виконання (класні й домашні), змістом 
програмового матеріалу (лексично-стилістичні, фонетично-

стилістичні, граматично-стилістичні), роллю в освітньому процесі 

(супровідні, спеціальні, вправи на закріплення й поглиблення знань і 
вмінь) та методикою виконання (колективні й індивідуальні) [1, 

с. 330–334].  

Спроби класифікувати вправи зі стилістики щодо їхнього 
застосування в закладах загальної середньої освіти здійснили 

З. Бакум, Г. Глазкова, Г. Дідук, Н. Іполитова, Ж. Капенова, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/78038915.pdf
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Л. Кратасюк, О. Кулик, І. Кучеренко, В. Новосьолова, М. Пентилюк, 

О. Преликова, Т. Чижова та ін., у закладах вищої освіти – 
Н. Баранник, О. Кучерява, Т. Ліштаба, В. Луценко, Є. Мількевич, 

О. Попова, А. Сапарбаєва, А. Суєтіна, Г. Султанова та ін. 

Т. Чижова зауважувала про зв’язок типології вправ зі 

стилістики із загальною системою вправ російської мови [3, с. 156]. З 
огляду на це критеріями поділу вправ уважає опанування 

стилістичними нормами мовних одиниць різних рівнів мовної системи 

й нормами функційних стилів у процесі вивчення школярами 
зв’язного мовлення. Дослідниця вирізняє п’ять груп вправ: 1) вправи, 

спрямовані на спостереження й віднаходження стилістичних засобів у 

спеціально дібраному для спостереження матеріалі; 2) вправи, 
спрямовані на визначення функцій мовних засобів у тексті; 3) вправи, 

виконуючи які школярі добирають із газет, журналів, книг тексти 

різної стильової належності, характеризують їх, намагаються 

пояснити доцільність використання мовних засобів і їхні функції; 
4) вправи, що передбачають уживання учнями стилістичних засобів у 

своєму мовленні, в різних його жанрах і стильових різновидах; 

5) вправи на редагування: вправи щодо виправлення мовленнєвих 
недоліків; вправи з редагування зв’язних текстів [3, с. 156–172].  

У процесі здійснення стилістичного аналізу складних 

синтаксичних конструкцій на уроках української мови в 5–7 класах 
закладів загальної середньої освіти О. Кулик («Стилістичний аналіз 

складних синтаксичних конструкцій як засіб удосконалення 

граматичного ладу мовлення учнів 7–9 класів», 2005 р.) виокремлює 

аналітичні, репродуктивні, конструктивні й продуктивно-творчі 
вправи. Рівневу систему вправ у навчанні стилістики ділового 

мовлення в профільних класах запропонувала О. Преликова 

(«Обучение стилистике деловой речи на уроках русского языка в 
профильных классах», 2005 р.), зокрема вона акцентувала на 

рецептивних, рецептивно-продуктивних, репродуктивних, 

репродуктивно-продуктивних і продуктивно-творчих вправах. За 

І. Кучеренко («Система роботи з розвитку стилістичних умінь і 
навичок учнів (10–11 класи)», 2005 р.) вправи й завдання зі стилістики 

для учнів 10–11 класів поділяються на фонетично-стилістичні, 

лексично-стилістичні, граматично-стилістичні, спеціально 
стилістичні, синтаксично-стилістичні. 

Ж. Капенова («Формирование стилистической компетенции 

учащихся в условиях функционально-коммуникативного подхода к 
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обучению русскому языку (5–9 классы казахской школы)», 2009 р.) 

здійснила класифікацію вправ і завдань зі стилістики за різними 
аспектами: на основі змісту стилістичного матеріалу – вправи для 

формування лінгвостилістичних умінь, вправи для формування 

стилістичних умінь на мовленнєвому рівні, вправи для формування 

стилістичних умінь і навичок на комунікативному рівні; на основі 
навчання видів мовленнєвої діяльності – аудіювання (вправи, 

спрямовані на усвідомлення стилістичної межі висловлення), 

говоріння (вправи, спрямовані на оформлення стилістичної межі 
висловлення), читання (вправи, спрямовані на читання діалогічних і 

монологічних текстів, що застосовуються в різних умовах 

спілкування), письмо (вправи, спрямовані на стилістичну 
трансформацію, редагування, створення текстів у межах однієї 

мовленнєвої теми); за призначенням – аспектні (власне стилістичні) й 

комбіновані (фонетично-стилістичні, лексично-стилістичні, 

словотвірно-стилістичні та ін.) вправи; за етапами формування 
стилістичних умінь і навичок – рецептивно-стилістичні, 

репродуктивно-стилістичні, продуктивні стилемовленнєві, 

продуктивні стилекомунікативні. 
Систему вправ, спрямовану на оволодіння учнями основної 

школи стилістичними вміннями у процесі вивчення повнозначних 

частин мови, розробила В. Луценко («Методика вивчення 
повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в 

основній школі», 2009 р.): комунікативно-репродуктивні, аналітичні, 

комунікативно-креативні вправи. Дослідниця також послуговувалася 

ситуативними вправами та вправами на моделювання й редагування 
текстів різних стилів. Л. Кратасюк («Інтерактивні методи в навчанні 

учнів 5–6 класів створювати тексти різних типів», 2011 р.) з-поміж 

комунікативних вправ вирізняє аналітично-креативні, асоціативно-
креативні, комунікативно-ситуативні, когнітивно-креативні й 

креативні. 

Безперечно, навчання стилістики української мови в закладах 

вищої освіти має специфіку, й це відбивається на системі 
стилістичних вправ. О. Попова («Формування стилістичної вправності 

мовлення майбутніх учителів початкових класів», 2001 р.) для 

вдосконалення стилістичних умінь майбутніх учителів початкових 
класів добирає такі типи вправ: стилістичний аналіз готових текстів, 

конструктивні вправи, вправи з редагування вихідного матеріалу й 

творчі завдання, мовленнєві задачі, пов’язані з майбутньою 
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професійною діяльністю, рольові ігри, складання стилістичного 

словника вчителя початкових класів. Формуючи дискурсивну 
компетентність студентів філологічних факультетів, О. Кучерява 

(«Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних 

факультетів вищих навчальних закладів», 2008 р.) послуговувалася 

інформаційно-рецептивними, аналітичними й реконструктивними 
вправами. Для професійної підготовки психологів В. Луценко 

(«Формування стилістичних умінь і навичок у контексті професійної 

підготовки психологів», 2010 р.) використовувала стилістичний аналіз 
готових текстів, конструктивно-ситуативні вправи й вправи на 

редагування вихідного матеріалу. Т. Ліштаба («Формування 

стилістичних умінь і навичок у контексті стилістичної підготовки 
філологів», 2015 р.) запропонувала систему вправ, спрямовану на 

формування стилістичних умінь і навичок студентів-філологів, 

зокрема стилістичний аналіз готових текстів, конструктивно-

ситуативні вправи, вправи на редагування вихідного матеріалу. 
У науково-методичних студіях наявні вправи для 

використання у процесі вивчення окремих аспектів стилістики – 

фоностилістики, лексичної й граматичної стилістики тощо (З. Бакум, 
Н. Баранник, В. Луценко, Г. Султанова, А. Сапарбаєва). З. Бакум 

(«Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в 

гімназії», 2008 р.) з-поміж фонетично-стилістичних вправ вирізняє 
інтонаційний аналіз (розбір) висловлень, текстів; виразне читання 

текстів; інтонування речень, вправи на поліпшення голосоутворення, 

або формування вмінь пильного ставлення до голосу; виправлення 

порушень милозвучності української мови; кількісні, або математичні; 
звукописні; звуковідтворювальні та звуконаслідувальні. Активно в цій 

царині працює Н. Баранник («Розвиток граматико-стилістичних умінь 

у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи», 
2010 р.), яка поділяє граматично-стилістичні вправи й завдання на 

рецептивно-репродуктивні (спостереження, розпізнавання, аналіз, 

зіставлення, оцінювання граматичних конструкцій у 

словосполученнях, реченнях, текстах); реконструктивно-варіативні 
(добір граматичних синонімів, визначення стилістичних функцій, 

трансформування граматичних конструкцій шляхом вибору 

доцільного стилістичного варіанта); конструктивні (побудова 
морфологічних і синтаксичних структур висловлення відповідно до 

норм стилю); творчі (створення власних висловлень, редагування 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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текстів, навчальний переклад, повний і частковий граматично-

стилістичний аналіз текстів різних стилів).  
Г. Султанова («Лингвометодические основы обучения 

лексико-стилистическим нормам русского языка в национальных 

группах педагогических училищ и колледжей», 1998 р.) й 

А. Сапарбаєва («Формирование лексико-стилистической компетенции 
студентов неязыковых вузов в практическом курсе русского языка (на 

материале глагола)», 2009 р.) пропонують систему вправ із 

формування лексично-стилістичної компетентності студентів, зокрема 
вправи, спрямовані на розпізнавання стилістичних засобів; вправи, 

спрямовані на визначення функцій мовних засобів у тексті; 

характеристика текстів, уналежнених до різних стилів, пояснення 
доцільності складу й функцій використаних засобів; вправи, які 

передбачають вживання студентами стилістичних засобів у власному 

мовленні в різних його жанрах і різновидах; ситуативні вправи; 

вправи на редагування. Подібною до цієї класифікації є поділ вправ 
А. Суєтіної («Типы упражнений для формирования стилистических 

умений при обучении русскому языку китайских студентов», 2015 р.), 

який узгіднюється з послідовністю й етапністю формування 
стилістичних умінь у навчанні російської мови китайських студентів. 

Пошуки щодо систематизації й удосконалення системи 

стилістичних вправ не припиняються дотепер. Незважаючи на певний 
набуток, у дослідженнях подеколи трапляється необґрунтоване 

поєднання методів навчання стилістики й видів вправ, помилки в 

дефініціях, відсутність чітких критеріїв виокремлення стилістичних 

вправ. Сьогодні зактуалізувалося питання визначення системи 
стилістичних. Підтримуємо думки лінгводидактів (М. Пентилюк, 

З. Бакум та ін.) стосовно розрізнення системи вправ для навчання 

мови загалом і оволодіння конкретним мовним та мовленнєвим 
матеріалом зокрема.  

Отож узагальнення лінгводидактичних праць і практичний 

досвід роботи довели доцільність виокремлення у системі вправ зі 

стилістики української мови двох підсистем – загальної й спеціальної. 
Загальну підсистему вправ у дидактиці розроблено достатньо 

докладно. Спеціальна підсистема вправ зі стилістики української 

мови, на нашу думку,  зреалізовується через такі види вправ: 1) за 
етапами стилістичної підготовки: супровідні й спеціальні; 2) за 

змістом програмового матеріалу: загальностилістичні й 

рівневостилістичні: лексично-стилістичні, фонетично-стилістичні, 
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граматично-стилістичні (словотвірно-стилістичні, морфологічно-

синтаксичні, синтаксично-стилістичні); 3) за видами стилістичних 
умінь і навичок: стилістично-мовні, стилістично-мовленнєві, 

стилістично-комунікативні (стилістично-інформаційні, стилістично-

інтерактивні, стилістично-перцептивні) [докладніше: 2, с. 288-308]. 
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Мовна освіта в сучасних реаліях відіграє одну з пріоритетних 

функцій у формуванні свідомої, багатої духовно, інтелектуальної, 

самодостатньої особистості, яка уміє правильно й доцільно 
користуватися різноманітними засобами мови. Засвоєння 

морфологічних знань є невід'ємною складовою навчання української 

мови в цілому, оскільки сприяє формуванню в учнів системи 
граматичних понять, усвідомленню їх сутності, виділення й 

розрізнення їхніх основних ознак. У цьому контексті на особливу 
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увагу заслуговує метод проєктів, оскільки він сприяє індивідуалізації 

та самостійності навчальної діяльності учнів. 
Питанням ефективності реалізації методу проєктів у процесі 

навчання української мови присвячені розвідки науковців: Т. Груби, 

О. Караман, С. Сисоєвої, О. Садовнікової, Н. Солодюк, О. Полінок, Н. 

Подранецької, В. Нищети тощо. 
Оскільки сучасна система освіти передбачає реалізацію 

стратегічних завдань, спрямованих на розвиток творчих здібностей, 

самовдосконалення, постійний розвиток особистості, готової до 
ефективної роботи з інформацією, продуктивного спілкування, 

значного поширення набув метод проєктів [1, с. 40]. 

Проєктна діяльність спрямована на самостійне й колективне 
розв’язання проблем, розвиток навичок виокремлювати найголовніше, 

здобувати необхідну інформацію, грамотно планувати діяльність, 

критично мислити, бути відповідальним у досягненні результатів [3, 

 с. 16].  
Саме тому можна виокремити декілька позитивних чинників, 

які визначають ефективність методу проєктів. По-перше, 

передбачається дотримання алгоритмів дій спільно з різними видами 
діяльності. По-друге, у процесі підготовки проєкту відбувається 

реалізація певних його видів, зокрема розвиток творчого мислення 

учнів, удосконалення компетентностей особистості, індивідуальний 
розвиток. Відтак проєктна діяльність забезпечує реалізацію 

класичного дидактичного принципу – зв’язку теорії з практикою. 

Пріоритетним завданням методу проєктів є зацікавлення учнів 

ліцею в здобуванні знань, що знадобляться їм у майбутньому. Для 
цього необхідна справді значуща проблема, у процесі розв’язання якої 

треба максимально сконцентрувати власні знання. Роль учителя 

полягає в тому, щоб підказати джерело інформації або спрямувати 
думку учнів у потрібному напрямку. Метод проєктів завжди 

орієнтований на самостійну діяльність учнів, формує вміння 

самостійно обирати різні рішення, шляхи здобуття інформації, 

генерувати ідеї, гіпотези, прогнозувати їх розв’язання [2, с. 25]. 
Наведемо приклади реалізації означеного методу. Матеріал, 

пов'язаний із поділом іменників на відміни, завжди викликав в учнів 

деякі труднощі. Однак ці відомості обов’язково знадобляться у 
процесі поглибленого вивчення інших розділів науки про мову. Відтак 

є об’єктивна необхідність закріплення знань із досить проблемних тем 

морфології. За реформою, вчитель-словесник має більшу свободу у 
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плануванні уроків та може обговорити з учнями проблемний матеріал 

у межах використання резервних годин. Роботу над цією темою 
можна організувати у вигляді дослідження, що складається з кількох 

етапів. 

I етап. Надання необхідної інформації вчителем, аналіз 

теоретичного матеріалу довідників. 
II етап. Самостійне опрацювання теоретичних відомостей. 

III етап. Робота в парах. Відповісти на запитання задля 

перевірки рівня засвоєння опрацьованих правил. 
1. Що таке відміна іменника? Як її виділяють? 

2. Скільки є відмін іменників? 

3. Чи є іменники, які не належать до жодної відміни? 
IV етап. Підготовка проєкту. Створити спільний проєкт 

«Відміни іменників». Працюючи в групі, створіть алгоритми 

визначення відміни іменників. 

V етап. Презентація результатів спільного проєкту. 
 

 
 

У процесі роботи на проєктом учні розвивають свій 

інтелектуальний та творчий потенціал, вчаться співпрацювати у групі, 

розподіляти обов’язки, мислити оригінально, удосконалюють навички 
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роботи з інформацією та її структурування. Проведена робота має 

велике практичне значення для учнів ліцею, оскільки вже вивчений, 
але доволі проблемний матеріал ними переосмислено, 

систематизовано і відтворено у нестандартній формі. 

Отже, метод проєктів є перспективним для реалізації 

компетентнісно орієнтованого навчання, у межах якого учні ліцею 
вдосконалюють уміння працювати з джерелами інформації, вчаться 

правильно опрацьовувати матеріал, засвоювати й відтворювати його, 

критично ставитись до почутого, вміти узагальнювати та виводити 
власні висновки.  

Використовуючи нестандартні прийоми на уроках української 

мови, пропонуючи учням оригінальні проблемні завдання, вчитель 
допомагає учням опинитися в ситуації успіху, відчути задоволення від 

проробленої роботи та здобуття нових знань. Саме так відбувається 

формування мовної особистості учнів, яка вправно володіє 

виражальними багатствами мови та свідомо ними користується. 
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Освіта в умовах сучасного українського соціуму виступає 

потужним стимулом активізації особистої творчої енергії, мотивації 
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до продуктивної самоосвітньої діяльності, розвитку творчих 

здібностей особистості шляхом засобів і форм продуктивного 
навчання, однією з яких є метод проєктів. Пройшовши стадію 

еволюційних змін, метод проєктів виступає прогресивним методом 

освітніх технологій ХХІ століття, що спрямований на духовне та 

професійне становлення особистості, оволодіння нею різними 
способами творчої, дослідницької діяльності. Як форма 

продуктивного навчання він забезпечує творчий характер навчальної 

діяльності в процесі якої здобувачі освіти реалізують свої можливості 
у спільно досягнутому продукті.  

У концепції мовної освіти в Україні наголошено: «Зміст 

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

Подібну думку висловлює також російський дослідник 

А. Хуторський, зазначаючи, що ефективність навчання в сучасній 

школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом у 
конкретних умовах для кожного уроку [1].  

Теоретичні засади проєктної діяльності досліджували 

О. Аліксійчук, О. Безпалько, Т. Вороненко,  О. Гітман, В. Гузєєва, 
С. Давидова, І. Єрмакова, С. Ізбаш, В. Киричук, О. Коберник, 

І. Колесникова, О. Купенко, О. Леонтьєв, А. Макаренко, 

Н. Мойсюкова, В. Нечипоренко, В. Нищета, Є. Полат, О. Пометун, 
Л. Савченко, С. Севєріна, С. Сисоєва, О. Слободяник, М. Ступницька 

та інші. 

Метод проєктів у педагогічній практиці активно 

використовують із ХХ століття, проте сама концепція зазнала значних 
змін. Одним із вчених, що розробляв концепцію методу проєктів на 

початку ХХ століття, був Дж. Дьюї, за яким проєктне навчання є 

спрямованими діями (мають певну мету), що поєднують у собі творчу 
діяльність, минулий досвід, традиції та методи, що розвивають цю 

діяльність.  

Проєкт, за О. Безпалько, – форма випереджального 

відображення і перетворення дійсності, що супроводжується 
сукупністю скоординованих дій, обмежених у часі із зазначенням 

параметрів можливих витрат та етапів реалізації [3, с. 7].  

Проєктування – регламентована, творча, багатофункціональна 
діяльність, яка передбачає такі функції: аналітичну, прогностичну, 

конструктивну, організаційну, рефлексивну [4, с. 258]. 
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Проєктне навчання – це навчання, яке орієнтоване на 

самостійну роботу тих, хто навчається за участі педагога як 
координатора, що спрямована на визначений результат, який 

досягається завдяки розв’язанню теоретично або практично 

значущого для них фахового завдання [5, с. 16] 

Метод проєктів – це педагогічна технологія, що припускає 
сукупність креативних методів: досліджень, пошукової роботи, 

вирішення проблемних ситуацій. Педагог в рамках проєкту виступає в 

різних ролях: розробник, координатор, експерт, консультант [2]. 
У педагогічному значенні «проеєт» займає визначне місце. В 

основу методу проєктів покладена ідея, що складає суть поняття 

«проєкт», тобто те, що можна побачити, осмислити, застосувати в 
реальній практичній діяльності.  

Педагог-предметник має застосовувати засоби та методи, які 

ґрунтуються на співпраці і передбачають залучення учнів до спільної 

діяльності, що, безумовно, сприяє їхній соціалізації та успішному 
перейманню суспільного досвіду, а тому зазначене зумовило 

зростання частки проєктних технологій в освітньому процесі 

підготовки вчителів у закладах вищої освіти. Поглиблене вивчення 
методу проєктів та проеєтних технологій у фаховій підготовці 

вчителів стає нагальною потребою [3, с. 57]. 

Метод проєктної діяльності є одним із найбільш 
перспективних методів у сучасній освіті. 

Таким чином, ми можемо виділити низку позитивних факторів 

щодо застосування методу проєктів: 

– навчає вільно та самостійно орієнтуватись у науково-
методичній та довідковій літературі і здобувати необхідні знання; 

– є засобом розвитку основних видів мислення; 

– сприяє гармонійному психологічному розвитку; 
– слугує засобом активного розвитку інтелектуальних 

здібностей, навчає мислити від загального – абстрактного до 

конкретного; 

– залучає тих, кого навчають, до об’єктивної самоосвіти; 
– сприяє усвідомленню себе творцем та відповідальним за 

власну діяльність, навчання, життя тощо; 

– є фактором позитивної мотивації – проєкт добирається та 
реалізується відповідно до власних інтересів, потреб та можливостей 

колективу та кожного індивідуально; 

– надає сформованості системного мислення особистості; 
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– навчає систематично, поетапно діяти, що підпорядковано 

певній меті (така діяльність є перетворюючим елементом – 
інформації, енергії, самого себе, перехід на новий рівень свідомості, 

навчання); 

– є одним з елементів формування культури соціального та 

ділового спілкування, надає навички обґрунтовано та аргументовано 
захищати власні позиції, думки, досліди; 

– є засобом для генерації нових ідей (великої кількості), 

пошуку нетипових, альтернативних рішень, їх аналізу та синтезу як 
основи інноваційного мислення; 

– навчає конструювати внутрішній план дій із зовнішньою 

практичною його реалізацією. 
У професійній діяльності метод проєктів має низку переваг для 

вчителів Нової української школи: 

– надає вчителям змогу вибудувати позитивну історію 

стосунків з учнями за нових умов; 
– підібрати учням ролі, підкресливши їхні індивідуальність і 

природні таланти [2, с. 12-13]. 

В основу методу проєктів покладена ідея, що відображає 
сутність поняття «проєкт», його прагматичну спрямованість на 

результат, який отримано при вирішенні тієї чи іншої практично чи 

теоретично значущої проблеми. Головним є те, що цей результат 
можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній 

діяльності. Щоб домогтися такого результату, необхідно вміти 

самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, 

використовуючи для цього знання з різних галузей, прогнозувати 
результати і можливі наслідки різних варіантів розв’язання проблеми, 

встановлювати причинно наслідкові зв’язки [11].  

Проєктна технологія передбачає використання педагогом 
сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю 

методів, прийомів, засобів. 

Таким чином, суть проєктної технології – стимулювати інтерес 

студентів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною 
сумою знань, та через проєктну діяльність, яка включає розв’язання 

однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування 

надбаних знань від теорії до практики, гармонійно поєднуючи 
академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх 

баланс на кожному етапі навчання.  
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Метод проєктів як форма продуктивного навчання, надає 

можливість на основі практичного життєвого досвіду,  розв'язанні 
соціальних, освітніх психологічних і культурних проблем.  

Застосування методу проєктів у навчальному процесі 

покращує ефективність засвоєння та усвідомлення знать суб’єкта 

навчання, сприяє формуванню вмінь працювати з інформацією, 
аналізувати, систематизувати, узагальнювати, встановлювати асоціації 

з раніше вивченим, робити висновки, висувати ідеї, знаходити 

варіанти розв’язання проблеми, передбачати можливі наслідки 
рішень, обґрунтовувати власну думку, знаходити компроміс, 

прогнозувати результати своєї діяльності. Творча співпраця учитель-

учень під час проєктної діяльності забезпечує творчу самореалізацію 
як педагога-предметника, так і учнів, задовольняє їх потреби в 

самовдосконаленні та саморозвитку; сприяє досягненню високих 

творчих результатів у процесі навчання.  
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У зв’язку з оновленням змісту сучасної шкільної освіти 

виникає необхідність осмислення та оцінки навчального тексту 

підручників. 
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Якість шкільного підручника з літератури безпосередньо 

залежить від якості його текстів, доступності сприйняття їх тією чи 
іншою віковою категорією учнів. Засвоєння навчального матеріалу, 

тобто розуміння його, залежить від його складності, а складність 

тексту залежить від його компонентів: довжини і складності речень, 

довжини і зрозумілості слів, кількості термінів, структури, способів 
презентації навчального матеріалу тощо. Нині маємо низку 

досліджень, в яких запропоновані математичні моделі оцінки 

складності тексту та навчальних текстів з урахуванням вікових 
особливостей учнів, зокрема [1, 2]. 

Складність навчального тексту і його розуміння. Одним із 

головних завдань навчання є міцне засвоєння знань. Основний обсяг 
знань учні одержують у процесі роботи з підручником. Уміння 

здобувати інформацію з нього обумовлено розвитком у школярів 

навичок читання. 

Читання – одна з вищих інтелектуальних функцій людини, що 
входять до складу його пізнавальної діяльності. Сутність читання – 

смисловий аналіз-синтез знакового матеріалу, мета якого – 

сприйняття і осмислення інформації, що міститься в тексті. З 
психологічної точки зору читання – це процес сприйняття і переробки 

інформації, графічно закодованої в  тексті. Навички читання 

цілеспрямовано формуються в початковій школі, але подальшій 
роботі з розвитку осмисленого читання в середній і старшій школі 

приділяється недостатньо уваги. Про це свідчать результати 

експериментальних досліджень, в яких школярі демонструють 

низький рівень читання. Як одну з причин затримки розвитку навичок 
читання Мікк Я.А. [3, 4] називає складність навчальних текстів. 

Складність тексту вченим розглядається як його об’єктивна 

властивість, яка не залежить від читача [3]. Компонентами складності 
є інформативність тексту, його структура, складність речень і 

абстрактність викладу. 

Інформативність тексту розглядається з точки зору 

тезаурусного підходу, який дає змогу враховувати попередні знання 
учнів. Інформативність можна оцінювати також за рівнем обізнаності 

учнів з лексикою тексту. Одним із способів оцінки складності тексту є 

визначення співвідношення понять знайомих (життєвих) і незнайомих 
(наукових) [4]. До показників складності тексту відноситься також 

частота вживання в ньому незнайомих слів. Дослідження [5, 6] 

показують, що довгі слова досить часто є незнайомими, і велика 
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кількість їх у тексті свідчить про його складність. Тому середня 

довжина слова входить до більшості формул оцінки складності тексту. 
Складність тексту обумовлюється складністю речень, оскільки 

розуміння речень передбачає збереження їх у короткочасній пам’яті. 

З’ясовано, що для розвиненого читача обсяг короткочасної пам’яті 

становить 5-6 слів. Експериментально підтверджено також зв'язок між 
середньою довжиною речення і труднощами розуміння тексту. 

Складність тексту обумовлюється і складністю конструкції речень, а 

також абстрактністю викладу. Чим більше абстрактних слів в тексті, 
тим важче його зрозуміти. 

Особливості навчального тексту зумовлені насамперед тим, 

що він обслуговує особливу сферу – навчальну – і виступає засобом 
навчання. У зв'язку з цим виникає необхідність вирішення таких 

методичних завдань, як відбір, адаптація, моделювання навчального 

тексту, вибір способу його презентації. 

Класичний навчальний текст, як функціональний і 
спеціалізований, повинен відповідати таким вимогам: 

1. Відповідність навчальній програмі яка, в свою чергу, 

відповідає певній науці.  
2. Адаптація (спрощення наукового тексту при переході його у 

навчальний з метою розуміння і в залежності від читача – клас, рік 

навчання, курс). 
3. Послідовне розгортання тексту від відомого до невідомого 

(нового), від простого до складного, від часткового до загального, від 

посилань до висновків. 

4. Повнота і глибина розгляду матеріалу, опису 
досліджуваного питання. 

5. Супровід тексту запитаннями і завданнями для засвоєння і 

закріплення здобутих у процесі читання знань, оскільки тільки 
запитання і завдання перетворюють інформацію у навчальний текст. 

6. Спосіб презентації. Текст, як правило, містить емоційно-

впливові елементи (порівняння, метафори, гіперболи тощо), які 

дозволяють робити своєрідні паузи від напруги, що сприяють фіксації 
прочитаного «в голові» читача (приклади, цитати, факти, історичні 

екскурси і ін. ). Таку само роль відіграють виділення і символи в 

тексті. 
Наведемо приклад навчального тексту з теорії літератури в 

підручнику для 6 класу [7]. 
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О мифах 

Вы уже познакомились с некоторыми мифами и можете 
поразмышлять об их отличительных особенностях. Что же замечаем 

мы в мифах прежде всего? В мифах разных народов оживлена, 

одухотворена и очеловечена природа. Так, в греческом мифе «Деметра 

и Персефона» и в славянском мифе о Солнце природа изображается не 
только живой, но и имеющей душу, которая, как у человека, радуется, 

печалится, любит, страдает. Но, согласитесь, что эти же свойства 

оживления, одухотворения и очеловечивания природы мы встречаем и 
в сказках. Вспомните, как звери, птицы, солнце, месяц, ветер в них 

понимают и говорят, предметы действуют и т.п. В чём же тогда 

отличие мифов от сказок? 
Если сказки – это вымышленные рассказы, то мифы – это 

действительные, реальные представления людей об окружающем 

мире. Во всё, о чём говорится в мифах, наши далёкие предки свято 

верили. Отсюда и происходят обожествление ими всего живого и 
поклонение богам. 

Мифы древнее сказок. В них соединены верования людей, их 

первоначальные знания об окружающем мире, о жизни, а также 
религия, наука и искусство. 

Мифы – первооснова культуры всего человечества. Без знания 

мифов невозможно понять сюжеты многих картин, опер, балетов, 
литературных и скульптурных произведений. 

Выделим главное: мифы – это коллективные представления 

людей первобытной культуры об окружающем мире и их верования.  

Закрепим новые знания. 
1. Что такое мифы? Чем они отличаются от сказок? 

2. Какой изображена природа в мифах? Почему древний 

человек обожествлял природу? 
Наведений текст подано в формі діалогічного викладу. Він 

передбачає опору на здобуті учнями знання про міфи в процесі їх 

читання та аналізу, що забезпечує доступність і мотивацію засвоєння 

навчального матеріалу. Діалогічність тексту забезпечується непрямим 
зверненням до учнів («Вы уже познакомились с некоторыми мифами 

и можете поразмышлять об их отличительных особенностях»), 

питальними реченнями («Что же замечаем мы в мифах прежде 
всего?»; «В чём же тогда отличие мифов от сказок?»), дієсловами 

наказового способу (согласитесь, вспомните). 
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Послідовне розгортання тексту від відомого (В мифах разных 

народов оживлена, одухотворена и очеловечена природа) до нового 
(мифы, в отличие от сказок, – это действительные, реальные 

представления людей об окружающем мире) сприяє повноті і глибині 

розгляду теоретичного матеріалу про міфи. 

З огляду на складність поняття про міфи, в даній статті 
абстрактність викладу зведена до мінімуму і полягає у формулюванні 

самого поняття, яке природно випливає з попереднього викладу 

матеріалу. Абстрактним (узагальнювальним) є також виклад 
останнього абзацу статті. 

Структура тексту і психологія його сприйняття. Зрозуміло, 

що «монолітний текст», який не має «абзаців», важко читати, а тим 
більше запам'ятати. Абзаци, параграфи, розділи тексту відіграють 

роль «переривів» сприйняття, необхідних для фіксації прочитаного, 

акцентування на головному і виділення додаткового, що розширює 

або уточнює зміст тексту. Графіка параграфа, апелюючи до «образної 
половини нашого мозку», доповнює текст асоціативними, чуттєво-

орієнтованими зв’язками. Симбіоз усіх елементів параграфа, 

включаючи діяльнісну частину (запитання і завдання), формує в учня 
«домінанту виучуваного в даний момент матеріалу» [6, 8]. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 

Ірина Фариба,  

учителька української мови та літератури 

опорного закладу загальної середньої освіти  
«Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»  

Монастирищенської районної ради Черкаської області 

 

Термін «інновація» латинського походження й означає зміну, 
введення нового. У педагогіці цей термін позначає нововведення, 

оновлення процесу навчання. Використання вчителями-практиками 

інноваційних методів у педагогіці розпочалося минулого століття.  
Інноваційні технології містять такі підходи, як:  

1) інтерактивні методи викладання; 

2) використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та 
мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і 

використання навчальних матеріалів [2, 10]. 

Інноваційне навчання можна визначити як взаємодію 

учасників процесу здобуття знань за допомогою учителя, що володіє 
методами спрямованими на оволодіння цими знаннями [4, 10]. 

Провідними ознаками та інструментами інтерактивної педагогічної 

взаємодії є: полілог, діалог, міжсуб'єктні відносини, свобода вибору, 
створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, 

рефлексія та інше. 

Інноваційне навчання — це зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, ґрунтована на 
розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально адаптаційних можливостей особистості. 

 Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови 
розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий 

внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та 

досягнення власної і суспільної мети [5].  
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Інноваційні методи у поєднанні з класичними методами 

навчання утворюють ідеальну основу для вивчення української мови. 
Різноманітність методів інтерактивного навчання дозволяє вчителю 

доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, а також вибрати 

методи відповідно до рівня знань учнів класу. Переваги 

інтерактивного методу навчання полягають у тому, що: за один і той 
же проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; досягається 

високої результативності у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь. 

Розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, 
самоконтроль, взаємоконтроль); формуються мотиви навчання, 

гуманні стосунки між дітьми; формуються вміння співпрацювати. 

Впровадження системи інтерактивного навчання приносить користь: 
конкретному учню – усвідомлення включення в спільну роботу, 

комунікативи у готовність до роботи у групах на інших уроках, 

розвиток рефлексії, становлення суб’єктивної позиції в навчанні; 

навчальній групі – розвиток навичок спілкування і взаємодії у малій 
групі, формування ціннісно орієнтованої єдності групи, прийняття 

моральних норм і правил спільної діяльності; класу: оцінювання 

процесу і результату спільної діяльності, підвищення пізнавальної 
активності класу, розвиток аналізу й самоаналізу у процесі групової 

роботи; у траєкторії зв’язку ― клас-учитель‖ – нестандартний підхід 

до організації навчального процесу, підвищення пізнавальної 
активності класу, багатомірне опанування навчального матеріалу, 

формування готовності до особистісної взаємодії. Використання 

інтерактивних методів навчання на уроках української мови школі 

допомагає досягнути триєдиної мети навчання: навчальної, 
розвивальної та виховної [5].  

Використання інтерактивних методів у педагогічному процесі 

спонукає педагога-предметника до постійної творчості, 
вдосконалення, зміни, професійного зростання, розвитку. Адже 

знайомлячись з тим або іншим інтерактивним методом, учитель 

визначає його педагогічні можливості, ідентифікує з особливостями 

учнів, приміряє до своєї індивідуальності. І ця інноваційна діяльність 
не залишає педагога, поки він усвідомлює, що дозволяє класифікувати 

інтерактивні методи навчання як дієві педагогічні інструменти, і 

використання їх в педагогічному процесі — необхідна умова 
оптимального розвитку і тих, хто вчиться, і тих, хто навчає. 

У процесі використання інноваційних технологій, зазвичай, 

застосовують рольові ігри. Уроки вивчення української мови як  не є 
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винятком. Ігри розвивають пізнавальний інтерес, активізують 

розумову діяльність. Гра стимулює спостережливість, вчить робити 
висновки, зіставляти окремі факти. Під час гри студенти краще 

засвоюють матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових 

ситуаціях. Рольова гра вимагає від учнів прийняття конкретних 

рішень у проблемній ситуації в межах ролі. За традицією рольові ігри 
поділяють на мікроетюди (беруть участь до 4 учнів) та макроетюди 

(від 5 учнів). Рольові ігри складаються з певної кількості завдань, в 

яких основна мета — прийти до згоди або знайти взаємодію з 
партнером. У рольових іграх обов’язково формуються соціально-

рольові відносини учасників. Від учнів вимагається не тільки 

вирішити поставлене завдання, але й правильно програти свою 
соціальну роль [6, 7]. Наведемо приклади ситуативно-рольових ігор, 

які використовуємо у навчанні: «Розмова у вагоні», «У таксі», «Ми 

заблукали», «Вибачте, як пройти до…», «У банку», «На пошті», 

«Купуємо сувеніри», «Біля театральної каси», «Музеї нашого міста», 
«Ходімо у кіно» та інші. 

Оскільки метод є складовою ширшого поняття «технологія 

навчання» вважаємо доцільним диференціювати інтерактивні методи 
навчання української мови відповідно до класифікацій інтерактивних 

технологій. Погоджуємося з висновком дослідників О. Пометун та Л. 

Пироженко про те, що інтерактивне навчання є сукупністю 
технологій. Автори розподіляють інтерактивні технології на чотири 

групи залежно від мети заняття та форм організації навчальної 

діяльності  учнів: 

 інтерактивні технології колективно-групового навчання — 

технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) 
роботу всього класу; 

 інтерактивні технології кооперативного навчання (організація 

навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною 

навчальною метою: робота в парах, 

 карусель, робота в малих групах, акваріум тощо); 

 технології ситуативного моделювання — побудова 
навчального процесу за допомогою залучення учня до гри, 

передусім, ігрове моделювання явищ, щовивчаються; 

 технології опрацювання дискусійних питань — широке 

публічне обговорення якогось суперечливого питання. 
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Використовую наступні сучасні інтерактивні навчальні 

технології в тих моделях, які доцільно застосовувати у  вивченні  
української  мови.  

Вивчення та застосування на практиці інноваційних 

методологічних підходів надають можливість педагогам-

предметникам впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, 
підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань 

здобувачів освіти.  

Впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість 
презентації навчального матеріалу та ефективність його засвоєння 

учнями, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до 

вивчення української мови. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ТЕКСТОЦЕНТРИЗМУ В 

ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЛІЦЕЇ 

 

Олена Фідкевич,  

кандидат філологічних наук 

старший науковий співробітник відділу навчання мов  

національних меншин і зарубіжної літератури 
Інституту педагогіки НАПН України  

 

Модернізація загальної середньої освіти в Україні передбачає 
осмислення і актуалізацію нових підходів до навчання, зокрема до 

навчання мов та літератур  національних меншин. Таким сучасним 

підходом у процесі шкільної освіти є предметна  інтеграція, що 
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починає системно впроваджуватися в освітню українську практику у 

вигляді інтегрованих курсів. Теоретичним  підґрунтям  цього процесу 
є як роботи зарубіжних дослідників, так і українських вчених 

А. Данилюка, С. Гончаренка, М. Іванчук. І. Козловської, Г. Лещенко, 

В. Моштука, Ю. Мальованого, Є. Романенко, О. Сергєєва, 

Т. Усатенко, Є. Яворського, І. Стиркіна, Я. Собко, Д. Коломійця, 
О. Ляшенка та інш.  

Нині в школах України проходять апробацію інтегровані 

курси, серед яких і курс «Російська мова і література. Інтегрований 
курс. (10-11 класи) (автори: Л. І Курач , О. Фідкевич, В.  Снєгірьова) 

[1]. 

Запровадження інтегрованого навчання мов і літератур, 
зокрема мов і літератур національних меншин, має на меті насамперед 

розкриття  творчого потенціалу учнів, що передбачає серед інших 

завдань і розвиток здатності до ефективного спілкування в умовах 

нової інформаційної культури, тобто  комунікативної компетентності 
з урахуванням реалій сучасного суспільства. 

Одним із принципів, що дозволяє реалізувати це завдання є 

принцип текстоцентризму. За думкою багатьох науковців, сферою 
дослідницьких інтересів яких  є   комунікативні стратегії у навчанні  

(І. Гальперін, Н.Ніколіна, Г. Золотова, Т. Ладиженська, І. Ґудзик, 

Н. Голуб, Н. Бондаренко, А. Плиско, Л. Скуратівський, Г. Шелехова та 
інш.), текст є найвищою реалією мови, яка існує у формі текстів, що 

належать різним жанрам і стилям відповідно до сфер суспільного 

життя. Виходячи з цього положення, завдання на основі  тексту – 

найбільш ефективні для  формування комунікативної компетентності 
учнів. Цьому сприяють такі характеристики тексту як: комунікативна 

спрямованість, комунікативна завершеність, інформативність, 

цілісність, зв’язність, орієнтація на певного читача тощо. 
Текстова діяльність має загальну структуру, яка складається із  

задуму висловлювання, лексико-граматичної структури 

висловлювання та його реалізації (Л. Виготський, А. Лурія, Леонтьєв). 

Ці ланки визначають  зміст і послідовність завдань у процесі 
формування комунікативної компетентності на уроках інтегрованого 

курсу російської мови і літератури. У ході виконання завдань  учні 

навчаються визначати комунікативну мету  авторських текстів  різних 
жанрів і стилів, аналізувати їх лексико-граматичну систему як  форму 

актуалізації авторського задуму; вчаться визначати мету створення 

власних  текстів відповідно до умов комунікації; формують здатність 
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адекватного підбору лексико-граматичних засобів для реалізації цієї 

мети, здатність до аналізу та самоконтролю  відповідності створеного 
тексту задуму.   

Особливо важливими для формування комунікативної 

компетентності є уміння розуміти текст, вилучати з нього необхідну 

інформацію, осмислювати її на різних змістових рівнях 
(текст/підтекст); аналізувати структуру тексту, його композиційну 

схему, мовні одинці тексту з точки зору їх функціональної значущості 

для реалізації авторського задуму.  
Особливу роль у формування комунікативної компетентності 

учнів є робота з культурно значущими текстів, що містять відомості 

про духовну і матеріальну культуру народу, мають естетичну цінність 
і емоційно-моральний вплив на учнів. Інтегрований курс мови і 

літератури є найбільш доцільною формою реалізації цього завдання, 

тому що до таких творів відносяться перш за все зразкові художні 

тексти класичної літератури, твори усної народної творчості, 
фразеологічні вирази, прислів'я, приказки, що відображають 

національну специфіку культури, характеру і життєвого досвіду 

народу.  
Дуже важливо формувати в учнів сприйняття творів 

літератури як невід'ємної частини національної і світової культури, 

усвідомлення її специфіки як мистецтва слова; розуміння моральних 
цінностей, відображених в літературі; вміння висловлювати та 

обґрунтовувати своє ставлення до цих цінностей, відстоювати 

моральні позиції; здатності до творчого читання, освоєння 

художнього твору на особистісному рівні, вмінню вступати в діалог 
«автор – читач», перейматися думками і почуттями героїв, відзначати 

й оцінювати мову художніх творів;  створювати власні висловлювань, 

літературні творчі роботи [2].  
У цій роботі важливо звертати увагу учнів на специфіку 

художніх текстів, для розуміння і інтерпретації яких важливе не 

стільки фактичне розуміння, скільки психологічне. Розуміння в 

такому випадку досягають шляхом емпатії, тобто перевтілення, 
вчування, вникнення в духовний світ інших людей. Такий підхід 

принципово важливий з точки зору повноцінного сприйняття 

художнього твору  і  водночас більш глибокого розуміння ролі мовних 
засобів у художньому творі, оригінальне поєднання яких створює 

неповторність індивідуального стилю кожного письменника . 
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У процесі аналізу художнього тексту слід не забувати про 

естетичне задоволення, яке не повинно руйнуватися. Саме тому 
інтерпретація тексту учнями, їх думка щодо смислівв, які він уміщує 

повинна бути пріоритетною. 

Аналіз літературних текстів, систематичний розгляд їх 

зображально-виражальних засобів, має поєднуватися з роботою зі 
збагачення, вдосконалення мовлення учнів і передбачає обговорення 

прослуханого / прочитаного в ході діалогів, складання монологічних 

висловлювань учнів, підготовки розгорнутих відповідей, есе.  
Мовно-літературна інтеграція дає учню більше можливостей  

«здобувати уміння аналізувати текст, розумів його смисли і художню 

значущість, розвивав свої усні і письмові мовленнєві уміння та 
навички» [3]. 

Саме ці можливості сприяють ефективному  формуванню 

комунікативної компетентності, яка відноситься не тільки до 

предметної, а й до основних ключових компетентностей, тому що 
вміння обробки текстової інформації забезпечують  якісні показники 

засвоєння змісту всіх навчальних предметів, є основою для 

самостійного навчання впродовж всього життя.  
Ключові слова: інтеграція, комунікативна компетентність, 

текстоцентризм, мовно-літературний курс, комплексний аналіз. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Вікторія Хомчак,  

учителька української мови та зарубіжної літератури,  

Аврамівської філії опорного закладу загальної середньої освіти  
«Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»  

Монастирищенської районної ради Черкаської області 

 
Розуміння сутності методів навчання пов’язане з їхнім 

трактуванням на різних історичних етапах. Сучасне його значення 

відрізняється від того, що було прийнято навіть за радянських часів. 
Це зумовлено підпорядкованістю методів цілям і змісту навчання: з 

їхньою зміною поступово змінюються й уявлення про методи. У 

своєму дослідженні ми керуємося визначенням методу, який  

запропонувала О. Савченко: «Метод навчання − спосіб досягнення 
навчальної мети, система послідовних, взаємопов’язаних дій вчителя 

й учнів, що забезпечують засвоєння змісту освіти» [5, с. 191].  

 Сучасні методи навчання як засіб реалізації компетентнісного 
підходу. Ефективність реалізації компетентнісного підходу в освіті 

пов’язана з усвідомленням учителем педагогічних можливостей 

застосування методів навчання, їх впливу на психічний розвиток 
дитини.  Навчальних програми  побудовані «на засадах особистісно 

орієнтованої парадигми освіти, системного та компетентнісного 

підходу, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення 

результативного складника його засвоєння» [3, с. 5]. У процесі 
навчання учні мають опанувати ключові та предметні  

компетентності, які передбачають їхній особистісний, соціальний та 

інтелектуальний розвиток.  
Серед найпопулярніших методів, які стануть у пригоді 

вчителеві, можна виділити такі:  

 метод круглого столу; 

 метаплан; 

 метод шести капелюхів.  

Використовуючи метод круглого столу, можна розглянути з 

учнями новий правопис. Наприклад, педагог-предметник може 
підготувати інформацію про основний зміст правопису й роздати 

учням, а потім це обговорити. Такий формат дозволить учням 
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позбутися враження, що їм нав’язують якісь незрозумілі правила. 

Звісно, провести таку роботу доречно у старшій школі, але сам метод 
можна застосовувати й з молодшими учнями, обравши  відповідну 

тему. 

Особливої популярності набув метод «Метаплан», який 

передбачає графічну ілюстрацію дискусії. Педагоги-предметники  
використовують цей метод здебільшого для розв’язання складних 

проблем. Цікаво застосувати його для роботи над стилістичними, 

лексичними, граматичними помилками. Яким чином?  
Наприклад, клас написав твір. Перевіривши роботи, учитель 

вибирає найбільш частотні помилки, а також ті, на які варто звернути 

особливу увагу, і записує їх на окремих аркушах, бажано кольорових. 
На дошці вгорі прикріплює аркуш із помилкою. Унизу дошки має 

бути аркуш іншого кольору зі словом «Висновок». Між ними – місце 

для роботи учнів. Школярам необхідно роздати невеликі порожні 

картки (якщо вони кольорові, то колір має відрізнятись від аркуша з 
помилкою та висновком). Побачивши аркуш із помилкою, діти на 

своїх картках пишуть, у чому полягає помилка та пропонують 

варіанти її усунення, після цього прикріплюють картку на дошку. 
Учитель читає все, що прикріпили учні. Після цього робимо і 

записуємо висновок. Ще один позитивний момент - цей метод 

підходить для різних класів, навіть тих, де є проблеми з дисципліно. 
Діти водночас і задіяні в дискусії, і відповідають письмово, а це 

зменшує галас. 

Метод шести капелюхів.  

Метод «Шість капелюхів мислення» Е. де Боно заснований на 
принципах рольової гри. Одягаючи капелюх певного кольору, учень 

відіграє певну роль і розглядає проблему з конкретної точки зору. 

Автоматичне мислення учня перетворюється в зосереджене (свідоме).  
У науковій праці «Шість капелюхів мислення» Е. де Боно 

пояснює відмінності між реагуючим і свідомим мисленням: «Коли ви 

керуєте машиною, вам доводиться вибирати дорогу, дотримуватися 

заданого напрямку й стежити за рухом іншого транспорту. Ви 
здійснюєте дуже багато швидких дій, зумовлених минулим або 

майбутнім часом. Ви стежите за сигналами і реагуєте на них. Це 

реагуюче (реактивне) мислення. Буденне мислення дуже нагадує 
керування автомобілем: ви читаєте дорожні знаки і приймаєте 

рішення. Але ви не складаєте карти. Інший тип мислення ви 

використовуєте для складання карти: ви вивчаєте предмет і складаєте 
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план. Це вимагає об'єктивного і нейтрального ставлення. Щоб скласти 

план, потрібно дивитися ширше. Ця дія значною мірою відрізняється 
від простого реагування на дорожні знаки у міру їх появи» [3, с. 12]. 

Метод «Шість капелюхів мислення» спрямований на 

реалізацію наступних цілей: організація мислення, робота з 

інформацією, розвиток креативного мислення, звернення до 
інтуїтивної сфери, генерація креативних ідей, розвиток логічних умінь 

і навичок. 

 Метод «Шість капелюхів мислення»– це спосіб подолання 
таких труднощів, як: зайві емоції, безпорадність у вирішенні 

навчальних завдань, плутанина серед вибору позиції й аргументації 

власного погляду бачення ситуації. «Шість капелюхів мислення» 
ділиться на 6 методів, кожен капелюх представлений певним 

кольором. В основі цього методу лежить ідея паралельного мислення. 

Традиційне мислення ґрунтується на полеміці, дискусії та зіткненні 

думок. Однак при такому підході часто виграє не найкраще рішення, а 
те, яке більш успішно реалізувалося в дискусії. Паралельне мислення 

– це мислення конструктивне, при якому різні погляди і підходи не 

конфліктують, а співіснують. 
Цей метод універсальний, він дозволяє генерувати нові ідеї, 

вільні від шаблонів мислення. 

Використання методу Е. де Боно сприяє реалізації 
особистісно-орієнтованого підходу в організації навчально-виховного 

процесу, в якому учень виступає повноправним партнером в 

атмосфері співробітництва. Створюється творча атмосфера і 

сприятливий психологічний клімат, зникає скутість і стриманість у 
рішеннях учня, з'являється почуття впевненості. 

Метод «Фішбоун», або «Риб’ячий скелет»,  використовується 

на уроках української мови,  як для освітніх, так і бізнес-процесів (не 
дарма, започаткував його саме економіст – професор менеджменту 

Ішікава Каору). У такий спосіб можна провести, наприклад, перше 

заняття після канікул. В усіх класах перші заняття – це достатньо 

широка, загальна тема, яка часто проходить «повз» дітей, але якщо 
використати в цей час нестандартний метод, який до цього не 

використовувався, то сприйняття буде зовсім іншим.  

Наприклад, 8 клас. Тема: «Мова – найважливіший засіб спілку-
вання, пізнання та впливу». Тут доречно замість довгих повчальних 

розмов про те, як важливо знати і поважати мову, запропонувати їм 

таку «рибку». Важливо те, що в «риб’ячий скелет» учням буде важко 

https://naurok.com.ua/post/metod-dlya-kritichnogo-analizu-informaci-fishbone
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вписати ті стандартні відповіді, які вони давно вже завчили й 

повторюють із року в рік, щоб отримати хорошу оцінку або щоб від 
них відчепились. Так, головою риби може бути сама тема заняття. 

Верхні кісточки можна заповнювати разом, визначаючи основні 

проблеми, пов’язані із запропонованою темою. А над нижніми 

кісточками, тобто конкретними прикладами, можна працювати усім 
класом, або в групах, наводячи конкретні приклади до проблем, 

записаних згори, і презентувати це потім. Формулювання висновкової 

частини й заповнення хвоста мають бути колективною роботою. 
Метод «Смайл». Можна намалювати таблицю на дошці або 

роздати картки. Графи можуть бути різними. Наприклад, «чи тема 

уроку цікава», «чи нова інформація була зрозуміла», «чи атмосфера в 
класі була приємна». Здобувачі освіти мають поставити смайлики – 

радісний, байдужий або сумний. Якщо робота виконується на картках, 

то можна попросити написати маленький коментар, а саму картку не 

підписувати. Звісно, для учнів проведення такої роботи біля дошки 
дуже корисно, бо це вчить їх не просто оцінювати певний процес, але 

часом і висловлювати критику, коректно та аргументовано.  

Метод підсумкової квітки є менш гострим. Тут на пелюстках 
намальованої квітки учні позначають те, що їм найбільше сподобалось 

на занятті, не вказуючи на недоліки. 

Показовим, але більш складним методом є «Діагностична 
роза». Цей метод запозичено в географів,  а сама робота схожа на те, 

як будується роза вітрів. Проводити таке опитування часто немає 

необхідності. Але дуже дієво застосувати його для оцінювання 

наприкінці чверті, семестру, року або хоча б теми. Треба виділити 4 
основні аспекти. Наприклад: 

 чи тема цікава (або чи цікаві теми ми розглядали 

впродовж цього семестру);  

 чи ця тема (теми) потрібна(і) мені кожного дня;  

 чи я дізнався щось нове, чи я хочу дізнатись більше про 

це?  
На кожне запитання учень відповідає, використовуючи цифри 

від 0 до 3, де 0 – «ні», 1 – «швидше ні, ніж так», 2 – «швидше так, ніж 

ні», 3 – «так». Потім учитель складає цифри-відповіді всіх учнів та 

позначає відповідну точку на осі. Після цього необхідно з’єднати всі 
чотири точки. Еталонний результат – квадрат. 
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Застосування педагогом-предметником розглянутих методів 

навчання сприяє активізації пізнавальної активності учнів на уроках, 
розвиткові творчого та дивергентного мислення, вихованню 

прагнення мислити, генерувати і доводити істинність власних   ідей та 

пропозицій і, як наслідок, реалізації компетентнісного підходу в 

сучасній освіті.  
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ  

МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ УЧНІВ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 

 

Тетяна Хорошковська-Носач, 

науковий співробітник відділу навчання мов  
національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

 
Українська мова як державна вивчається в усіх закладах 

загальної середньої освіти України, у тому числі з навчанням мовами 

національних меншин, як окремий предмет. Основною метою 

навчання української мови в початкових класах шкіл зазначеного типу 
є формування та розвиток комунікативної компетентності учнів, що 

передбачає їхню здатність комунікативно виправдано користуватися 

засобами мови й усіма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, 
говоріння, читання, письмо) у різних життєвих ситуаціях. Зазначена 

мета зумовлює необхідність переосмислення методів і прийомів 

навчання. 
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Перш ніж розглянути конкретні методи та прийоми 

формування мовленнєвих умінь учнів на уроках української мови як 
державної, уважаємо доцільним уточнити значення понять «метод» і 

«прийом», визначених у дидактиці й лінгводидактиці. 

Аналіз досліджень, присвячених проблемі методів і прийомів 

навчання (Алексюка А., Бабанського Ю., Біляєва О., Вашуленка М., 
Голанта Є., Ґудзик І., Данилова М., Єсипова Б., Карамана С., 

Лернера І., Махмутова М., Онищука В., Перовського Є., 

Підкасистого П., Підласого І., Плиско К., Рожило Л., Савченко О., 
Скаткіна М., Хорошковської О. та ін.), свідчить, що в літературі немає 

однозначного погляду на визначення цих понять, а також відсутня 

єдина й чітка класифікація методів навчання. 
Більшість науковців (Алексюк А., Вашуленко М., Караман С., 

Рожило Л., Савченко О. та ін.) розглядають методи навчання як 

способи цілеспрямованої взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, 

спрямованої на розв’язання конкретних навчально-виховних завдань. 
Прийом визначають як елемент певного методу (Лернер І., 

Караман С., Савченко О.) або засіб його реалізації (Караман С.). 

Спільною є думка вчених, що метод реалізується через сукупність 
прийомів, кожен із яких є окремою дією. Крім того, одні й ті самі 

прийоми можуть бути складовими різних методів. 

Дослідники групують методи навчання за різними критеріями: 
рівнем пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький 

методи (Дудников О., Лернер І., Скаткін М.); джерелом одержання 

учнями знань – словесні, наочні та практичні методи (Верзилін Н., 
Голант Є., Перовський Є., Текучов О.); основною дидактичною 

метою – методи набуття нових знань, формування вмінь і навичок, 

закріплення, застосування, перевірки (Данилов М., Єсипов Б.); 
ступенем активності учнів – пасивні й активні методи (Ващенко Г., 

Верзилін Н., Голант Є.); способом взаємодії вчителя й учнів на уроці – 

методи усного викладу вчителем матеріалу (розповідь, пояснення), 

бесіди вчителя з учнями, спостереження учнів над мовою, робота з 
підручником, методи вправ (Біляєв О., Караман С., Пентилюк М., 

Рожило Л.); етапом навчання – повідомлення знань, методи 

закріплення й вироблення навичок, методи обліку й контролю 
(Палей І.) тощо. 
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У своєму дослідженні ми будемо послуговуватись 

класифікацією методів навчання, визначених О. Хорошковською [2], 
яка услід за М. Успенським [1], групує їх на:  

1) пізнавальні, тобто методи здобуття знань; 

2) тренувальні, або практичні, тобто методи формування 

мовленнєвих умінь і навичок; 
3) контрольно-перевірні. 

Розглянемо детальніше застосування тренувальних 

(практичних) методів формування мовленнєвих умінь учнів на уроках 
української мови як державної. До них належать імітаційний, 

репродуктивний, оперативний, продуктивно-творчий (або 

комунікативний) методи. Кожен із зазначених методів має вияв у 
практичних вправах. 

Імітаційний, або наслідувальний, метод полягає в наслідуванні 

учнями запропонованих учителем зразків мовлення, наприклад, 

вимови звуків, слів, написанні букв за зразком, побудові 
словосполучень або речень за зразком. Цей метод застосовується на 

етапі формування первинних мовленнєвих умінь учнів. 

Репродуктивний метод полягає у відтворенні сприйнятих на 
слух або прочитаних текстів. Його прийомами є читання, списування, 

дослівне переказування, розповідь напам’ять тощо. Репродуктивний 

метод «застосовується для формування мовних й умовно-мовленнєвих 
умінь і навичок» [3, с.53]. 

Оперативний метод застосовується з метою закріплення 

теоретичного матеріалу, а також для формування орфографічних і 

граматичних умінь і навичок учнів. Цей метод має вияв у вправах 
типу: «Прочитай текст. Спиши, вставляючи потрібні букви», 

«Прочитай текст. Спиши, вставляючи замість крапок прикметники. 

Познач їх закінчення», «Прочитай текст. Спиши, вставляючи з довідки 
потрібне слово», «Від іменників, що в дужках, утвори прикметники і 

спиши текст», «Побудуй речення із поданих слів: рідну, любіть, 

шануйте, і, мову. Запиши його» тощо.  

Прийомами оперативного методу є: 
- лінгвістичний аналіз, спрямований, наприклад, на виявлення 

в тексті слів, що належать до певної частини мови, розкриття їх 

значень, функціональної ролі;  
- порівняння (протиставлення, зіставлення) мовних одиниць. 

Застосовується у вправах типу: «Порівняйте два тексти-описи і 
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зробіть висновки про роль прикметників у мовленні». При цьому в 

одному з текстів навмисне опущено прикметники; 
- лінгвістичний експеримент, який полягає, наприклад, у 

виборі й обґрунтуванні вживання найбільш доцільного слова в 

певному контексті; 

- конструювання, переконструювання (трансформації) тексту 
передбачає певну зміну матеріалу, що стосується форми чи структури 

мовних або мовленнєвих одиниць; 

- редагування, удосконалення текстів сприяє виробленню в 
учнів умінь помічати та виправляти помилки у власному й чужому 

мовленні, а також доцільно використовувати різні форми слів. 

«Матеріалом для редагування можуть послужити як спеціально 
деформовані тексти, так і власні висловлювання учнів, творчі роботи 

однокласників» [4, с. 169]. 

Продуктивно-творчий, або комунікативний, метод 

спрямований на формування вмінь самостійно продукувати 
висловлювання. Його суть, як зазначає О. Хорошковська, «полягає в 

такій організації навчальної діяльності, яка стимулює розвиток 

комунікативного мовлення учнів» [2, с. 70]. Прийомами цього методу 
можуть бути розмови, бесіди, ігрові прийоми, словесне малювання, 

проблемні мовленнєві ситуації тощо. 

В останні роки активно використовуються інтерактивні 
методи навчання (від англ. inter – взаємний, act – діяти), що 

передбачають активну взаємодію учасників освітнього процесу 

(Варзацька Л., Горошкіна О., Кудикіна Н., Олійник М., Пентилюк М., 

Пироженко Л., Пометун О. та ін.). Під час такої взаємодії учні вчаться 
спілкуватися між собою, критично мислити, доводити власні думки, 

бути демократичними тощо. До інтерактивних методів належать ігрові 

методи, проєктна діяльність, групова робота, «мозковий штурм», 
«акваріум», «мікрофон», коло ідей, «незакінчене речення», 

«асоціативний кущ», або ґронування, «тематична павутинка» та інші, 

які успішно використовуються з метою формування мовленнєвих 

умінь учнів. Застосування зазначених методів дозволяє активізувати 
процес навчання, зробити його більш цікавим і менш утомлювальним 

для учнів. 

Розглянуті нами методи та прийоми тісно переплітаються між 
собою. Цілеспрямоване використання їх на уроках української мови 

як державної сприятиме формуванню мовленнєвих умінь учнів. 
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В умовах функціонування компетентнісної парадигми в 

сучасній освіті виняткової актуальності набуває проблема формування 
предметної компетентності з української мови в учнів закладів 

загальної середньої освіти, дослідження психолого-педагогічних 

аспектів означеного феномену з урахуванням типологічних 
характеристик суб’єктів освітнього процесу. Незважаючи на значну 

кількість наукових студій, присвячених різновекторним аспектам 

реалізації компетентнісного підходу в мовній освіті, продукуванню 

авторських моделей формування як ключових, так і предметної 
компетентностей  (В. Александрова, З. Бакум, Н. Босак, Н. Голуб, 

О. Горошкіна,  Т. Груба, О. Караман, С. Караман, О. Копусь, 

О. Кучерук, Г. Кузнецова, О. Кулик, Л. Овсієнко, С. Омельчук, 
М. Пентилюк, О. Полінок, І. Хом’к, С. Яворська та ін.) донині 

недостатньо розробленою є проблема пошуку ефективних шляхів 
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формування в учнів предметної компетентності з української мови на 

різних етапах мовної освіти. 
Опрацювання й аналіз психологічних джерел з обраної 

проблеми дали змогу з’ясувати, що науковці поняття компетентність 

розглядають як особистісну характеристику п’ятикомпонентної 

структури, зокрема: знання змістового наповнення поняття 
«компетентність»; досвід використання знань під час діяльності; 

ціннісно-смислове ставлення суб’єкта навчальної діяльності до змісту 

компетентності, що набуває для нього особистісної значущості; 
емоційно-вольове регулювання прояву компетентності в діяльності; 

мобілізаційна готовність занурення в діяльність [5, c. 6-7]. 

У результаті аналізу й синтезу психолого-педагогічної 
літератури виокремлено вихідні положення, що мають важливе 

значення для формування предметної компетентності, зокрема 

враховано, що в учнів 10 класу (профільний рівень) активно 

розвивається абстрактне мислення, уміння здійснювати логічні 
операції,  будувати міркування, які стають більш аналітичними, 

усвідомленими; у навчально-пізнавальній діяльності старшокласників 

змінюється співвідношення між перцептивними, мисленнєвими і 
практичними діями, що є засобом застосування накопичених учнями 

знань.  

Психологами (Л. Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, 
М. Жинкін, Л. Карамушка, Г. Костюк, О.О. Леонтьєв, С. Максименко, 

А. Маркова, С. Рубінштейн та ін.), експериментально доведено, що 

успішність навчання залежить від рівня сформованості в учнів уміння 

зосереджуватись на визначених учителем чи автором підручника 
аспектах, логічно вибудовувати власні міркування аналізувати, 

синтезувати й зіставляти виучуваний теоретичний матеріал, 

самостійно формулювати відповідні висновки, осмислювати й 
критично опрацьовувати інформацію різних джерел. 

Ефективність навчання української мови учнів 10 класу 

(профільний рівень) залежить від урахування їхніх вікових та 

психологічних особливостей, зокрема: 1) шляхів стимулювання 
активного мислення в процесі навчальної діяльності, успішність якого 

безпосередньо пов’язана з пізнавальною активністю й самостійністю 

учнів; 2) наявністю пізнавальних мотивів; 3) використанням 
відповідних дидактичних засобів, спрямованих на виконання 

навчальних дослідницьких завдань, що вимагають пошуку пояснення 

й доказу закономірних зв’язків і відношень [5]. З урахуванням  того, 
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що в 10 класі філологічного профілю  збільшується обсяг 

програмового матеріалу та ускладнюється його зміст, зростають 
вимоги до розуміння, осмислення й запам’ятовування учнями 

теоретичного матеріалу. 

Шкільний курс української мови для учнів 10 класу 

(профільний рівень)  є комунікативно спрямованим, зорієнтованим на 
формування в учнів ключових і предметної компетентностей, навичок 

вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами мови в 

усіх видах мовленнєвої діяльності. Базовим визначенням поняття  
«предметна компетентність» обрано  сформульоване О. Горошкіною 

таке тлумачення його змісту: «…предметна компетентність з 

української мови – це системне особистісне утворення, в якому 
інтегровано знання української мови, володіння мовними засобами в 

різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях, мовну стійкість, 

комунікативно мовний досвід учня, усвідомлення й сприймання ним 

ціннісних орієнтацій, прагнення до мовленнєвого самовдосконалення 
[3, с. 9]. 

Сучасні лінгводидакти стверджують, що предметна 

компетентність забезпечує системне знання лексичного, 
морфологічного, синтаксичного, фонетичного та орфографічного 

рівнів мови для побудови осмислених і зв’язних висловлень, 

володіння мовними поняттями, а також засобами вираження тих чи 
тих мовних категорій і вміння адекватно використовувати мовні 

засоби, ураховуючи всі види мовленнєвих ситуацій спілкування для 

розв’язання мовленнєво-розумових проблемних завдань. 

Логіці нашого дослідження відповідає також аналіз поняття 
“метод проєктів”. Студіювання спеціальних джерел свідчить, що у 

науковому обігу функціонують такі педагогічні категорії, як: “метод 

проєктів”, “проєктна діяльність” і “проєктне навчання”, які 
віддзеркалюють активність наукової спільноти в тлумаченні змістових 

характеристик та функціонуванні досліджуваних понять.  

Вивчення наукових праць українських і зарубіжних 

дослідників (З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіної, О. Караман, 
С. Карамана, О. Кучерук, О. Полат, Л. Попової, Г. Селевка, 

І. Сергеєва, Н. Солодюк та ін.) переконує, що донині остаточно не 

визначено категорійний статус методу проєктів, який останнім часом 
набуває все більшої популярності  Визначити стрижневий компонент 

у змісті поняття “метод проєктів” досить складно, оскільки 

дослідники характеризують його надто широко, помітна 
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невпорядкованість, розбіжність у потрактуванні досліджуваного 

поняття, що почасти призводить до неоднозначності в його 
тлумаченні. 

 Більшість дослідників розглядають  поняття «метод проєктів» 

як засіб досягнення дидактичної мети шляхом упровадження 

ефективних технологій навчання. Окремі науковці характеризують 
метод проєктів як педагогічну технологію, що включає в себе 

сукупність методів або як систему навчання. Проте домінанта 

відводиться суб’єктній поведінці учнів на основі діяльнісного підходу 
впродовж усіх етапів реалізації методу проєктів. В «Українському 

педагогічному словнику» подано визначення, згідно з яким метод 

проєктів є організацією навчання, “за якою учні набувають знань і 
навичок у процесі планування й виконання практичних завдань-

проєктів” [2, с. 205]. На думку Л. Порохні, метод проєктів – “система 

навчання, за якої учні набувають знань і вмінь у процесі планування і 

виконання практичних завдань – проєктів, що поступово 
ускладнюються” [6, с. 11- 12].  

Поняття “метод проєктів” розглядаємо як різноманітні способи 

взаємодіяльності в системі координат учитель-учень, учень-учень, 
учень-учитель задля забезпечення поставлених завдань та виконання 

вправ і завдань-проєктів, що включають сукупність прийомів та  

методів навчання тієї чи тієї теми, розділу з української мови.  
Отже, формування предметної компетентності учнів 10 класу 

(профільний рівень) ґрунтується на психологічних і 

лінгводидактичних засадах, передусім урахуванні індивідуальних та 

вікових особливостей, інтересів, рівня пізнавальних можливостей, 
здібностей десятикласників, розумінні суті психічних процесів, що 

лежать в основі навчальної діяльності. У процесі формування 

предметної компетентнтності особливо продуктивним є метод 
проєктів з огляду на те, що означений метод залучає учнів до 

самостійної роботи, комунікативної діяльності, спрямовує їх від теорії 

до практики, поєднуючи теоретичні знання з прагматичними 

потребами. 
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Сьогодні в умовах пандемії цифрові освітні матеріали є 

невід'ємною частиною навчання в світі, зокрема в Україні. Щодня 
з'являються нові платформи для дистанційних занять, інтерактивні 

підручники, що змушує учнів, майбутніх студентів, працювати з 

інформацією по-новому. Робота з цифровими освітніми матеріалами 
сприятиме розвитку пізнавального інтересу здобувачів освіти, за 

умови застосування відповідних методів викладання із використанням 

мультимедійних матеріалів, зокрема  фото -, аудіо - і відеофрагментів, 

малюнків, таблиць, словників, кросвордів тощо. 
Аналіз досліджень доводить, що метод роботи з цифровими 

освітніми матеріалами у процесі розвитку пізнавального інтересу 

здобувачів освіти є необхідною умовою навчання в XXI столітті. 
Питання розроблення та застосування цифрових засобів навчання 

досліджували В. Биков, М. Жалдак, Ю. Жук, Н. Починкова, 

Ю. Шепетко та ін. Науковці розглядали можливості впровадження 
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цифрових освітніх матеріалів у закладах загальної середньої освіти, а 

також закладах вищої освіти. Проблеми методів навчання висвітлені у 
працях Ю. Бабанського, О. Бєляєва, О. Горошкіної, С. Карамана, 

М. Пентилюк, І. Підласого та ін.  

Метод роботи з ЦОМ, зокрема електронними підручниками, 

сьогодні займає чільне місце в процесі підготовки школярів і 
студентів. Переконливим є твердженням І. Підласого, який 

наголошує, що основною перевагою розглядуваного методу під час 

роботи з програмованими навчальними книгами є „можливість для 
тих, хто навчається, багаторазово опрацьовувати навчальну 

інформацію в доступному для нього темпі та в зручний час” [2, с. 

493].  
На жаль, у 2020 році ще не всі готові до використання 

цифрових ресурсів, у зв’язку з тим, що «проблемою є низький рівень 

інформаційно-комунікаційно-технологічних компетентностей та 

цифрових компетентностей населення» [1, с. 22]. Тому на викладачів 
покладено велику відповідальність допомогти подолати всі труднощі, 

пов’язані з роботою  здобувачів освіти з ЦОМ за допомогою різних 

прийомів, зокрема: опрацювання лаконічних текстів з можливістю 
перегляду відеофрагменту, додатковим матеріалом, спрямованим на 

розвиток мовлення, консультування (комп’ютерно-опосередкована 

бесіда з викладачем у призначений час) тощо. Тільки від креативності 
викладача, його ораторських здібностей, критичного мислення, 

бажання допомагати людям, зокрема здобувачам освіти, залежить їхнє 

бажання вчитися за допомогою різноманітних цифрових засобів.  

Робота з ЦОМ як засобом розвитку пізнавального інтересу 
здобувачів освіти, також залежить від правильного структурування 

матеріалу (тема – ключові поняття, їх визначення – теорія з 

повторенням визначень – приклади з поясненням – практичні 
завдання, тести); від вибору способу передавання / отримання 

інформації (фотографії людей, ситуацій, квітів, аудіотексти 

теоретичного матеріалу, слів з нормативним наголосом, відеозапису 

публічних виступів); від формату представлення текстової інформації 
(назви шрифту, розміру кегля, кольору тощо). 

Удала розробка ЦОМ, відповідні принципи структурування 

навчальної інформації спроможні донести до здобувача освіти-читача 
те, що може сприйняти здобувач освіти-слухач за допомогою інтонації 

голосу.  
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Крім вищезгаданого, мотиваційним чинником під час вивчення 

теми будуть різноманітні виділення. С. Бергер та інші переконані, що 
«виділений текстовий контент краще запам'ятовується читачами, ніж 

не виділений текст» [3, с. 76]. Багаторічний досвід роботи з 

різноманітним цифровими освітніми матеріалами дає можливість 

переконатися, що текст швидше запам’ятовується, коли інформація не 
напружує зір під час читання, коли виділені ключові моменти 

навчального матеріалу допомагають швидше зрозуміти тему. 

Розглянемо два приклади презентації навчального матеріалу за 
допомогою комп'ютерних технологій (рис 1а, 1б). В обох прикладах 

зрозуміло представлена інформація, але сприймання її залежатиме від 

вікових особливостей здобувачів освіти, які опрацьовуватимуть 
запропонований матеріал. Наприклад, для 

семикласника (семикласниці) доцільно використовувати матеріали, 

представлені в форматі першого наведеного прикладу (рис 1а): таке 

оформлення тексту дасть йому (їй) можливість не напружувати зір і 
читати текст з екрану на певній відстані, виділення кольором 

ключових моментів дасть змогу відразу зрозуміти, на що необхідно 

звернути увагу, що необхідно запам'ятати.  Здобувач вищої освіти 
опрацює обидва приклади, порівняє їх, проаналізує і виділить головне.  

 

 
Рис. 1а. Приклад презентації навчального матеріалу за 

допомогою комп'ютерних технологій 

 



 120 

 
Рис. 1б. Приклад презентації навчального матеріалу за 

допомогою комп'ютерних технологій 

 
Отже, під час вивчення, повторення чи закріплення навчального 

матеріалу провідну роль у доборі ЦОМ як засобу розвитку 

пізнавального інтересу здобувачів освіти відіграють принципи 

структурування матеріалу, виділення різноманітними засобами: 
кольором ключових моментів, накреслення, міжрядковим інтервалом 

тощо. Таке подання інформації сприяє довільному запам’ятовуванню, 

мотивує до самоосвіти.   
Висновки. Отже, метод роботи з цифровими освітніми 

матеріалами як засобу розвитку пізнавального інтересу здобувачів 

освіти на різних стадіях опрацювання навчальної інформації значно 

підвищить процес навчання за допомогою різних прийомів, сприятиме 
довільному запам'ятовуванню ключових моментів та розвитку 

критичного мислення. 

Перспективи подальших наукових пошуків. Метод роботи з 
цифровими освітніми матеріалами, крім розвитку пізнавального 

інтересу, передбачає розвиток умінь застосовувати свої знання з 

урахуванням умов конкретної ситуації або завдання, виокремлювати 
головне, створювати власний продукт, дотримуючись правил 

академічної доброчесності. З огляду на це, перспективним напрямом 

дослідження є вивчення особливостей застосування множинних 

електронних текстів у процесі розвитку зв’язного мовлення.  
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Інституту педагогіки НАПН України 
 

У вітчизняній педагогічній теорії і шкільній практиці проблема 

методів навчання є однією із найактуальніших. Метод навчання як 
елемент дидактичної системи – це шлях досягнення мети навчання, 

спосіб впорядкованої взаємозв’язаної діяльності його суб’єктів. 

«Функції методів навчання ширші, ніж оволодіння змістом шкільних 

предметів, – зазначає А. Л. Ситченко, – і розповсюджуються на 
керівництво педагогічним процесом, управління якістю знань і вмінь 

учнів, формування в них ціннісних орієнтацій та особистісних рис, 

здатності до соціально відповідальної та індивідуально важливої 
життєдіяльності» [1, с. 67]. Ефективність уроку літератури 

визначається доцільністю добору методів навчання та їх творчим 

застосуванням, що зумовлюється змістом і специфікою літератури як 
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вияву образного мислення, художнього пізнання світу. У предметній 

дидактиці поділ методів навчання визначається особливостями тих 
джерел, з яких учні здобувають знання, та характером діяльності 

учителя та учня. Класифікація методів навчання на основі джерел 

інформації передбачає словесні (розповідь, лекція, бесіда, пояснення), 

практичні (робота над текстом художнього твору та з іншими 
джерелами інформації: довідковими виданнями, підручниками, 

інтернет-ресурсами тощо) та наочно-ілюстративні демонстрування, 

ілюстрації) методи. Система методів навчання літератури, в основу 
якої покладено характер пізнавальної діяльності учнів, включає 

творче читання, репродуктивний, частково-пошуковий і 

дослідницький методи. 
Ретроспективний аналіз питання класифікації методів 

навчання літератури засвідчує, що в 50-60-ті роки ХХ ст. 

Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко зосереджували увагу на лекції, бесіді, 

коментованому читанні, наочності з використанням технічних засобів 
навчання, учнівських доповідях, самостійній роботі учнів, екскурсіях; 

у 70-ті рр. О. Р. Мазуркевич виокремлював самостійне читання 

художнього твору, літературну бесіду і шкільну лекцію, 
В. Я. Неділько наголошував на методах лекції, евристичної бесіди та 

самостійної роботи; у 80-ті рр. Є. А. Пасічник виділяв лекцію, бесіду, 

самостійну роботу та творче читання; у 90-х рр. Б. І. Степанишин 
систематизує словесні (лекція з її різновидами, бесіда з її різновидами, 

проблемні методи, літературні ігри, переказування, коментування 

художнього тексту, виразне художнє читання), наочні (ілюстрування, 

програвання, демонстрування), практичні (планування, тезування, 
конспектування, бібліографічний пошук, реферування, самостійна 

робота) методи; З. О. Шевченко виокремлювала лекцію, бесіду, 

самостійну роботу, навчальні семінари (диспут, полеміка, дискусія); 
на початку 2000-х рр. Г. Л. Токмань визначає пасивні (лекційний, 

розповідь учителя, художнє і творче оповідання, метод книжних 

завдань, методи наочного навчання), напівактивні (евристичний 

метод, активно-ілюстративний, лабораторно-ілюстративний) та 
активні методи (шкільні екскурсії, лабораторно-дослідницький, 

рефератно-семінарський, книжка в дослідницькій роботі учнів); 

А. Л. Ситченко акцентує на педагогічних технологіях, інтерактивних 
методах, самостійні роботі учнів. 

Правомірність кожної класифікації методів навчання 

літератури обумовлена рівнем досягнень дидактики, літературознавчої 
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науки і предметної методики на певних історичних етапах їх 

послідовного розвитку. Відтак у методиці літератури й нині немає 
систематизованої класифікації методів навчання і відповідної їм 

термінології. Однак, незаперечним науковим надбанням вітчизняної 

педагогічної науки і шкільної практики є випробувані часом методи 

навчання літератури, зокрема такі, як шкільна лекція, бесіда, 
коментоване читання художнього твору та самостійна робота учнів, 

майстерне використання яких у реаліях сучасної літературної освіти 

засвідчує їх методичну значущість для організації продуктивної 
навчальної діяльності учнів-читачів. 

В умовах інформаційного суспільства на уроках української 

літератури активно практикуються новітні методи навчання, а саме 
мультимедійна лекція, мультимедійні проєкти, веб-квест, кейс-метод 

тощо. 

Мультимедійна лекція – це послідовна демонстрація слайдів 

презентації, що супроводжується коментарями вчителя або ж 
спеціально підготовленими учнями-спікерами. Її переваги 

виявляються у чіткому структуруванні змісту навчального матеріалу, 

лаконічності, композиційній цілісності презентації, можливості 
акцентувати увагу учнів на основній інформації; розвиненій 

гіпертекстовій структурі, орієнтованій на здобуття додаткової 

інформації залежно від інтелектуального рівня та особистісних 
інтересів школярів; створенні схем, таблиць і діаграм для компактного 

представлення інформаційно насиченого матеріалу; застосуванні 

додаткових прийомів викладу інформації (звук, анімація, графіка) та 

його естетичному оформленні, що сприяє глибокому розумінню 
змісту лекції; можливості попереднього ознайомлення з її 

матеріалами, заздалегідь надісланими вчителем на e-mail учнів чи 

хмарне середовище тощо задля підготовки до обговорення на уроці 
літератури проблемних запитань [3, с. 280–281]. 

Ефективність методу мультимедійних проектів зумовлена 

багатьма чинниками, зокрема професійною майстерністю вчителя, 

чіткістю визначеної освітньої мети, загальним рівнем підготовки 
школярів і рівнем опанування ними тексту художнього твору, 

виконанням творчих завдань. Реалізація проектів, зокрема й 

мультимедійних, передбачає поєднання індивідуальної, парної та 
групової роботи учнів, що сприяє виявленню їхніх творчих 

здібностей, самостійності, уміння обирати оптимальні засоби для 

досягнення поставленої мети. Підготовка мультимедійних проектів 
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складається з таких етапів, як вивчення проблеми і визначення 

технологій для її вирішення; створення та колективне обговорення 
пробних мультимедійних презентацій із запропонованого вчителем 

інформаційного матеріалу; представлення учнями самостійно 

підготовленої мультимедійної презентації [3, с. 284–285]. 

Використання методу мультимедійних проектів на уроках української 
літератури сприяє глибокому осягненню змісту художнього твору, 

розумінню особливостей літературно-мистецької доби, усвідомленню 

художньої манери письменника, формуванню особистісного 
ставлення до конкретного літературного явища, активізації 

пізнавальних інтересів, розвитку критичного мислення, творчих 

здібностей учнів, умінь застосовувати здобуті знання та вміння в 
нових навчальних і життєвих ситуаціях. Продемонструємо зазначене 

прикладами із чинного підручника «Українська література (рівень 

стандарту). 11 клас» [2]. Так, у процесі вивчення творчості 

О. Довженка учням рекомендується переглянути фільми митця 
«Звенигора», «Земля», «Зачарована земля» і підготувати 

мультимедійний проект «Олександр Довженко – класик світового 

кіно»; на уроках вивчення постмодерного твору Г. Пагутяк 
«Потрапити в сад» школярам запропоновано підготувати 

мультимедійну презентацію «Образ саду у світовому живописі», що 

передбачає оприлюднення творчих результатів у вигляді публікації 
Publisher або мультимедійної презентації Power-Point тощо. Під час 

ознайомлення із життєвим та творчим шляхом письменника учні 

мають можливість розробляти мультимедійні проекти на зразок 

відеоекскурсій, що передбачають групову роботу, у ході якої кожна із 
груп виконує диференційоване завдання. Наприклад, у рубриці «Ваші 

читацькі проекти» автори підручника дають учням завдання 

підготувати відеоекскурсію «Осінь у картинах українських 
художників перших десятиріч ХХ ст.» та укласти добірку лірики 

поетів цього періоду для поетичного супроводу презентації живопису. 

Нині у процесі вивчення української літератури активно 

використовуються веб-квести, що передбачають опрацювання 
матеріалів певних веб-сайтів задля поглиблення та інтеграції 

учнівських знань, пошуку й отримання необхідної інформації, 

виконання поставлених завдань у процесі самостійної або групової 
роботи. Квести сприяють розвитку в учнів уміння аналізувати, 

синтезувати та оцінювати інформацію. Наприклад, у підручнику 

«Українська література (рівень стандарту). 11 клас» у розділі 
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«Літературний авангард» учням запропоновано підготувати завдання 

для літературного квесту «У лабіринтах поезії футуризму» [2]; під час 
вивчення літератури модернізму за програмою спецкурсу «Шедеври 

модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у 

мистецькому контексті» доцільно підготувати літературні веб-квести 

«Код шедеврів імпресіонізму», «До таємниць модернізму», «Ключі до 
творів символізму» тощо [4]. Проведення веб-квесту здійснюється 

поетапно. Так, на початковому етапі учні ознайомлюються з 

основними поняттями обраної теми та матеріалами аналогічних 
проектів, розподіляються ролі між учасниками групи. Індивідуальна 

робота учнів у групі, спрямована на загальний результат, здійснюється 

на рольовому етапі: виконуються завдання щодо пошуку інформації 
по конкретній темі, розробляється структура сайту та добираються 

необхідні для нього матеріали, підводяться підсумки, відбувається 

обмін накопиченими матеріалами для створення сайту. На 

заключному етапі члени групи під керівництвом учителя 
оприлюднюють в інтернеті результати колективного дослідження, а 

учні-дослідники формулюють висновки й пропозиції. Розміщення веб-

квестів у інтернет-мережі є одним із чинників підвищення мотивації 
учнів для досягнення високих навчальних результатів [3, с. 285–287].  

Одним із ефективних методів організації активної пізнавальної 

діяльності, розвитку інформаційної компетентності учнів на уроках 
української літератури є кейс-метод. Кейс – це звернення до опису 

ситуації, що реально існувала. Цей інтерактивний метод доцільно 

застосовувати у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору, на 

етапі закріплення знань та вмінь задля розвитку критичного мислення, 
аналітичних, дослідницьких і комунікативних умінь учнів. Кейс-метод 

стимулює звернення школярів до різноманітних джерел інформації, 

підвищує мотивацію здобуття знань, розвиває вміння самостійної 
дослідницької роботи[3, с. 288–289]. Ураховуючи широку типологію 

кейсів, пропонуємо зосередити увагу на найбільш поширених нині 

мультимедійних кейсах, робота над створенням яких передбачає 

аналіз проблемної ситуації. Так, методично доцільним використання 
кейс-методу може бути під час опрацювання в 10 класі програмової 

теми «Модерна українська проза», зокрема у процесі розгляду 

життєвих проблем головних героїнь новели О. Кобилянської «Valse 
melancolique» і пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Важливо, 

щоб висловлюючи власні судження, учні-читачі розуміли авторську 

позицію, самодостатність художнього твору, цінували його художню 
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довершеність. Зберегти атмосферу літературного твору, 

налаштуватися на його емоційне сприйняття допоможе музика 
Ф. Шопена. Школярі зможуть укласти кейс, аналізуючи причини, 

мотиви, інтереси учасників ситуації для визначення оптимального 

варіанту вирішення проблеми, порівнюючи власні враження із 

впливом музики на героїв новели. 
Отже, сучасна методика навчання української літератури 

характеризується оптимальним поєднанням традиційних та 

інноваційних методів і прийомів опрацювання навчального матеріалу, 
що надає освітньому процесу особистісної зорієнтованості, 

пізнавальної та емоційної насиченості, активізує різні види навчальної 

діяльності учнів-читачів. 
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ПІДСУМКИ  

засідання круглого столу  

«Проблеми методів компетентнісно орієнтованого 

навчання української мови в закладах 

загальної середньої освіти»,  

присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України,  

доктора педагогічних наук, професора  

Біляєва Олександра Михайловича 

 
Круглий стіл «Проблеми методів компетентнісно орієнтованого 

навчання української мови в закладах загальної середньої освіти» 

проведений відділом навчання української мови та літератури Інституту 

педагогіки НАПН України. 

У його роботі взяли участь науковці, викладачі закладів вищої 
педагогічної та середньої освіти, учителі закладів загальної середньої 
освіти, аспіранти, магістранти. 

Було виголошено доповіді, що стосувалися таких аспектів проблеми:  

1. Принципи класифікації методів навчання. 

2. Критерії ефективності методів. 

3. Типологія методів компетентнісного навчання української мови. 

У результаті обговорення учасники круглого столу дійшли висновку 

про необхідність концептуального визначення й обґрунтування системи 

сучасних методів компетентнісного навчання української мови; 

здійснення «аудиту» наявних необлікованих хаотично застосовуваних 

методів; розроблення концепції методів компетентнісно орієнтованого 

навчання української мови у закладах загальної середньої освіти; 

визначення когнітивно-розвивального потенціалу методів навчання 

української мови, рейтингування їх за визначеними критеріями; 

розроблення класифікації методів для ефективного розв’язання завдань 

компетентнісно орієнтованої українськомовної освіти; складання 

паспорту прийомів як складника методів компетентнісно орієнтованого 

навчання української мови учнів гімназії та ліцею.  

Ретельне дослідження, обґрунтування типології методів і 

пропонування алгоритму дії їх на уроках української мови стане значною 

підмогою викладачам методики у закладах вищої й післядипломної 

педагогічної освіти, учителям-практикам, здобувачам наукових ступенів. 

 

 

 


