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ПЕРЕДМОВА

Викладати мову – це означає передовсім
прищеплювати любов до мови.

М. Рильський

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в нашій країні є форму-

вання освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного й морального здо-

ров’я. Його розв’язання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту, 

методів і організаційних форм навчально-виховного процесу, спрямованого на 

розвиток особистості, зокрема випускника загальноосвітніх навчальних закладів.

У процесі розвитку і вдосконалення загальноосвітньої школи, створення нових 

типів шкіл неминуче постають проблеми змісту й організації навчання української 

(рідної) мови, зокрема і в старшій школі.

З огляду на це першорядного значення набуває створення науково-методично-

го забезпечення змісту навчання української мови в старшій школі на академічно-

му рівні (тобто рівні, на якому навчальні предмети є не профільними, а базовими 

чи наближеними до профільних), відповідно до сучасних соціальних запитів і по-

треб, зокрема – створення підручників, що містять необхідний обсяг інформації 

про українську мову, її ресурси, красу й багатство, структуру, форми реалізації; 

ознайомлення старшокласників з основами культури мовлення, імперативними 

формами літературної мови, основами ораторського мистецтва, удосконалення 

їхнього мовлення для ефективного спілкування, формування вмінь і навичок ді-

лового мовлення, патріотичних переконань, прилучення учнів до загальнолюд-

ських цінностей тощо.

Таким чином, зміст навчання української мови й технології його засвоєння 

нині базуються на сучасних підходах до навчально-виховного процесу (особистіс-

но зорієнтованому, компетентнісному, соціокультурному, функціонально-ко-

мунікативному), що сприяє розв’язанню комунікативних завдань, успішність 

яких залежить від розуміння учнями спілкування як засобу вираження основної 

функції мови – комунікативної. Згідно із сучасними вимогами до мовної освіти 

школярів потрібно навчати не лише мовних засобів для одержання й передаван-

ня інформації, а й самого процесу одержання й передавання інформації. Осо-

бливістю уроків української мови в старшій школі є орієнтування на розвиток і 

вдосконалення комунікативних, стилістичних, риторичних умінь, умінь культури 

мовлення й спілкування. Дотримання принципу наступності й перспективності в 

навчанні рідної мови забезпечить неперервне формування в учнів комунікативної 

компетентності як ключової і предметної. Технологізація цього процесу перед-

бачає спеціальне конструювання навчального дидактичного матеріалу, системи 

уроків, методичних рекомендацій до їх проведення тощо.

Автори посібника поставили за мету узагальнити кращий вітчизняняний і зару-

біжний досвід навчання української мови, результати здійснених ними наукових 

досліджень, проаналізувати основні теоретичні питання практики викладання, 

представити на розсуд учителя технології навчання української мови в 10-11 кла-

сах на академічному рівні.

Посібник складається з 5 розділів і списку використаних джерел.

У розділі 1 висвітлюються питання розвитку в учнів 10-11-х класів комуніка-

тивних умінь на засадах компетентнісного підходу (Шелехова Г. Т.).
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У розділі 2 розглядаються питання формування риторичної компетентності в 

старшокласників на уроках української мови (Голуб Н. Б., Косянчук С. В., Федор-
чук Т. М.).

У розділі 3 розкрито технологію оволодіння учнями старшої школи стилістич-

ними засобами лексикології і фразеології (Новосьолова В. І.).
Розділ 4 присвячений висвітленню проблеми, пов’язаної зі стилістичними мож-

ливостями морфології на уроках української мови в 11 класі (Новосьолова В. І.).
Розділ 5 репрезентує систему роботи з формування культури мовлення стар-

шокласників (Бондаренко Н. В.).

Основні завдання навчання української мови в старших класах на академічному рівні

Чинна програма з української мови для 10-11 класів (академічний рівень) з 

українською мовою навчання [1] передбачає поглиблення мовної й мовленнєвої 

компетентностей учнів 10-11 класів, зокрема узагальнення, систематизацію знань 

і вмінь зі стилістики мови й мовлення, культури мовлення, розвиток комунікатив-

них, оргдіяльнісних, риторичних і вдосконалення правописних умінь і навичок. 

Оскільки зміст програми становлять лінгвістичні дисципліни, предметом вивчен-

ня яких є мовлення, то ознайомлення з ними проводиться на основі об’єднання 

мовленнєвої і мовної змістових ліній. Стилістика розглядає різновиди мови, зу-

мовлені сферою й метою спілкування, а також мовні засоби, що мають додаткове 

стилістичне забарвлення. Цим зумовлене виділення двох основних напрямів су-

часної методики стилістики: стилістика мови (практична), що вивчає стилістичне 

забарвлення мовних засобів, і стилістика мовлення (функціональна), предметом 

вивчення якої є структура стилю. У полі ж зору культури мовлення перебуває 

якісне оцінювання текстів (висловлювань), тобто дотримання мовцем у процесі 

спілкування відповідності мовних засобів певній меті спілкування.

У старшій школі учням необхідно дати системне уявлення про ці предмети 

хоча б у загальних рисах, бо навчального часу для цього обмаль. Так, у 10-му 

класі передбачено поглиблення й розширення знань школярів про виражальні 

засоби української мови. Учні ознайомляться зі стилістичними властивостями 

й синонімічними зв’язками слів, словосполучень, граматичних форм, синтак-

сичних конструкцій. Саме в 10-му класі розпочнеться послідовне ознайомлення 

зі стилістичними можливостями звукової системи мови, лексичними, фразео-

логічними, словотворчими засобами стилістики, а в 11-му – із морфологічними 

засобами стилістики, стилістичними можливостями простих і складних речень, з 

різними способами передачі чужого мовлення. Одержані на більш високому рівні 

уявлення про стилістичне забарвлення мови, зображувально-виражальні засоби, 

а також оволодіння учнями відповідними вміннями й навичками дадуть змогу на 

наступному етапі ефективніше засвоїти матеріал про окремі функціональні стилі 

мовлення, що має чітко виражене практичне спрямування. Тому уроки повинні 

будуватися передусім на аналізі мовного матеріалу, навчанні старшокласників 

створювати висловлювання різних жанрів, стилістично вдосконалювати текст, 

сприяючи виразності мовлення, дотриманню норм української літературної мови.

У 10-11-х класах паралельно зі стилістикою мови й мовлення систематизуються 

знання й уміння старшокласників з культури мовлення на рівнях граматичної 

правильності (засвоєння норм літературної мови), стилістичної виразності й ко-

мунікативної доцільності (мотивоване використання засобів мови для певної мети 

спілкування).
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У процесі роботи з учнями над цим матеріалом необхідно звернути увагу на 

те, що, оцінюючи комунікативну доцільність мовлення, необхідно враховувати 

синоніміку мовних засобів з огляду на те, що для передавання певного значення 

у мові існує декілька нормативних засобів, тому завдання вчителя – навчити уч-

нів вибирати найвдаліший із можливих. Під час оцінювання вибраного мовного 

засобу важливо визначити, наскільки він відповідає ситуації спілкування.

На цьому етапі також проводиться робота над удосконаленням умінь і навичок 

дотримуватися норм літературної мови в процесі створення усних і письмових ви-

словлювань, будувати їх з урахуванням вимог до мовлення, дотримуватися правил 

українського мовленнєвого етикету.

Поряд із засвоєнням старшокласниками матеріалу про стилістику мови й 

мовлення, культуру мовлення, передбачається розвиток і вдосконалення вмінь і 

навичок сприймати почуте й прочитане, відтворювати і створювати усні та пись-

мові висловлювання різних типів, стилів, жанрів; удосконалювати вміння учнів 

говорити й писати по суті, аргументовано й переконливо викладати свої думки, 

дискутувати, обстоювати свої погляди, використовуючи різні способи аргумента-

ції, вести діалог із різними співрозмовниками, зокрема по телефону, в Інтернеті 

тощо, дотримуючись культури спілкування і правил мовленнєвого етикету, що 

сприятиме підготовці старшокласників до успішного спілкування у процесі нав-

чання і в майбутній трудовій діяльності. З цією метою передбачено ознайомлення 

з особливостями публічного виступу, його різновидами, побудовою й мовним 

оформленням висловлювань різних типів, стилів, жанрів; зі способами встанов-

лення контакту зі слухачами, з культурою мовлення, правилами спілкування під 

час виступу (підготовленого і непідготовленого) тощо. Таким чином, у старшій 

школі учні працюють не просто над творами й переказами, а будують в усній і 

письмовій формі різноманітні життєво необхідні жанри мовлення, які, на відміну 

від творів, передбачають і сформованість в учнів умінь ураховувати особливості 

певного жанру, дотримуватися його композиції (наприклад, реферат, конспект, 

виступ під час дискусії, стаття тощо).

Необхідно навчити старшокласників активно слухати й уважно ставитися до 

почутого або прочитаного, аналізувати мовлення (усне і писемне) з погляду його 

доцільності й ефективності, побудови й мовного оформлення; обговорювати різ-

ні проблеми, визначати сильні й слабкі сторони власних і чужих висловлювань; 

формувати у школярів риторичні вміння, культуру спілкування в усній і письмовій 

формах тощо.

На заняттях у 10-11-х класах доцільно застосовувати такі форми, методи орга-

нізації навчальної діяльності й методи навчання, як лекції (настановчі, оглядо-

ві), семінари, колоквіуми, дискусії, самостійне вивчення навчальної літератури 

(основної і додаткової), проблемний метод, моделювання ситуацій, рольові ігри, 

роботу в групах, парах, самостійна робота учнів над аналізом текстів, висловлю-

вань та ін.

Набуття і вдосконалення комунікативної компетентності старшокласників по-

винно здійснюватися під час аналізу актуальних навчальних і життєвих проблем, 

у розв’язанні яких учні бачать особистісний сенс, унаслідок чого формуються їхні 

пізнавальні мотиви щодо вивчення української мови.
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РОЗДІЛ І.

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЗАСАДАХ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

(Г. Т. Шелехова)

§ 1. Теоретичні аспекти розвитку комунікативних умінь старшокласників
на засадах компетентнісного підходу

Мовлення кожної людини – це її духовний, інтелектуальний портрет. Загово-

рить людина – і виявить не тільки рівень своєї освіченості, а й міру вихованості, 

гостроту розуму, образність уяви, точність спостережень, жвавість натури. Тися-

чоліттями український народ творив високорозвинену літературну мову. Вона до 

послуг кожного з нас. Її треба свідомо й активно вивчати, осягати, оволодівати 

виражальними засобами (Л. Мацько).

1.1. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку старшокласників
на уроках української мови

Українська мова належить до числа найважливіших навчальних предметів. 

На відміну від інших предметів, вона в школі виконує дві функції: по-перше, є 

предметом її вивчення й навчання, по-друге, засобом вивчення всіх інших пред-

метів. Від рівня її викладання в основному залежать успіхи учнів в оволодінні як 

самою мовою як засобу спілкування, так і всіма іншими предметами (зокрема вона 

є базою для вивчення іноземних мов, оскільки під час оволодіння ними мимоволі 

відбувається зіставлення з рідною мовою).

Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення 

на основі Державних стандартів системи та обсягу знань про мову й мовлення, мов-

них і мовленнєвих умінь та навичок, досвіду творчої діяльності, досвіду емоцій-

но-ціннісного ставлення до світу, переорієнтацію процесу навчання на розвиток 

особистості учня, формування його компетентностей.

Сьогодні в світовій освітній практиці провідними є комунікативно-діяльнісний, 
особистісно зорієнтований, соціокультурний і компетентнісний підходи. Зокрема, 

компетентнісний підхід, реалізуючись у навчальних програмах і відіграючи роль 

у формуванні освітнього простору, змінює також уявлення вчителів про оціню-

вання. Важливим стає не наявність в індивіда внутрішньої організації знань, осо-

бистих якостей і здібностей, а здатність застосовувати компетентності в житті й 

навчанні.

Наголосимо, що зміст навчання української мови на академічному рівні визна-

чається державним загальноосвітнім стандартом. 2011 року наукові співробітники 

лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України за-

вершили дослідження, пов’язане з розробленням технологій навчання української 

(рідної) мови учнів старшої школи на академічному рівні.

Концепція нашого дослідження базується на компетентнісному, особистісно 

зорієнтованому, комунікативно-діяльнісному, соціокультурному підходах до 

мовленнєвого розвитку старшокласників, урахування яких спрямовує навчання 

української мови на різнобічний особистісний розвиток учнів як головної умо-

ви становлення і збагачення їхніх когнітивних, креативних потенцій, а отже, і 

мовленнєвої спроможності. Ці підходи реалізуються в процесі цілеспрямованого 

розвитку і вдосконалення всіх основних складників пізнавально-творчої мов-
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леннєвої діяльності – мотиваційного, змістово-орієнтаційного, процесуального, 
результативно-рефлексивного в процесі узагальнення й поглиблення на текстовій 
основі взаємозв’язаних чотирьох змістових ліній курсу української мови – мовної, 
мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної, застосування різноманітних методів, 
прийомів та організаційних форм навчання – диспутів, роботи в групах і парах, 
рольових ігор, керованих досліджень, проектів, самооцінки тощо; з урахуванням 
принципів єдності навчання, виховання і розвитку; взаємозв’язаного опанування 
мови й мовлення, усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності; диференціації; на-
ступності й перспективності між основною і старшою ланками загальноосвітньої 
школи тощо.

Отже, відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти 
зміст шкільного курсу української мови (2011) формує мовленнєву, мовну, соціо-
культурну і діяльнісну компетентності особистості.

Аналіз різних наукових поглядів дає підстави стверджувати, що підхід, який 
ґрунтується на компетенції, передусім підкреслює практичну, діяльнісну сторону. 
Тоді як підхід, що спирається на поняття «компетентність», яке містить власне 
особистісні якості, визначається як більш широкий, співвідносний з гуманістич-
ними цінностями освіти.

У сучасних умовах реформування мовної освіти одна з особливостей розвит-
ку комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів старшої школи визначається тим, 
що всі компетенції, на які орієнтується вивчення української мови в цих класах, 
тісно взаємопов’язані. Наприклад, для формування й розвитку комунікативних 
умінь основою є соціокультурна, бо якщо в учня немає ніяких почуттів, бідний 
внутрішній світ, духовний світогляд, то він не має про що говорити, у нього немає 
потреби займатися творчою мовленнєвою діяльністю. Крім того, без діяльнісних 
компетенцій (аналітичних, прогнозувальних, синтетичних та ін.) неможливий 
повноцінний розвиток комунікативної, компетентні.

Зазначені вище змістові лінії формують комуні кативну компетентність осо-
бистості, що базується на засвоєних мовних нормах, які забезпечують оволодіння 
основами літературної форми української мови, а також на мовленнєвих знаннях 
і вдосконалених уміннях у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, 
читання, говоріння, письма), загальноприйнятих соціально-культурних цінно-
стях, традиціях, уміннях і навичках свого народу, що забезпечують успішну со-
ціалізацію особистості.

Загальновідомо, що підхід означає загальну вихідну концептуальну позицію 
Так, комунікативно-діяльнісний підхід означає вивчення мови як засобу спілкуван-
ня і здійснюється у процесі взаємопов’язаного і цілеспрямованого вдосконалення 
чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів – аудіювання (слухання-розуміння), 
читання, говоріння й письма.

Оскільки комунікативно-діяльнісний підхід, який покладено в основу навчан-
ня української (рідної) мови, передбачає пріоритетним розвиток умінь і навичок 
мовленнєвої діяльності, то робота над мовною теорією, формування знань і вмінь 
з мови підпорядковується інтересам розвитку мовлення. Тому зміст програмово-
го матеріалу з української мови у кожному класі розпочинається мовленнєвою 
змістовою лінією.

Соціокультурний підхід передбачає вивчення мови крізь призму народознавства 

і створеної українцями оригінальної і яскравої культури, що збагачує загально-

людську культуру, поєднання й переробку вивчених з інших предметів відомостей 

про світ в особистісний погляд на життя, своє місце в ньому, у переконання.
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РОЗДІЛ I

У нинішніх умовах як і основної, так і старшої школи домінувальною є особи-
стісна орієнтація навчання, яка передбачає забезпечення оптимальних умов для 

різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивіду-

альних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до 

самостійності у вивченні мови, самопізнання й саморозвитку. За цього підходу 

визначальними стають групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, керовані 

дослідження, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих зді-

бностей, самооцінка, використання освітніх можливостей позакласних заходів з 

мови тощо.

Надання важливого значення мовленнєвому розвитку школярів - одне з нагаль-

них завдань національної освіти. Його реалізація сприятиме процесу входження 

учнів в навколишні життєві реалії, багатогранному самовиявленню і самореалі-

зації, формуванню навичок володіння словом, мовою, мовленням у будь-якій 

фаховій чи соціумній галузі.

Зазначимо, що зміст освіти як педагогічно адаптований соціальний досвід роз-

глядається в аспекті соціального досвіду і містить такі компоненти: досвід пізна-

вальної діяльності, зафіксований у вигляді її результатів – знань; досвід здійснення 

відомих способів діяльності - у вигляді умінь і навичок діяти за зразком; досвід 

творчої діяльності – у формі вміння приймати ефективні рішення в проблемних си-
туаціях; досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу – у формі особистісних 
орієнтацій.

Таким чином, компетентнісна модель навчання української (рідної) мови на су-

часному етапі розвитку вітчизняної школи набуває суспільної значущості, а тому 

потребує глибокого осмислення й широкого розгляду пов’язаних з нею питань.

У Державному стандарті базової і повної середньої освіти зазначається, що 

зміст шкільного курсу української мови формує мовленнєву, мовну, соціокуль-

турну і діяльнісну компетентності особистості. Усі компетентності, на які орієнту-

ється вивчення української мови, тісно взаємопов’язані. Скажімо, соціокультурні 
є основою для вироблення творчих мовленнєвих умінь, зокрема текстотворчих. 

Адже творча мовленнєва діяльність можлива за умови багатого внутрішнього 

світу , духовного світогляду, потреби висловити свої почуття і враження. Діяль-
нісні компетенції (аналітичні, прогнозувальні, синтетичні та інші) є опорою для 

розвитку комунікативних, мовленнєвих (загальномовленнєвих компетентностей 

продуктивної мовленнєвої діяльності, компетентностей рецептивної мовленнє-

вої діяльності) і власне мовних. Оскільки мова – засіб формування думки, то на 

цьому ґрунтується зв’язок власне мовних компетентностей з діяльнісними тощо.

Звичайно, рівень мовленнєвого розвитку у різних людей буває різним і зале-

жить він від природжених задатків, а також значною мірою від рівня мотивації 

людини щодо особистісного вдосконалення, зокрема мовленнєвого, яке зумов-

люється ціннісними орієнтирами людини, характером її світогляду.

Сучасна школа з погляду соціального замовлення повинна сформувати націо-

нально свідому, духовно багату особистість, яка володіє виражальними засобами 

рідної мови, всіма її видами, типами, стилями і різноманітними жанрами, спо-

собами самовираження рідною мовою, уміє вести бесіду, дискутувати, доводити, 

точно й аргументовано висловлювати свої думки, дотримуючись мовної норми й 

етики спілкування. При цьому розвиток мовленнєвої діяльності учня розгляда-

ється як інтегрований показник його особистісного зростання. Отже, предметні 
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цілі сучасного курсу української мови максимально наближені до життєвих потреб 

учнів, відображають їхні життєві орієнтири, спрямовують курс на інтенсивний 

мовленнєвомислительний, інтелектуальний і духовний розвиток школярів.

Нині у педагогічній науці майже для всіх країн світу пріоритетним є техно-

логічний підхід. Яскравими прикладами сучасних педагогічних технологій як 

результатів наукових пошуків вітчизняних і російських учених є такі: модуль-

но-розвивальна (Фурман А., Гуменюк О., Мельник В., Терещенко Н.), техноло-

гія перспективно-випереджувального навчання з використанням опорних схем 

(Лисенкова С.), технологія розвивального навчання (Ельконін Д.– Давидов В.), 

індивідуалізованого навчання (Унт І., Шадриков В.та ін.), технологія життєтвор-

чості (Єрмаков І., Сохань Л.), технологія особистісно зорієнтованого навчання 

(Хуторськой А., Краєвський В.) та ін. Перераховані технології є невеликою части-

ною педагогічних пошуків учених і практичних працівників з реформування тра-

диційного педагогічного процесу. Розроблені ними підходи враховувалися під 

час дослідження проблеми змісту і технологій навчання української мови учнів 

старшої школи в умовах профільного навчання, зокрема під час розроблення кон-

цепції підручника, створення нових підручників для 10, 11-х класів, посібників, 

у яких розкриваються технології навчання української мови в старшій школі на 

академічному рівні, зокрема технологія розвитку комунікативних умінь старшо-

класників на засадах компетентнісного підходу.

Тому актуальним є створення науково-методичного забезпечення змісту 

навчання української мови в старшій школі на академічному рівні, зокрема на-

писання підручників, зміст яких спрямований на оволодіння старшокласника-

ми необхідними знаннями про українську мову, її ресурси, красу й багатство, 

структуру, форми реалізації; ознайомлення учнів з основами культури мовлення, 

імперативними формами літературної мови, удосконалення їхнього мовлення з 

метою ефективного спілкування, формування й розвиток вмінь і навичок ділово-

го мовлення, патріотичних переконань, прилучення учнів до загальнолюдських 

цінностей тощо.

1.2. Урахування вікових особливостей старшокласників
у процесі розвитку комунікативних умінь на уроках української мови

Серед особливостей, які необхідно враховувати в процесі розвитку в старшо-

класників комунікативних умінь, їхньої творчої активності, це передусім вікові.
Відзначимо, що для формування комунікативної компетентності старшоклас-

ників особливо значущим є показник наявності в них почуття дорослості – ви-

роблення власної лінії поведінки, інколи всупереч дорослим чи ровесникам. До 

моментів, що стимулюють становлення почуття дорослості, а отже, сприяють 

формуванню складників комунікативної компетентності, В. Казаков, Л. Кон-

дратьєва відносять великий потік інформації, яку отримують сучасні школярі 

з різних джерел, акселерацію фізичного розвитку, велику зайнятість більшості 

батьків і відповідно можливу ранню самостійність дітей [ 2, с.233]. Соціальна си-

туація розвитку в старшому шкільному віці визначається тим, що школяр стоїть на 

порозі вступу до самостійного життя. Дослідники цього віку (Божович Л., Кон І., 

Крутецький В.) пов’язують перехід від підліткового до раннього юнацького віку з 

різкою зміною внутрішньої позиції, яка полягає в тому, що в старшокласників ос-

новною стає спрямованість у майбутнє, і в центрі уваги, інтересів, планів старшо-

класників - проблема вибору майбутньої професії, подальшого життєвого шляху, 
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тобто народження „життєвої перспективи» : уявлення про своє бажане «Я», про 

те, що хотілося б здійснити в житті. Відтак на вершині мотиваційної ієрархії опи-

няються плани, наміри щодо майбутнього, які починають підпорядковувати собі 

всі інші потреби, прагнення людини [3, с.16-17]. Істотним моментом внутрішньої 

позиції старшого школяра стає новий характер потреб: із безпосередніх вони пе-

ретворюються на опосередковані, набуваючи свідомого характеру. Виникнення 

опосередкованих потреб – такий етап у розвитку мотиваційної сфери, який ро-

бить можливим свідоме управління школярем своїми потребами й прагненнями, 

оволодіння своїм внутрішнім світом, формування життєвих планів і перспектив, 

що має означати досить високий рівень особистісного розвитку. Адже, по суті, 

ідеться про формування на цьому віковому етапі складнішого, вищого механізму 

цілепокладання, який виражається в існуванні у людини деякого смислу, плану 

життя. Для внутрішньої позиції школяра характерне особливе ставлення до май-

бутнього, сприйняття, оцінка сучасного з погляду майбутнього. Основним зміс-

том цього віку стає самовизначення й передусім професійне [3, с.18]. Найбільш 

значущою якістю старшокласників у структурі особистості є спрямованість, у якій 

концентруються ставлення до навколишньої дійсності, до інших людей і до себе 

(За твердженням Беха І.). Саме в ранній юності (15-17 років) на основі вироблен-

ня власної системи цінностей формується емоційно-ціннісне ставлення до себе, 

тобто «оперативна самооцінка» починає ґрунтуватися на відповідності поведінки, 

власних поглядів і переконань, результатів діяльності [3, с.79].

Психологи наголошують, що почуття дорослості в старшокласників не пропа-

дає, а трансформується у своєрідне почуття самоствердження, самовираження, 

яке проявляється у прагненні висловити свою індивідуальність [4]. Як зазнача-

ють В. Казаков, Л. Кондратьєва, особливо активно у юнацькому віці розвива-

ється самостійність мислення, яке базується не просто на критичному підході 

до авторитетів, а на переконливій, обґрунтованій і доказовій аргументації. Крім 

того, важливо, що інтереси молодої людини з окремих питань переключаються 

на проблеми глобальні [2, с. 240], значно збагачується її емоційна сфера. Нові 

емоції викликаються не тільки конкретними об’єктами, а й дійовими взаємос-

тосунками з іншими людьми, новими видами діяльності, їх змістом, перебігом 

і результатами. Порівняно з підлітками, в естетичних переживаннях старшо-

класників більше ліризму, поетичності [3, с.241-242]. Юнацький вік порівняно з 

підлітковим характеризується більшою диференційованістю емоційних реакцій і 

способів вираження емоційних станів [5, с.82]. Цьому вікові притаманна потреба 

діяти й поводитися відповідно до своїх моральних принципів і переконань. Звідси 

й виникає потреба в здобутті моральних знань, свідоме прагнення багатьох стар-

шокласників виробляти в собі потрібні моральні якості й викорінювати небажані 

[4, с.252-253]. У старшому шкільному віці помітно розвивається самоосвідомість, 

яка не просто зростає, а набуває якісно специфічного характеру, що пов’язано з 

потребою пізнати й оцінити морально-психологічні властивості особистості з по-

гляду конкретних життєвих цілей і прагнень [6,с.120]. На основі самосвідомості в 

старшокласників розвивається потреба у самовихованні, яке спрямоване не лише 

на долання деяких недоліків поведінки й розвитку окремих якостей (це властиве 

для підлітків), а й на формування особистості загалом, відповідно до узагальнених 

ідеалів [ 6, с.120]. Наголосимо на тому, що, наприклад, Л. Скуратівський постійно 

у своїх працях підкреслював, що на сучасному етапі значну увагу потрібно при-

діляти морально-етичному й естетичному складникам мовленнєвого розвитку. 
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У зв’язку з цим учень має бути переконаний: щоб стати справжньою людиною, 

необхідно звіряти свої вчинки й думки із загальнолюдськими морально-етичними 

цінностями, а також із пов’язаними з ними естетичними [7, с.18].

З огляду на сказане доцільно виділити основні комунікативні вміння, якими ма-

ють оволодіти випускники ЗНЗ. До них належать уміння: адекватно сприймати, 
розуміти почуте (аудіювання), прочитане (читання), оцінювати і відтворювати, 
планувати, готувати майбутнє висловлювання в різних стилях, типах і жанрах 
мовлення; реалізовувати задум у процесі мовленнєвої діяльності (під час говоріння 
і письма); здійснювати асоціативну мовленнєво-мислительну діяльність; доцільно 
використовувати засоби української мови, наводити переконливі аргументи в процесі 
спілкування; орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, комунікативно виправдано доби-
рати вербальні й невербальні засоби і способи для оформлення думок, почуттів у різних 
сферах спілкування; встановлювати й підтримувати контакт із співрозмовником, 
змінювати стратегію, мовленнєву поведінку залежно від комунікативної ситуа-
ції; дотримуватися особистої відповідальності за власну комунікативну поведінку, 
вимогливості до свого мовлення; редагувати власне й чуже мовлення; здійснювати 
контроль і самоконтроль результатів мовленнєвої діяльності.

Зазначимо, що сучасний курс української (рідної) мови виконує надпредметну 

функцію, яка визначається його цілеспрямованістю на формування і розвиток 

найважливіших загальнонавчальних умінь, в основі яких також задіяні всі види 

мовленнєвомислительної діяльності: комунікативні (про які йшлося вище), інформа-
ційні (уміння здійснювати бібліографічний пошук, здобувати інформацію із різних 

джерел, уміння працювати з текстом), організаційні (уміння формулювати мету 

діяльності, планувати її, здійснювати самоконтроль, самооцінку, самокорекцію).

А отже, для успішного навчання мови й мовлення, як і інших навчальних пред-

метів, кожному з нас необхідно володіти: 1) стратегічними організаційно-кон-

трольними вміннями, за допомогою яких ми здійснюємо загальне керівництво 

процесом пізнання; 2) тактичними загальнопізнавальними вміннями (аналізува-

ти, тобто розкладати ціле на частини, порівнювати, виділяти головне, узагальню-

вати та ін.); 3) творчими вміннями, що є інструментом побудови нового, раніше 

неіснуючого в нашому духовному світі (наприклад, наукової картини світу, влас-

ної особистості, продуктів нашої праці тощо); 4) етико-естетичними, для того щоб 

наша діяльність відповідала законам добра і краси, тобто була безпечною як для 

нас особисто, так і для суспільства в цілому [7, с.18].

1.3. Реалізація у підручнику української мови змісту
щодо розвитку комунікативних умінь старшокласників

Компетентнісний підхід не відкидає значення знань, проте акцентує увагу на 

готовності учня використовувати здобуті знання.

Об’єктивною необхідністю стало створення нових підручників - навчальних 

книжок нового покоління, у яких викладаються основи знань з української мови 

на рівні сучасних досягнень науки й культури відповідно до освітніх стандартів і 

програм [ 1 ].

Авторський колектив нових підручників української мови для 10, 11 класів [8; 

9] створював їх на основі саме компетентнісної парадигми. Його якість значною 

мірою визначається тим, чи він зорієнтований переважно на засвоєння учнями 

предметного змісту, а також і на розвиток ключових компетентностей, які сто-

суються не окремих предметів, а враховують зв’язки між елементами системи. 
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На цьому наголошують у своїх працях Н. Бібік, І. Зимня, В. Сєріков, А. Хутор-

ськой, І. Фрумін, С. Шишов та ін.. За таких умов зміст підручника спонукає до 

практичної діяльності, розвитку інтересу до навчального предмета.

Проблемі створення підручника присвячено значну кількість робіт, зокрема 

статті О. Біляєва, Л Мацько, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Горошкіної, С. Кара-

мана, В Тихоші, І. Ющука, Г. Михайловської та ін. У вітчизняній лінгводидактиці 

визначено функції, принципи побудови підручників, критерії відбору навчально-

го матеріалу, описано технологію створення підручників і посібників. Однак про-

блема розроблення нових підручників, особливо для старшої школи, не втрачає 

своєї актуальності, стає об’єктивною необхідністю у зв’язку із диференціацією 

залежно від профільного спрямування школи, створенням нових програм від-

повідно до стандарту мовної освіти, упровадженням інноваційних технологій, 

інтерактивних методів навчання тощо.

З огляду на те, що підручники української мови для старшої школи мають бути 

засобом самовдосконалення, самоосвіти учня, формування його мовної картини 

світу, диференційованими залежно від профільного спрямування школи, відпо-

відно мають змінитися функції підручника, серед яких провідними мають бути 

(окрім інформаційної) систематизуючо-узагальнювальна, розвивальна, виховна, 
соціокультурна, рефлексивно-корекційна, а особливо функція самоосвіти. З цією 

функцією тісно пов’язана виховна функція, яка визначається можливостями щодо 

раціональної організації процесу опанування навчального матеріалу з мови, ефек-

тивної самоосвіти через систему запитань і завдань для самоперевірки й само-

контролю.

Зазначимо, що незаперечно важливою є розвивальна функція сучасного під-

ручника, яка має забезпечувати організацію цілеспрямованого навчання з метою 

розвитку пошуково-дослідницьких здібностей учнів, що становлять основу твор-

чих здібностей і забезпечують формування в школярів комунікативних умінь і 

навичок.

У дослідженнях М. Скаткіна, І. Лернера, Д. Зуєва, В. Краєвського, М. Бурди, 

А. Хуторського з ряду функцій підручника виокремлено функцію бути засобом 
навчання, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу.

Нині інформаційна функція сучасного підручника переважає мотиваційну й 

розвивальну, тому ще слабко формуються вміння й навички самостійної роботи, 

підручник нерідко монологічний, у ньому відсутній діалог з учнем тощо.

Оскільки сучасна педагогіка визначила учня суб’єктом, рівноправним партне-

ром процесу навчання, то є всі підстави говорити про діалогізм підручника, про 

необхідність розширення межі діалогічного поля, залучення старшокласників 

до діалогу з авторами підручника чи вміщених у ньому текстів; про створення 

оптимальних умов для реалізації особистісного потенціалу кожного учня, за-

провадження партнерських взаємостосунків учителя й учня тощо.Особистісно 

зорієнтований підхід до навчання також передбачає діалог, заохочення учнів до 

реалізації своїх потенційних можливостей не в майбутньому, а зараз, у процесі 

навчання, що є ще не використаним резервом піднесення його ефективності. По-

трібно відроджувати мистецтво діалогу, починаючи від засвоєння мовленнєвого 

етикету, дотримання умов і правил проведення нарад, засідань, диспутів тощо. Усе 

це вимагало створення концепції нових підручників для 10-11 класів профільної 

школи, розроблення змісту і технологій навчання української мови, у процесі 

реалізації яких учні не лише засвоюють систему мовних понять, закономірностей, 
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норм, фактів, реалій національної і світової культури, а й оволодівають методами 

й прийомами розумової діяльності, усвідомлюють себе як особистість, набувають 

досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього, 

учаться самостійно здобувати знання тощо.

Отже, орієнтиром для створення підручника української мови (а також оці-

нювання його якості) важливою є модель особистісно зорієнтованого навчання, 

спрямованого на саморозвиток, самоосвіту школяра, самореалізацію його при-

родних задатків, урахування вимог і завдань чинної програми з української мови, 

зокрема для старшої школи, дидактичних і психологічних засад закономірного 

розвитку особистості.

Персональним шляхом реалізації особистісного потенціалу (сукупність його 

оргдіяльнісних, пізнавальних, творчих, комунікативних умінь і навичок) кожного 

старшокласника в освіті є його індивідуальна освітня траєкторія. Проте учень 

зможе просуватися за індивідуальною траєкторією, якщо йому будуть надані мож-

ливості визначати індивідуальний смисл вивчення навчальних предметів, ставити 

власні цілі у вивченні конкретного розділу чи теми, обирати оптимальні форми 

й темпи навчання, застосовувати ті способи учіння, які найбільше відповідають 

його індивідуальним особливостям, рефлексивно усвідомлювати здобуті резуль-

тати, здійснювати оцінку й корекцію своєї діяльності [10, с. 99].

Наголосимо, що сучасна загальноосвітня школа має забезпечити різнобічний 

розвиток індивідуальності учня на основі виявлення його здібностей, формуван-

ня ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; на основі виховання в 

них прихильності до праці, самостійної науково-практичної діяльності, розвитку 

інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, 

прагнення до самоосвіти.

Останнім часом оновлення підручників пов’язують із набуттям учнями необ-

хідних життєвих компетентностей. Зокрема зарубіжні педагоги висувають до під-

ручника завдання, спрямовані на розвиток в учнів уміння працювати, розкриття 

методики навчання, використання їхнього досвіду. Так, у праці Ф.-М.Жерара та 

К. Роеж’єра виокремлено такі функції шкільного підручника: надання знань, роз-

виток умінь і навичок, закріплення та оцінювання знань, допомога в їх інтеграції, 

довідник, соціальне й культурне виховання [11, с.32].

Так, у цій праці функцією надання знань передбачено, крім засвоєння фактів, 

правил, формулювань тощо, застосування знань у власній шкільній діяльності; 

розвивальна функція пов’язана з виконанням певних видів діяльності на різних 

об’єктах навчання; допомога в інтеграції знань полягає у полегшенні встановлен-

ня внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. Якщо підручник виконує 

функції довідника, він повинен навчати користуватися довідниковою інформаці-

єю. Функція соціального й культурного виховання пов’язана з поведінкою учня, 

його стосунками з іншими людьми, формуванням його життєвої позиції.

Одним із нових підходів до навчання української мови є формування в шко-

лярів здатності повноцінно і багатогранно сприймати мовне явище – в єдності 

трьох його сторін (значення – форма - функція). Реалізація цього аспекту в нав-

чанні мови (і зокрема в підручниках) вимагає посилення уваги до семантичного її 

боку, до з’ясування внутрішньої суті мовного явища, знайомства з різними типами 

мовних значень і формування здатності спиратися на нього під час розв’язання 

різноманітних мовних завдань. Традиційна формула «що є що» збагачується під-

ходом «що використовується, де, з якою метою, як». При цьому формується здатність 
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не тільки розпізнавати й аналізувати мовні явища, а й правильно, стилістично 

доречно, виразно використовувати їх у власному усному і писемному мовленні. Таким 

чином реалізується ідея синтезу традиційно окреслених у курсі частин, пов’язаних 

із вивченням мовної системи, з одного боку, і з формуванням і розвитком мов-

леннєво-комунікативних умінь, розумових здібностей, – з іншого.

Варто наголосити, що Державний стандарт і нова програма з української мови 

для 10-11 класів (академічний рівень) [1] передбачають системний розгляд пи-

тань, пов’язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності й формування відповідних 

умінь і навичок: володіння різними видами читання (ознайомлювальним, ви-

вчальним, переглядовим), використання їх залежно від комунікативного завдання 

й характеру тексту; володіння прийомами роботи з навчальною книжкою та ін-

шими інформаційними джерелами, включаючи сучасні інформаційні технології і 

ресурси Інтернету; здатність адекватно сприймати усне мовлення, застосовувати 

правила ефективного слухання в ситуації діалогу; продукувати усні монологічні 

й діалогічні висловлювання на актуальні соціально-культурні, морально-етичні, 

побутові, навчальні теми відповідно до мети, сфери й ситуації спілкування; пи-

сати твори різних жанрів, типів і стилів мовлення; володіти вміннями адекватно 

передавати зміст почутого або прочитаного тексту в письмовій формі із заданим 

ступенем згорнутості (перекази різних видів, тези, конспект, анотації тощо).

Отже, орієнтиром для авторів підручників української (рідної) мови для 10 і 

11 класів (а також оцінювання їх якості) була модель особистісно зорієнтованого 

навчання, спрямованого на саморозвиток, самоосвіту старшокласників, саморе-

алізацію їхніх природних задатків, урахування вимог і завдань нової програми з 

української мови для 10-11 класів (академічний рівень), дидактичних і психоло-

гічних засад закономірного розвитку особистості.

Важлива роль у підручнику української мови відводиться завданням, спрямо-

ваним на розвиток у старшокласників таких умінь, як сприймання й переробка 

інформації (оволодіння різними способами аудіювання й читання, робота з до-

відковою літературою, конспектування почутого і прочитаного), осмислення й 

оцінювання інформації в процесі усних і письмових переказів, творчих робіт різ-

них жанрів, які водночас сприяють виробленню ціннісних установок, орієнтацій 

й поведінки особистості.

Застосування в підручниках для старшої школи різнорівневих завдань з ко-

мунікативною метою, якими має бути передбачено диференційований підхід до 

навчання мовлення, сприятиме розвитку індивідуальних нахилів, здібностей уч-

нів, розширенню їхніх пізнавальних і креативних можливостей.

У сучасних умовах реформування мовної освіти одна з особливостей розвитку 

комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів старшої школи визначається тим, що 

всі компетентності, на які орієнтується вивчення української мови у цих класах, 

тісно взаємопов’язані.

В умовах профільного навчання ефективність розвитку комунікативних умінь 

на академічному рівні залежить від цілеспрямованого пошуку шляхів удоскона-

лення навчання української мови, свідомого проектування його змісту на основі 

оптимального поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій, 

методів, прийомів, організаційних форм і засобів. При цьому традиційні форми 

і методи навчання стають підґрунтям подальшого їх творчого переосмислення й 

оновлення.
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Отже, для активного навчання школярів мовлення сучасними технологіями 

передбачено різноманітні форми навчальної діяльності. Так, нові підручники 

української (рідної мови) для 10-11 класів (академічний рівень) містять завдання 

із застосуванням колективних форм навчальної діяльності старшокласників для 

обговорення певних проблем один з одним, побудови діалогів і полілогів на задані 

й самостійно обрані учнями теми, де вони матимуть змогу висловити власні думки 

в усній і письмовій формі. Адже робота в групах і парах значно розширює можли-

вості співробітництва учнів, активізує й розвиває мовленнєві здібності, актуалізує 

їхні потенційні можливості, формує позитивне ставлення до навчання, забезпе-

чує його мотивацію. Усе більшої актуальності набувають проектні технології, які 

адаптують навчання до умов реального життя. Підготовка учнями особистісно 

значущих проектів на лінгвістичні, міжпредметні, соціокультурні теми – це дієвий 

чинник саморозвитку підростаючого покоління.

Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

учнів з української мови вимагає ознайомлення учнів з аналогічними тестовими 

завданнями, а також творчими, які передбачено у процесі переказування текстів 

під час державної підсумкової атестації, вимогами до якості таких робіт. З огляду 

на те, що підручник повинен бути дієвим засобом у виробленні в старшокласників 

навичок самоконтролю, самооцінки, умінь відповідати на тестові завдання, від-

творювати тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення, самостійно, створювати 

усні і письмові висловлювання, виявляючи емоційно-ціннісне ставлення до зако-

номірностей, явищ навколишнього світу, осмислення подій, що відбуваються в 

природі й суспільстві, вчинків людей, системи загальнолюдських цінностей тощо, 

дуже важливо, щоб у ньому було враховано багато чинників, зокрема: підвищення 

ступеня мотивації учіння за рахунок усвідомлення його користі для нинішнього 

та подальшого життя учнів, їхнього спілкування в різних ситуаціях; підвищення 

долі індивідуальної самоосвіти, уваги до способів роботи з інформацією, форм і 

методів навчання; урахування вікових особливостей старшокласників; забезпе-

чення здійснення ними індивідуальної освітньої траєкторії тощо.

Таким чином, реалізація компетентнісного підходу у нових підручниках укра-

їнської мови до розвитку мовлення старшокласників неможлива без створення 

оптимальних умов для стимулювання вибору кожним учнем змісту, методів на-

вчальної діяльності; індивідуалізації навчання всіх видів мовленнєвої діяльності; 

розвитку творчої активності й самостійності; формування в учнів комунікативних 

умінь із залученням когнітивних та емоційних видів діяльності. А спеціальний 

урок з розвитку мовлення має бути передусім оптимальним за структурою, ціка-

вим, щоб сприяв розкриттю творчого потенціалу школярів, активному функці-

онуванню інтелектуальних і вольових сфер, забезпеченню позитивної мотивації 

набуття життєво необхідних умінь і навичок, стимулював до прийняття самостій-

ного рішення, знаходження виходу з різних природних і уявних ситуацій, щоб 

інтегрував знання і вміння з інших предметів тощо.

§ 2. Сучасні технології розвитку комунікативних умінь
старшокласників на уроках української мови

Проблема мовленнєвого розвитку школярів постійно в полі зору як науков-

ців, які переосмислили мету і результати мовної освіти, висвітлили нове бачення 

змісту шкільного курсу української мови, у т.ч. і старшої школи в умовах про-

фільного навчання, розробляють пріоритетні технології навчання мови, шляхи й 
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способи взаємодії учителя та учнів, так і вчителів-практиків, які прагнуть відшу-

кати ефективні методики активізації навчально-пізнавальної діяльності на уроці, 

спрямовані на розвиток пізнавального інтересу до української мови, комуніка-

тивної компетентності школярів. Зважаючи на мету навчання української мови 

у загальноосвітніх навчальних закладах, дидактичний зміст функцій підручника 

мови, вимоги до його змістового наповнення й концептуальну структуру, можна 

сформулювати основні принципи його створення, а саме: цілепокладання, фор-

мування компетентностей, урахування профільного навчання, вікових особли-

востей учнів, інтеграція знань і вмінь, вироблення навичок самостійного пошуку 

знань, практична спрямованість, зв’язок із життям, стимулювання самоосвіти, 

розвиток творчих здібностей учнів, їхній саморозвиток, самоконтроль за рівнем 

навчальних досягнень з мови та ін..

У старших класах відбувається узагальнення вже відомих дітям мовних знань 

і використання їх у процесі комунікативного мовлення, тому доцільно застосо-

вувати нові технології проведення занять з метою забезпечення активної участі в 

навчальному процесі кожного, створення атмосфери співробітництва. Вочевидь, 

невипадковою є зацікавленість зарубіжних і вітчизняних науковців саме інтерак-

тивними технологіями навчання, які засновані на діалогових формах.

2.1. Роль мотивації навчальної діяльності
у розвитку комунікативних умінь старшокласників

Відомо, що мовлення завжди мотивоване. Сам по собі мотив у навчальному 

процесі не виникає, його потрібно створити, тобто виокреслити таку ситуацію 

спілкування, за якої в школярів виникне бажання й потреба щось сказати. Так, 

для успішного навчання як монологічного, так і діалогічного мовлення старшо-

класників дуже важливо враховувати такий принцип, як ситуативність, за якого 

вивчення мови відбувається за допомогою мовленнєвої ситуації (ситуації спіл-

кування). Створення на уроках розвитку мовлення ситуацій (природних чи на-

вчально-мовленнєвих) стимулюють мотивацію навчання, сприяють виникненню 

в учнів інтересу й бажання висловитись, брати участь у діалозі, тобто здійснювати 

комунікацію.

Наголосимо, що рівень мовленнєвого розвитку у різних людей буває різним і 

залежить він від природжених задатків, а також значною мірою від рівня мотивації 
людини щодо особистісного вдосконалення, зокрема мовленнєвого, яке зумов-

люється ціннісними орієнтирами людини, характером її світогляду.

Так, для належної мотивації передусім треба неодноразово звернути увагу шко-

лярів на необхідність самопізнання, яке забезпечує самоконтроль, самовладання, що 

прикрашає людину, запобігає непродуманим, імпульсивним рішенням і вчинкам, 

веде до гармонії із собою і з усім світом. Цей процес тривалий (розрахований на 

все життя) і складний, бо всі наші органи чуття спрямовані на сприйняття інфор-

мації ззовні, тому необхідно пильнувати за тим, як ми реагуємо на зовнішні події, 

як пізнаємо, запам’ятовуємо інформацію, як спілкуємося з іншими людьми і як 

вони ставляться до нашої особи. Адже саме в процесі і внаслідок «самопізнання 

відбувається ушляхетнення внутрішнього світу, його вдосконалення, вигранення, 

увиразнення неповторних рис кожної особистості, що надає їй справжньої краси і 

привабливості, позитивно впливає на зовнішній вигляд людини [7, с.16]». В умо-

вах модернізації освіти, мовної зокрема, важливого значення набуває організа-

ція навчання як важливий мотиваційний фактор здобуття й застосування знань, 
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умінь і навичок, спроможних забезпечити особистості участь в житті суспільства 

на максимальному для неї рівні успішності. У таких умовах досягнення бажаного 

результату пов’язане з підготовкою учнів до самостійної творчої діяльності. Тому 

завданню навчати творчості, виховувати сомостійну особистість, яка не просто 

володіє знаннями, а вміє їх застосовувати, у процесі навчання української (рідної) 

мови старшокласників відведено чільне місце.

Важливою характеристикою творчого навчання є взаємозв’язок мотивацій-

них і операційних компонентів діяльності. Адже людина може навчитися твор-

чості лише тоді, коли вона реально поставлена в ситуацію, яка вимагає творчого 

розв’язання, забезпечує базу для творчого поступу в навчанні. Ось чому нині по-

силюється інтерес до формування мотивації, яка здебільшого визначає «людський 

фактор», і визнана рушійною силою людської поведінки і, зокрема, учіння.

Проблема мотивації у навчанні виникає під час вивчення кожного шкільно-

го предмета. У відповідних методиках і навчальних посібниках розробляються 

способи її розвитку й стимулювання з урахуванням специфіки предмета, проте 

недостатньо враховується системноутворювальний характер навчальної мотива-

ції, об’єктом формування якої виступають усі компоненти мотиваційної сфери: 

мотиви, цілі, емоції і вміння вчитися.

Нині навчальний процес стає важливим мотиваційним фактором за умови 

його спрямованості на формування стійкого інтересу школярів до опанування 

української мови й процесу учіння, на розвиток потреби учнів, зокрема старшо-

класників, цей інтерес задовольняти і на створення умов, які сприятимуть активі-

зації мотиваційної сфери учнів та успішному оволодінню ними вмінням учитися 

в творчому режимі. Тому дуже актуальним є розв’язання проблеми формування 

позитивної мотивації в процесі навчання української мови на завершальному 

етапі її вивчення.

Відомо, що способи навчання школярів лише тоді дають належний ефект, коли 

враховуються рушійні сили і насамперед мотиви учіння. Будь-яка дія виходить з 

мотиву, тобто з переживання чогось значущого, у чому розкривається сенс дії для 

особистості. Коли вчитель хоче проаналізувати та інтерпретувати зміни в діях і по-

ведінці якогось учня, він розглядає мотиваційний аспект його діяльності, з’ясовує, 

яким був хід його міркувань, якими прагненнями, бажаннями він керувався, що 

мав на меті, яку потребу намагався задовольнити. Оцінюючи дії, учитель намага-

ється врахувати спонуки, мотиви, з яких учень виходить.

Аналіз навчального процесу сучасної школи засвідчує недооцінювання того 

факту, що в ситуації навчання взаємодіють два фактори – власне діяльність учи-

теля (процес організації, предмет засвоєння, учитель з його методикою, досвідом 

тощо) і особистість учня (запити, інтереси, потреби, цілі). Таким чином, процес 

формування мотивації навчання містить два складники: розкриття мотиваційного 

потенціалу самого процесу навчання і потенцій особистості вчителя й учня.

Для успішної реалізації цього необхідно враховувати закономірності розвитку 

мотивації, створювати умови для її успішного формування і вміло керувати цим 

процесом.

Процес навчання, спрямований на формування позитивної мотивації, пови-

нен характеризуватися відходом від авторитарного спілкування, перебудовою 

мислення вчителя й учня, розвитком пізнавальних інтересів, активності, само-

стійності школярів, які успішно реалізуються за умови продуктивно-творчого 

рівня розвитку навчально-пізнавальної діяльності на уроках української мови.
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Проблемі мотивації навчання приділяється пильна увага у вітчизняній педа-
гогічній психології. Важливість її розв’язання визначається тим, що мотивація 
навчання являє собою вирішальний фактор ефективності навчального процесу. 
Методологічною основою вивчення цієї проблеми є положення діяльнісної теорії 
про психологічний зміст, функції, механізм утворення й функціонування мотивів. 
Реалізація діяльнісного підходу означає можливість і необхідність дослідження 
навчальних мотивів як структурного елемента діяльності навчання.

Формування в школярів мотивації навчання без перебільшення можна 
назвати однією із центральних проблем сучасної школи. Її актуальність обумов-
лена оновленням змісту навчання, постановкою завдань формування в учнів при-
йомів самостійного здобуття знань і пізнавальних інтересів, формування в них 
активної життєвої позиції.

Проблема формування мотивації навчання лежить на стику навчання й вихо-
вання, є значущою у процесі мовленнєвого розвитку старшокласників. У сучасній 
психології мотивація позначає систему чинників, що детермінують поведінку лю-
дини (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення та ін.), і характеристику процесу, 
яка стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні [12, с.113].

Формування й розвиток комунікативних умінь і навичок на уроках української 
мови, як і будь-який мовленнєвий процес, супроводжується цілим комплексом 
психічних процесів і дій. Під час навчання української мови необхідно враховува-
ти психологічні особливості й механізми мовлення, особливості формування творчо-
го мислення школярів, їхньої уваги, пам’яті, уміння бачити факти, порівнювати 
їх, синтезувати, узагальнювати, конкретизувати й абстрагувати – тобто навчання 
здійснювати на основі психічного відображення дійсності.

Психолінгвісти П. Гальперін, Л. Григоровська, О. М. Леонтьєв, О. Лурія, 
В. Москалець, А. Петровський, О. Потебня, С. Рубінштейн та ін. розглядають 
мовлення саме через процеси психічного відображення, звідси й випливає необ-
хідність з’ясування психологічної сутності цих процесів.

Оскільки у процесі розвитку особистості функції мовлення й мислення пере-
бувають у взаємодії, це дає підстави характеризувати їх як єдиний процес мис-
леннєво-мовленнєвої діяльності.Так, В. Паламарчук [13] виділяє 5 компонентів 
мислення, а саме: мотиваційний (усвідомлення мотивів шкільного навчання, ура-
хування емоційного стану учнів у процесі засвоєння знань); цільовий (полягає в 
усвідомленні і досягненні мети інтелектуальної операції на основі необхідного 
обсягу знань про предмет); операційний (зумовлює оволодіння певними при-
йомами мислення); контрольно-корекційний (полягає в перевірці результатів 
мислительного акту). Визначені компоненти мислення співвідносяться з фазами 
мовленнєвої діяльності й основними комунікативними вміннями: мотиваційний  і 
цільовий – фаза орієнтування (уміння швидко й правильно орієнтуватися в умо-
вах спілкування, визначати мету, форму, вид висловлювання); змістовий – фаза 
планування (уміння правильно спланувати мовлення, визначити зміст і послі-
довність акту спілкування); операційний – фаза реалізації плану (уміння дібрати 
адекватні засоби для передачі змісту акту спілкування); контрольно-корекційний – 
фаза контролю (уміння забезпечити зворотній контроль).

Отже, у механізмі мовлення відбувається рух «від мотиву (комунікативної по-
треби) через мислення до внутрішнього мовлення, від внутрішнього мовлення до 

думки, від внутрішнього мовлення до зовнішнього [12, с. 121]».

Старшокласника традиційно прийнято розглядати як особу, що «стоїть на по-

розі» дорослого життя, сповненого планів і сподівань, зверненого у майбутнє. 
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Уперше виникаючи у підлітковому й ранньому юнацькому віці, життєвий план 

відіграє надзвичайно важливу роль у становленні мотиваційної сфери, підносячи 

особистість на новий, більш високий рівень розвитку.

Емоційні властивості ранньої юності мають різноманітні форми прояву. Це 

найбільш високий, порівняно з іншими віковими групами, рівень тривожності 

у всіх сферах спілкування, продовження диференціації за силою емоційної ре-

акції, більша екстравертованість, менша імпульсивність і емоційна збудливість, 

більша емоційна стійкість порівняно з підлітками. Проте в старшокласників спо-

стерігається зниження інтересу до навчання, успішності навчальної діяльності, 

виникнення міжособистісних конфліктів, внутрішніх суперечностей і криз тощо.

Досліджуючи проблему мотивації, Г. Костюк зазначав, що «характерною ри-

сою всякої свідомої діяльності людини є її спрямованість на досягнення певних 

цілей. Цілі діяльності людини пов’язані з її мотивами. Мета діяльності – це те, 

на що вона спрямована і що повинно становити її прямий результат [14, с. 423]».

Мотив у широкому розумінні – це усвідомлюване чи мало усвідомлене спону-

кання до діяльності. Таке розуміння мотиву випливає з праць вітчизняних пси-

хологів (Божович Л., Ковальов О., Костюк Г.,.Леонтьєв О.М.). Мотивами можуть 

бути знання, почуття, потреби, які змушують людину прагнути до мети. Глибоко 

розкриваючи причини, якими пояснюється та чи інша поведінка людини, її дії 

та вчинки, ми обов’язково аналізуємо сукупність мотивів, якими зумовлюється 

певна поведінка. Генетично основою мотивів діяльності людини є її різноманітні 

потреби–первинні (природні) і вторинні (матеріальні й духовні).

Основним мотивом навчальної діяльності старшокласників, пов’язаної з усві-

домленням її завдань, є їхнє прагнення підготуватися до майбутньої діяльності й 

пізнання світу, інтерес до знань.

Система мотивів, що є актуальною для певної людини, становить мотивацію. 
Існують різні типи мотивації залежно від змісту і характеру мотивів, якими спо-

нукається поведінка людини в різних видах діяльності, у процесі спілкування з 

іншими людьми, у різноманітних життєвих ситуаціях.

Прийнято розрізняти такі групи мотивів:

1) пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності й процесом її 

виконання. Це може бути інтерес до нових фактів, явищ, до перших дедуктивних 

висновків або інтерес до закономірностей в навчальному матеріалі і т. д.; інтереси 

до прийомів самостійного здобуття знань, до методів наукового пізнання, спо-

собів саморегуляції навчальної діяльності, раціональної організації своєї праці 

тощо;

2) соціальні мотиви, пов’язані з соціальними взаємодіями учнів з іншими людь-

ми, їхнього співробітництва і взаємодії з друзями й учителем.

Ці мотиви полягають у прагненні здобути знання, щоб бути корисним дер-

жаві, суспільству, у бажанні виконати свій обов’язок як необхідність учитися і в 

почутті відповідальності. До цієї групи мотивів можна віднести й бажання добре 

підготуватися до майбутньої професії та ін.;

3) мотиви самоосвіти, які полягають у спрямованості учнів на самостійне вдо-

сконалення способів здобуття знань, формування вмінь і навичок. Ці мотиви є 

важливою основою самовиховання і самовдосконалення особистості.

Здійснене анкетування серед учителів міста Києва і Київської області засвід-

чило, що вчителі усвідомлюють важливість проблеми формування мотивації у 

старшокласників у процесі їхнього мовленнєвого розвитку.
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Учителі відзначають, що на уроках української мови переважає стиль напру-

женого чекання («спитають – не спитають»), учні часто пасивні, оскільки їм не 

вистачає новизни, їх не цікавлять знайомі й стандартні форми роботи, засоби 

навчання тощо. 91% учителів вважають, що стиль навчання й спілкування на уро-

ці потребує перегляду. Питання про організаційну форму уроку та інтерес піз-

навального плану, можливості його задоволення шляхом зміни умов навчання 

актуальне для 93% учителів. 87% учителів вбачають істотний недолік навчання 

мови без опори на емоційну сферу учнів, що пов’язано з абстрактністю мовного 

матеріалу, який здебільшого запам’ятовується механічно, недостатньою комуні-

кативною спрямованістю процесу навчання мови, а також відсутністю технологій, 

якими враховано важливість і провідна роль емоційного компонента в навчальній 

діяльності.

Як засвідчує аналіз результатів анкетування, у старшокласників найчастіше зу-

стрічаються мотиви, пов’язані із власною особистістю; достатньо великий відсо-

ток (68%)становлять мотиви саморозвитку. У десятикласників яскраво виражені 

мотиви розвитку власних здібностей, потенцій у навчанні української мови. Проте 

мотивація, пов’язана з майбутньою професійною діяльністю і роботою, виражена 

у них слабко. Найбільш характерною для старшокласників є мотивація, спрямова-

на на власну особистість, власне «Я». Наступною є мотивація спілкування, також 

чільне місце належить діловій мотивації, пов’язаній з реалізацією навчальних та 

інших завдань. Одночасно окреслюється тенденція деякого зниження мотивації 

спілкування. Носіями цієї тенденції виступають передусім юнаки, у той час як 

дівчата утримують пріоритет збереження значущості мотивації спілкування.

Одними з різновидів таких мотивів вважають і так звану «мотивацію благопо-

луччя», яка виявляється у прагненні одержувати тільки схвалення з боку вчителів, 

батьків і друзів.

Іноді позитивний мотив може полягати також у різних спробах самостверджен-

ня – у бажанні зайняти місце лідера, виявити вплив на інших учнів, домінувати 

в групі чи колективі тощо.

 Результати проведеного нами дослідження засвідчили, що високих показників 

у навчанні української мови домагаються школярі з високою навчальною моти-

вацією. Щодо слабковстигаючих школярів, то вони мають як високу, так і низьку 

мотивацію. Проте низька успішність не є основним чинником низької шкільної 

мотивації.

Чи можуть бути в учнів творчі мотиви? Так, особливо у старшокласників. Наяв-

ність творчих мотивів означає, що учень не тільки засвоює ті прийоми навчальної 

діяльності й ті способи спілкування, які йому пропонують у процесі розвитку 

мовлення як зразок, але й шукає нові способи навчальних дій і форм співробітни-
цтва і взаємодії з однокласниками, оточуючими людьми. Для гармонійно розвиненої 

особистості необхідне поєднання різних мотивів, але і пізнавальні, і соціальні 

мотиви можуть мати як колективну, так і вузько індивідуальну, навіть егоїстичну 

спрямованість. Отже, не наявність соціальних чи пізнавальних мотивів, а їх якість 

визначає сутність особистості школяра та її спрямованість.

Уявлення про мотивацію виникає при спробі пояснення поведінки. Дуже важ-

ливим для навчання старшокласників успішної комунікації є пошук ними (перш 

ніж сприймати чи продукувати мовлення) відповідей на запитання типу «чому?», 
«навіщо?», «з якою метою?», «який сенс?». Виявлення й опис причин стійких змін 

поведінки учнів і є відповіддю на запитання про мотивацію їхніх вчинків.
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Формування комунікативних умінь тісно пов’язане з поняттям мовленннєвої 

ситуації, оскільки лише в ситуації живого спілкування виникає мотив мовлення. 

Є. Пассов вважає мовленнєву ситуацію стимулом до мовленнєвого спілкування 

[15, с.204 ]. Вона повинна: задовольняти реальні комунікативні потреби учнів, 

стимулювати позитивну мотивацію до спілкування; бути інформаційно насиче-

ною; стимулювати учасників спілкування до оцінки фактів, подій, явищ дійсності; 

містити комунікативну проблему, яку необхідно розв’язувати учням, здійснивши 

адекватний вибір мовних засобів; визначити вид мовленнєвої діяльності (говорін-

ня, письмо, читання, слухання) і форму спілкування (усна, письмова).

Основним пізнавальним мотивом є інтерес, який позитивно впливає на всі 

психічні процеси й функції: сприймання, увагу, мислення, пам’ять, волю, утво-

рюючи особливий тонус діяльності, особливий стан особистості.

Визначаючи інтерес як головний чинник, психологи (Леонтьєв О. М., Ко-

стюк Г., Менчинська Н., Маркова А.) вважають, що завдання вчителя полягає в 

такій організації навчання, яка збудила б усі внутрішні сили, необхідні для подо-

лання труднощів. Тому виникає потреба зацікавлювати учнів, спрямовувати їхню 

діяльність, розвивати їхній інтерес, викликати бажання розмовляти правильно, 

виразно, добирати для цього відповідні виражальні засоби.

Інтерес до навчання пов’язаний зі складними мотиваційними процесами, які 

супроводжуються здатністю до мовленнєвої діяльності старшокласників на основі 

уяви, яка сприяє кращому засвоєнню виражальних засобів і формуванню вмінь 

свідомо ними користуватися під час спілкування.

Розвиток уяви відповідно впливає на формування уявлень (зорових, слухо-

вих, мовних). Так, зорові уявлення відіграють важливу роль у оволодінні учнями 

мовленнєвими знаннями і вміннями. Зокрема читання, письмо, навички орфо-

графії потребують передусім утворення в школярів зорових уявлень. Слухові ж 

уявлення, як наголошує Г. Костюк, відображають звукові властивості предметів і 

явищ об’єктивної діяльності, серед них важливе місце посідають мовні й музичні 

уявлення [14; 204]. Мовні уявлення відображають фонетичний бік мови, тобто 

звуковий склад слів, а також тембр голосу й інтонацію розмови. Вони мають важ-

ливе значення для засвоєння рідної мови і навчання учнів виразного читання, 

що є складником формування мовленнєвої компетенції у процесі опанування 

української мови. Тут важливу роль відіграє і робота пам’яті – здатність людини 

утримувати в голові інформацію про світ і про себе самого, набутий досвід.

Показником загального розвитку школярів є пізнавальний інтерес, який, бу-

дучи мотивом, діє відповідно до значущості та емоційної привабливості предмета. 

У психології розрізняють декілька стадій інтересу: цікавість, допитливість, піз-

навальний і теоретичний інтереси. Цікавість – елементарна стадія орієнтування, 

пов’язана з новизною предмета.

Варто зазначити, що мотивація поведінки школярів може бути свідомою і не-

свідомою. Це означає, що одні потреби й цілі, що керують їхньою поведінкою, 

ними усвідомлюються, інші - ні. Проте іноді вони не тільки добре усвідомлюють, 

а й свідомо маскують свої мотиви, особливо старшокласники, або прикриваючись 

байдужістю до навчання, або видаючи видумані мотиви за справжні. Тому вчите-

лям потрібно підводити школяра до усвідомлення провідних, соціально значущих 

мотивів. Насправді їхні істинні мотиви не обов’язково такі, якими вони здаються.

Аналіз психологічних і педагогічних досліджень показує, що пізнавальний 

інтерес учнів залежить від рівня та якості їхніх загальних знань; сформованості 
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способів розумової діяльності; ставлення учнів до вчителів; ставлення учнів до 

конкретного предмета, який вивчається тощо.

У сучасних умовах для більшості школярів характерним є неусвідомлення і 

нестійкість інтересів, схильність до репродуктивної діяльності, відсутня ініціа-

тивність і прагнення до особистих досягнень. Це негативно позначається на осо-

бистих досягненнях у навчанні й самовизначенні.

Таким чином, формування мотивації - це насамперед створення умов для появи 

внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх самими учнями й подаль-

шим саморозвитком мотиваційної сфери. Аналізуючи чимало методичних посіб-

ників, у яких подається структура уроків української мови для різних класів, де 

обов’язковим етапом є мотивація, варто наголосити, що практично ніде вона не 

описується. З’ясовано, що вчитель може лише опосередковано вплинути на моти-

вацію, створюючи передумови й формуючи підстави, на базі яких в учнів виникає 

особиста зацікавленість у виконанні певного виду роботи. Тут слід мати на увазі, 

що особливу роль у формуванні мотивації відіграє новизна здобутої інформації.

Тому важливим завданням учителів є створення реальних й уявних ситуацій 

спілкування на уроці української мови, використовуючи для цього різні методи 

й прийоми роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти, парна і групова робота 

тощо).

Доведено, що від мотиву, який визначає сам учень у процесі навчання, зале-

жить успішність розвитку комунікативних умінь на текстовій основі. Важливо, 

щоб тексти відповідали інтересам старшокласників, містили актуальні для розв’я-

зання проблеми, за рівнем складності знаходились у зоні їхнього найближчого 

розвитку, спонукали учнів до духовного самовдосконалення і саморозвитку. Звід-

си випливає увага до позитивних емоцій у формуванні комунікативної компетент-

ності школярів: частіше й на довше учні запам’ятовуватимуть те, що схвилювало 

чи захопило їх, збудило їхню увагу, активізувало пам’ять, мислення й мовлення, і 

навпаки – охоплені гнівом або негативними емоціями, учні навряд чи спроможні 

хоча б концентрувати думку.

Наявність елементів пошукової діяльності на уроках української мови, піз-

навальних мотивів й емоційний стан учнів забезпечують їм вихід з навчальної 

діяльності в самоосвітню й творчу.

Таким чином, розвиток комунікативних умінь відбувається в умовах спілку-

вання, оскільки мовлення стає мотивованим в межах комунікації, а для цього 

слід дбати про мотив навчання. Тому завдання вчителя полягає в такій організації 

навчання, яка збудила б усі внутрішні сили, необхідні для подолання труднощів. 

Треба ще в початкових класах зацікавити учнів, спрямувати їхню діяльність, а в 

основній і старшій школі продовжувати розвивати їхній інтерес, викликати ба-

жання розмовляти правильно, виразно, добирати для цього відповідні мовні за-

соби. Школярі повинні зрозуміти: щоб бути цікавим співрозмовником, потрібно 

працювати над своїм мовленням, постійно його збагачувати й удосконалювати.

Отже, у процесі формування в старшокласників позитивної мотивації на уро-

ках української мови важливо враховувати такі особливості:

по-перше, важливим є стиль навчання, який виставляє на перший план актив-

ні форми навчання, які передбачають не тільки співробітництво, а й співтворчість 

на нетрадиційно організованому уроці. По-друге, у розробленні й виборі таких 

навчальних засобів, які допоможуть учителеві водночас розв’язати завдання орга-

нізації на уроці навчальної пізнавальної діяльності (інноваційні засоби наочності, 
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тексти різноманітного змісту тощо), які викликають інтерес в учнів, і створення 
стійкої позитивної мотивації за рахунок залучення класу у творче пізнання, творчу 
діяльність. Це досягається використанням різноманітних джерел здобуття знань: 
образ-опора, наочність, яка набуває в інноваційному навчанні нової функції – 
керування пізнавальною діяльністю учня через його емоції; видом навчальної 
діяльності (спостереження і практичні дії переважають над слуханням, пояснен-
ням учителя або супроводжують його) логікою пізнавального процесу (індукція 
супроводжує дедукцію), урахування психології пізнавального процесу, який спи-
рається на механізми творчої діяльності (аналіз через синтез, асоціативний та 
евристичний аналізи, зв’язок емоційного й раціонального тощо), що забезпечує 
перехід навчально-пізнавальної діяльності й продуктивно-творчий рівень.

2.2. Сучасні методи, прийоми і форми роботи
з розвитку комунікативних умінь старшокласників на уроках української мови

Дослідженню інтерактивних методів і форм, їх ролі й дидактичного потенціалу 
присвячені роботи багатьох вітчизняних педагогів-дидактів, зокрема О. Поме-
тун, Л. Пироженко, Г. П’ятакової та ін. У працях Л. Варзацької, О. Горошкіної, 
О. Єльникової, О. Ісаєвої, Г. Коберник, О. Коберник, О. Комар, Г. Кривчикової, 
М. Олійник, А. Фасолі, Л. Щербини та інших дослідників приділено увагу ос-
новним характеристикам інтерактивних методів, визначено переваги над тради-
ційними, подано правила використання інтерактивних технологій. З’явилися й 
дисертаційні роботи, у яких досліджуються лінгводидактичні засади функціону-
вання інтерактивних методів на уроках української мови: роботи А. Коломієць 
(початкова школа), Л. Кратасюк (основна школа), Н. Солодюк, О. Дженджеро 
(старша школа).

Водночас аналіз шкільної практики показує, що інтерактивний підхід до нав-
чання мови, зокрема розвитку комунікативних умінь, мало використовується в 
школі, має епізодичний характер, тому що вчителі не знайомі з технологією орга-
нізації подібних занять, у них відсутня належна теоретична й методична база для 
послідовного й систематичного впровадження інтерактивних технологій.

Відзначимо, що в сучасних умовах навчання української мови й мовлення з 
урахуванням прогресивних підходів важливо дбати про структуру уроку і зокре-
ма спеціальних уроків, присвячених розвиткові комунікативно-мовленнєвих умінь в 
старшій школі. Зокрема ними повинно бути передбачено: а) забезпечення моти-
вації (створення проблемної ситуації, з’ясування необхідності набутих умінь під 
час виконання завдань на уроці для подальшого навчання, майбутньої трудової 
діяльності тощо, активізація опорних знань і вмінь учнів); б) представлення теми 
та очікуваних навчальних результатів; в) презентація необхідної для учнів інфор-
мації; г) забезпечення виконання системи завдань, спрямованої на формування 
комунікативних умінь і навичок; д) оцінювання результатів уроку, підбиття його 
підсумків, яке містить порівняння досягнутих результатів на уроці з очікуваними, 
їх аналіз і висновки, коригування набутих умінь і навичок, визначення нових тем 
(проблем) для їх розв’язання, складання плану подальшої роботи тощо.

В основу сучасного навчального процесу покладено також співробітництво 
й продуктивне спілкування учнів, спрямоване на спільне розв’язання проблем, 
формування здібностей виділяти важливе, ставити пізнавальні цілі, планувати 

діяльність, критично міркувати, бути відповідальним у досягненні результатів.

Для активного навчання школярів мовлення сучасними технологіями пе-

редбачено різноманітні форми навчальної діяльності. Так, на уроках української 
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мови все частіше пропонується групова форма, яка значно розширює можливості 

співробітництва школярів, активізує й розвиває мовленнєві здібності, актуалізує 

потенційні можливості учнів, формує позитивне ставлення до навчання, забез-

печує його мотивацію. Важливу роль відіграє проектна діяльність, що передбачає 

діяльність як на рівні вчителя, так і на рівні учнів. Підготовка учнями особистісно 

значущих проектів на лінгвістичні, міжпредметні, соціокультурні теми – це дієвий 

чинник саморозвитку підростаючого покоління.

Дуже важливим, стратегічним завданням учителя щодо розвитку в старшоклас-

ників комунікативних умінь є стеження за культурою власного мовлення, передусім 

такими його характеристиками, як логічність, багатство, виразність, доречність, 

оригінальність, що базуються на розвинених уміннях і навичках мисленнєвої 

діяльності, а також за умови досягнення належного рівня самостійності учня, 

визначення ним власної пізнавальної траєкторії.

Про успішність навчання свідчать значною мірою ті зв’язні висловлювання, 

які виникають між учнями під час роботи в парах або в невеликих групах, коли від 

уміння висловити свою думку, зрозуміти іншого залежить загальний результат 

роботи. Повноцінними в комунікативному відношенні є повідомлення про хід 

і результати тієї чи іншої роботи на уроці. Важливим показником успішності є 

вільні, непідготовлені висловлювання учнів про те, що їм цікаво, що хвилює, які 

їхні погляди на певні проблеми, як вони висловлюють пораду, співчуття, критичні 

судження тощо.

У методиці навчання української мови існують уже усталені та апробовані кла-

сифікації методів навчання, які поділяються за рівнем пізнавальної активності 

учнів, за джерелами знань, за способом взаємодії вчителя й учнів на уроці. Це і 

усна розповідь учителя, пояснення, бесіда вчителя з учнями, спостереження учнів над 
мовою, робота з підручником, метод вправ (про це буде сказано окремо).

Для реалізації мовленнєвої змістової лінії на уроках української мови в стар-

ших класах потрібно застосовувати такі методи для роботи з учнями, як лекції 

(настановчі, оглядові), семінари, колоквіуми, творчі роботи, самостійне вивчення 

навчальної літератури (основної і додаткової), постановка проблемних завдань, 

моделювання ситуацій. Особливої ваги набирає реалізація особистісно зорієн-

тованого, компетентнісного підходів до навчання української мови, тому зазна-

чені методи і форми навчання успішніше формують не лише спеціальні вміння 

й навички, а й загальнонавчальні способи розумових дій – планувальні (здатність 

побудувати модель діяльності на день, тиждень, місяць, рік); мислительні (уза-

гальнення і конкретизація, аналіз і синтез, виділення головного, формулювання 

проблем, припущень, добір доказів для їх підтвердження) тощо.

Надзвичайно важливими на уроках української мови в старшій школі вважаємо 

методи колективно-групового навчання, що передбачають опанування навчально-

го матеріалу фронтально з метою пояснення, уточнення певних мовних положень, 

посилення уваги учнів до складних або проблемних (дискусійних) питань розвит-

ку й функціонування української мови. До них відноситься метод «Мікрофон», 

розв’язання проблеми та ін. Так, метод мікрофон надає змогу кожному сказати 

щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку 

чи позицію. Учні передаватимуть мікрофон один одному, по черзі беручи слово. 

Обов’язково надавати слово тільки тому, хто отримує мікрофон. Головне запро-
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понувати учням говорити лаконічно й швидко. На думку фахівців, важливо не 

коментувати й не оцінювати подані відповіді одразу після кожної репліки [16].

Ефективність функціонування таких методів посилюється методично вдалим 

поєднанням з іншими.

Інтерактивні методи колективно-групового навчання передбачають одночасну 

спільну роботу всього класу (фронтальну), коли учні оволодівають однаковим 

навчальним матеріалом, або ж у межах певних груп (групову). Фронтальна робота 

є ефективною за умови наявності в навчальному матеріалі проблеми, що потребує 

колективного обговорення й прийняття спільного розв’язання. Групова робота 

вимагає чіткого розподілу завдань між усіма учнями в окремих групах.

Важливою умовою функціонування методу мікрофона є наявність аналітичних 

коментарів учителя або когось із учнів після всіх виступів.

Мозковий штурм, що широко використовується для розв’язання конкретної 

проблеми, М. Пентилюк, Т. Окуневич називають розумовим штурмом і теж від-

носять до технологій колективно-групового навчання [17].

Цей метод спонукає учнів виявляти уяву й творчість, дає змогу їм вільно ви-

словлювати власні думки. Мета мозкового штурму чи мозкової атаки в тому, щоб 

зібрати якомога більше ідей з проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу. 

Після презентації проблеми й чіткого формулювання проблемного питання (його 

краще записати на дошці) учитель пропонує всім висловити ідеї, коментарі, на-

вести фрази чи слова, пов’язані з проблематикою. Усі пропозиції записуються 

на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, 

коментарів чи запитань. Усі учні заохочуються до висування ідей. Учителеві варто 

особливо підтримувати й фіксувати креативні, нестандартні ідеї.

Отже, головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм 

навчання на активну творчу працю. Основною характеристикою активних ме-

тодів навчання є відповідність природи людського сприйняття, націленість на 

розкриття особистого «Я» як учня, так і вчителя через їхню творчу взаємодію. 

Серед таких активних методів виділяються: евристичне спостереження, порівняння, 
конструювання, моделювання, смислове бачення, символічне бачення, метод творчої 
реалізації тощо.

Для формування в старшокласників потреби різнобічного розвитку власних 

здібностей і нахилів, збагачення їхньої пам’яті знаннями з різних галузей наук, 

а розуму – сучасними методами оперування знаннями, варто використовувати 

сучасні інформаційні й комунікаційні технології (можливості Інтернету, дистан-

ційної форми навчання тощо);

Визначальними для розроблення методики розвитку комунікативних умінь 

старшокласників на компетентнісній основі стали загальнодидактичні та лінгво-

методичні принципи, Серед них (на основі праць Біляєва О., Карамана С., Пенти-

люк М., Галузяка В.) виділяємо: принцип установлення міжпредметних зв’язків; 

принцип доступності; принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практикою; 

зв’язок розвитку мовлення з формуванням мовної компетентності зв’язок розвит-

ку мовлення з формуванням стратегічної компетенції; зв’язок розвитку мовлення 

з формуванням соціокультурної компетентності.

Окрім названих вище методів, керуючись визначеними принципами, особли-

востями методики, характером навчального матеріалу, віковими особливостями 

учнів 10-11 класів, нами здійснено аналіз і добір методів навчання (на основі кла-

сифікацій Лернера І., Біляєва О.).
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Так,інформаційно-рецептивний метод у нашій методиці використовується для 

передачі й прийому теоретичної інформації. Передача інформації відбувається 

за допомогою усного слова й спеціально розроблених таблиць, схем,пам’яток, а 

прийом – за допомогою читання або міні-лекції. Цей метод забезпечує лише пер-

ший рівень знань, для вироблення вмінь і навичок застосовуються інші методи.

Спонукально-репродуктивний метод застосовується для відтворення учнями 

показаних учителем способів діяльності (складання плану за алгоритмом), для 

набуття умінь і навичок скорочувати повідомлення.

Частково-пошуковий метод використовується як спосіб організації роботи з 

текстом. Учитель ставить проблемне завдання і спрямовує пошуки учнів, ті ж, у 

свою чергу, виконують переконструювання текстового матеріалу відповідно до 

мети ситуативного завдання, переформульовують окремі частини тексту, вико-

ристовуючи схеми, таблиці, пам’ятки тощо.

Така робота вимагає використання методу вправ, спостереження учнів над мо-
вою, бесіди вчителя з учнями, програмованого навчання, методу проектів. Ці методи 

застосовуються на всіх етапах розвитку в старшокласників комунікативних умінь 

і навичок.

Серед специфічних прийомів (на основі аналізу робіт Карамана С., Мельни-

чайка В.) (18,19) виділяються найбільш широко застосовані:

• перестановка, заміна мовних одиниць синонімічними (відпрацювання вміння 

переформулювання інформації);

• згортання мовних одиниць (відпрацювання різних способів скорочення);

• моделювання (виконання ситуативних вправ);

• аналіз чужих і власних висловлювань (взаємооцінка й самооцінка);

• творче конструювання,  алгоритмізація (наприклад, відпрацювання алгоритму 

складання плану, конспекту, ділових паперів);

• добір заголовків до тексту; членування тексту; визначення основної думки; від-
творення деформованого тексту;

• композиційне оформлення (відпрацювання прийомів раціональної організації 

конспекту).

Сприяють успішному оволодінню комунікативними вміннями й навичками 

такі засоби навчання, як усне слово, технічні засоби, схеми, таблиці, тексти тощо.

У процесі розвитку комунікативних умінь старшокласників використовувалися 

різні форми роботи, найоптимальніші з них – урок-лекція, урок-семінар, урок-прак-
тикум, урок-тренінг, дидактична гра, інтегрований урок, на яких учні здобували 

необхідні знання й розвивали й удосконалювали вміння з української мови.

Спираючись на дослідження сучасних лінгводидактів (Пентилюк М., Нікітіна А., 

Горошкіна О.), положення Загальноєвропейських рекомендацій щодо мовної 

освіти, в основу нашої методики покладено текст як засіб формування рецеп-

тивних, репродуктивних і продуктивних умінь старшокласників..

Значна увага має приділятися формуванню загальнонавчальних умінь і нави-

чок, найвищим рівнем розвитку яких є творчі вміння, що передбачають володіння 

стратегічними методами пізнання – моделювання, системно-структурний аналіз, 
прогнозування, асоціації, аналогія тощо. Результатом навчання має стати не за-

своєння знань, умінь і навичок, а формування основних компетентностей, які 

забезпечують успіх практичної діяльності.
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Дуже важливим, стратегічним завданням школи є формування в учнів умінь і 

навичок стеження за культурою власного мовлення, передусім такими його харак-

теристиками, як логічність, багатство, виразність, доречність, оригінальність, що 

базуються на розвинених уміннях і навичках мисленнєвої діяльності, а також за 

умови досягнення належного рівня самостійності учня, визначення ним власної 

пізнавальної траєкторії, коли він постійно ставитиме перед собою запитання: «У 
чому полягають недоліки мого власного мовлення?», «Які з них слід усунути в першу 
чергу?», «У який спосіб усуваються ці недоліки?» і знаходитиме на них відповідь.

Звичайно, рівень мовленнєвого розвитку у різних людей буває різним і зале-

жить він від природжених задатків, а також значною мірою від рівня мотивації 

людини щодо особистісного вдосконалення, зокрема мовленнєвого, яке зумов-

люється ціннісними орієнтирами людини, характером її світогляду.

Таким чином, результативність формування мовної особистості учня значною 

мірою залежить саме від правильного вибору методів, прийомів, видів навчальної 

діяльності, цілеспрямованого пошуку шляхів удосконалення організації процесу 

навчання мови й мовлення, свідомого проектування змісту навчання на основі 

оптимального поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій. 

При цьому традиційні форми й методи навчання стають підґрунтям наступного 

їх творчого переосмислення й оновлення. Тому ефективність розвитку комуні-
кативних умінь старшокласників залежить від цілеспрямованого пошуку шляхів 

удосконалення організації рідномовної освіти, свідомого проектування змісту 

навчання на основі оптимального поєднання традиційних та інноваційних педа-

гогічних технологій, дидактичних методів, прийомів, форм і засобів.

2.3. Система вправ і завдань щодо розвитку комунікативних умінь
і навичок старшокласників

Наголосимо, що в процесі навчання української мови й мовлення дуже важ-

ливо врахувати принципи, сформульовані Л. Федоренко [20], що випливають із 

закономірностей, яким підпорядковуються механізми мовлення, механізми інте-

лекту, механізми розвитку психіки в онтогенезі, а також вони логічно випливають 

з тих законів, за якими функціонує і розвивається мова. До них відносяться такі: 

комунікативний, когнітивний, соціокультурний; єдності вивчення мови й розвит-

ку мовлення; опори на алгоритми мовлення й мовні моделі; цільності формування 

лексико-граматичної будови мовлення; зіставлення і диференціації одиниць мови 

в процесі мовленнєвого вибору тощо. Принципи навчання мовлення спрямовані 

на ефективне керівництво процесом оволодіння школярами мовними й мовлен-

нєвими знаннями, уміннями й навичками з подальшим їх застосуванням у май-

бутній практичній діяльності.

Як зазначають психологи, старшокласникам властиве здебільшого довільне за-

пам’ятовування, яке є ефективним у тому випадку, якщо вони усвідомлюють, на-

віщо необхідно запам’ятовувати той чи інший матеріал. Запам’ятовуванню сприяє 

усвідомлення характерних особливостей матеріалу, співвіднесення і смислове 

групування об’єктів запам’ятовування і, головне, опора на інтенсивну розумову 

роботу. Останнє забезпечується проблемною організацією всієї пізнавально-ко-

мунікативної діяльності школярів[21; 22].

Крім того, для старшокласників є характерним більш високий рівень комуніка-

тивного розвитку: вони досконаліше володіють морфологічними й синтаксични-

ми аспектами мовлення, зв’язністю, логічністю і послідовністю висловлювання. 
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У їхньому мовленні проявляються вміння аналізувати, робити висновки, прогно-
зувати. Усі ці особливості необхідно враховувати в процесі розвитку в старшоклас-
ників комунікативних умінь і навичок, оволодіння ними життєво необхідними 
жанрами мовлення. Дуже важливо добирати для уроків такі вправи й завдання, що 
носять проблемний характер, стимулюють обмін думками, спонукають до розду-
мів. Зростання в старшокласників почуття відповідальності, свідомого ставлення 
до навчання відкриває великі можливості для організації самостійної роботи, для 
стимулювання потреби в самоосвіті.

Так, варто старшокласникам перед тим, як розпочати роботу з розвитку, при-
міром, уміння складати конспект, наголосити, що це вміння потрібне, щоб: а) по-
казати однокласникам і вчителям уміння узагальнювати і робити висновки; б) 
без особливих зусиль підготуватися до семінарських, факультативних занять; в) 
не мати проблем з виступом перед аудиторією; г) складати іспити з будь-якого 
предмета без виснажливого зубріння.

Оскільки навчання мови як засобу спілкування передбачає: 1) навчання за-
собів мови; 2) навчання частково мовленнєвих (орфоепічних, акцентологічних, 
лексичних, граматичних) умінь і навичок ; 3) навчання вмінь і навичок в усіх 
видах мовленнєвої діяльності; 4) навчання умінь і навичок спілкування за допо-
могою мови, то саме мовленнєві вміння й навички пов’язані з володінням видами 
мовленнєвої діяльності – рецептивними (читанням, аудіюванням), продуктив-
ними (говорінням, письмом), а комунікативні вміння й навички - з організацією 
мовленнєвого спілкування відповідно до мотивів, мети, завдань, з дотриманням 
норм мовленнєвої поведінки. Усі перераховані види вмінь і навичок знайшли 
місце в мовленнєвій змістовій лінії нової програми з української мови для старшої 
школи на академічному рівні, якою передбачено взаємопов’язане формування їх 
в учнів, при цьому базою є виучувані мовні засоби, а вершиною – комунікативні 
вміння й навички.

Як уже наголошувалось, для формування комунікативних умінь учнів старшої 
школи потрібна раціональна система вправ і завдань, яка забезпечить процеси 
навчання мовлення і буде побудована на текстовій основі, оскільки на будь-якому 
тексті (висловлюванні) розв`язується комплекс завдань, що стосуються передусім 
змісту, композиції і мовного його оформлення. Для їх розв’язання нами залу-
чалися такі завдання й види робіт, які сприяли розвиткові в школярів певного 
комунікативного вміння. Серед них відзначимо такі, як : складання конспектів, 
рефератів, бібліографії, написання статей, анотацій, рецензій на почуте й прочи-
тане, інтерв’ю, портретних нарисів, резюме; підготовка повідомлень, доповідей на 
лінгвістичні, морально-етичні, суспільні теми, виступів у науковому стилі та їх 
оцінкою, на зборах, семінарах; написання творів-описів, творів-роздумів, переказів 
(докладні, стислі, з творчим завданням), редагування висловлювань; конструювання 
діалогів і полілогів, дискусій; моделювання ситуацій; завдання дослідницько-пошуко-
вого характеру тощо.

Важлива роль відводиться завданням, спрямованим на розвиток у старшоклас-
ників таких умінь, як сприймання і переробка інформації (оволодіння різними 
способами аудіювання і читання, робота з довідковою літературою, конспекту-
вання почутого і прочитаного), осмислення й оцінювання інформації в процесі 

усних і письмових переказів, творчих робіт різних жанрів, які водночас сприяють 

виробленню ціннісних установок, орієнтацій і поведінки особистості.

Застосування в підручниках для старшої школи різнорівневих завдань з комуні-

кативною метою, якими має бути передбачено диференційований підхід до нав-
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чання мовлення, сприятиме розвитку індивідуальних нахилів, здібностей учнів, 

розширенню їхніх пізнавальних і креативних можливостей.

Дуже важливим напрямом роботи в умовах профільного навчання є розвиток в 

старшокласників інтелектуальної компетентності, яка передбачає здатність учнів 

працювати з різноманітною інформацією, уміння застосовувати здобуті знання 

в нестандартних ситуаціях, володіння прийомами самостійного здобуття нових 

знань, високим рівнем розвитку пізнавальних процесів, уміння працювати в умо-

вах пошуку, дослідження; формування креативної компетентності – здатності до 

розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; бажання і вміння діяти не за зраз-

ком, а оригінально, передбачати новизну під час розв’язання навчальних завдань 

тощо. Усе це позитивно впливає на розвиток у старшокласників комунікативних 

умінь. А для цього необхідно застосовувати відповідні вправи й завдання, спря-

мовані на розвиток інтелектуальної, креативної компетентності і які передбачені 

в нових підручниках української мови для 10, 11 класів (академічний рівень).

Відомо, що однією із основних вимог до мовлення є змістовність, яка забез-

печується знаннями того, хто говорить чи пише, про предмет мовлення, його ін-

формованістю. Тому дуже важливо продовжувати застосовувати на уроках україн-

ської мови завдання і вправи, спрямовані на розвиток у старшокласників уміння 

поповнювати знання, вибирати інформацію із різних джерел, у т.ч. філологічних 

Інтернет-ресурсів; фіксувати свої спостереження, думки, робити виписки, скла-

дати план, тези, конспекти, реферати, використовувати матеріал під час створен-

ня усних і письмових висловлювань.

Наголосимо, якщо навчання мови й  мовлення має особистісно зорієнтовану 

спрямованість, то і добір текстів для цієї роботи повинен здійснюватися з ура-

хуванням можливості опори на суб’єктивний досвід учня; зміст тексту повинен 

сприяти активізації інтелектуально-мовленнєвій діяльності суб’єкта; інформація 

в ньому повинна бути підпорядкована навчальним цілям уроку чи найближчих 

уроків, містити додаткові відомості з виучуваної теми, з культури мовленнєвої по-

ведінки, що особливо важливо в умовах недостатності навчального часу; повинна 

зацікавлювати й мотивувати пізнавально-практичну діяльність старшокласників, 

стимулювати їхню самостійну діяльність і сприяти її організації.

Однією із особливостей розвитку в старшокласників умінь створювати власні 

усні й письмові висловлювання є ідея їхньої самостійності у розв’язанні завдань, 

наближення їх до умов реального спілкування в житті. Пропоновані у підручнику 

завдання відповідають віку й рівневі підготовки учнів, передбачають самостійність 

у їх розв’язанні. Адже лише в такому випадку можна говорити про комунікативну 

компетентність школярів.

Отже, на основі висвітленого в попередніх параграфах зробимо певні висно-
вки щодо основних особливостей, які потрібно враховувати у процесі розвитку 

комунікативних умінь і навичок старшокласників на уроках української мови 

(академічний рівень):

1. Урахування сучасних підходів до мовленнєвого розвитку старшокласників 

(компетентнісного, функціонально-стилістичного, соціокультурного, комуніка-

тивно-діяльнісного).

2. Необхідність здійснення розвитку комунікативної компетентності старшо-

класників у тісному взаємозв’язку з розвитком усіх компетентностей (мовних, 

мовленнєвих, соціокультурних, діяльнісних).

3. Урахування вікових особливостей і можливостей старшокласників.
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4. Розвиток у них потреби у самовихованні, саморозвитку й самоконтролю.

5. Урахування принципу ситуативності для стимуляції мотивації навчання.

6. Оптимальне поєднання традиційних та інноваційних технологій, методів, 

прийомів, форм і засобів навчання.

7. Розвиток загальнонавчальних умінь, в основі яких лежать комунікативні, 

інформаційні, організаційні вміння.

8. Необхідність створення системи завдань і вправ, побудованої на текстовій 

основі, з урахуванням вивчених типів, стилів, жанрів мовлення, яка має бути за-

кладена в підручнику.

9. Дотримання особистісно зорієнтованої структури спеціальних уроків з мов-

леннєвого розвитку старшокласників.

10. Розвиток умінь поповнювати знання, добувати інформацію з різноманітних 

джерел для забезпечення змістовності висловлювань.

11. Добір текстів для роботи з опорою на суб’єктивний досвід учня, забезпечен-

ня мотивації пізнавально-практичної діяльності старшокласників, стимулювання 

їхньої самостійності.

12. Дотримання культури власного мовлення з метою успішності спілкування 

в різних життєвих ситуаціях.

§ 3. Особливості уроків з розвитку комунікативних умінь учнів 10 класу

Розвиток комунікативних умінь старшокласників передусім забезпечується 

реалізацією мовленнєвої змістової лінії чинної програми з української мови для 

10-11 класів шкіл з українською мовою навчання (академічний рівень). Зазна-

чимо, що мовленнєвий розвиток учнів здійснюється на всіх уроках української 

мови. Проте особлива роль у цій роботі відводиться спеціальним урокам розвитку 

мовлення. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів повинні засвоїти ви-

роблені суспільством правила мовленнєвої комунікації й виражальні можливості 

української мови. Істотну роль у зв’язку з цим відіграє не сама кількість доступних 

мовцеві мовних одиниць, а й бездоганне володіння ними: розуміння всіх функці-

ональних якостей мовних засобів, розмаїття їх лексичних і граматичних значень, 

семантичних і стилістичних відтінків, а також цілеспрямоване їх використання в 

конкретній комунікативній ситуації. Реалізація мовленнєвої змістової лінії про-

грами з української мови в 10-11 класах вимагає врахування двох ступенів мов-

леннєвої діяльності: підготовчий та основний. Підготовчий ступінь ґрунтується 

на знаннях норм літературної мови, практичних уміннях і навичках, що виробля-

ються насамперед на уроках вивчення лінгвістичної теорії у процесі засвоєння 

мовного матеріалу. Основний же ступінь мовленнєвої діяльності (формування й 

розвиток комунікативних умінь і навичок) співвідноситься з уміннями творчо ви-

користовувати фонетичні, лексичні, граматичні мовні засоби й способи виражен-

ня думки залежно від стилю, типу і жанру мовлення. Така діяльність реалізується 

на рівні сприймання усного й писемного мовлення (аудіювання, читання), аналізу 

готових усних і письмових висловлювань і продукування мовлення (складання 

усних і письмових текстів – переказів, текстів різних життєво необхідних жанрів 

(говоріння й письмо). У навчальному процесі учні паралельно розвивають уміння 

й навички аудіювання, читання, говоріння й письма.

Зазначимо, що формування мовленнєвої компетентності учнів передбачає 

здійснювати навчання української мови на основі текстів, адже посилена увага до 

тексту як дидактичного матеріалу пов’язана зі зміною цільових акцентів навчання 
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мови, що відбито у чинній програмі з української мови, концепціях, Державному 
стандарті, Загальноєвропейських рекомендаціях щодо мовної освіти. Соціокуль-
турна змістова лінія програми визначає сферу відношень, орієнтовну тематику 
текстів, теми висловлювань учнів і вимоги до їхніх умінь.

Зупинимося на особливостях уроків з розвитку комунікативних умінь учнів 
старшої школи, які передбачені «Орієнтовним календарним плануванням уроків і 
контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 10 класу з української (рідної) мови» 
(див. § 5 посібника), [23; 24] і підручником (Шелехова Г. Т., Бондаренко Н. В., Но-
восьолова В. І. Українська мова. 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних 
закладів з українською мовою навчання.- К.:Педагогічна думка. -272 с.) [8].

10 клас

Тема: «Види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування».
Соціокультурна тема: «Культура думки, мови, почуттів»

Перший урок розвитку мовлення в 10-му класі присвячений узагальнювальній 
темі, а соціокультурна тема – «Культура мови, думки, почуттів». Мета його – сис-
тематизувати та узагальнити знан ня учнів про мову й мовлення, види мовленнєвої 
діяль ності, умови й правила спілкування, удосконалення вміння учнів будувати 
висловлювання в різних ситуа ціях спілкування.

У вступній бесіді вчителеві варто наголосити учням на ролі мови в житті людей, 
у їхньому спілкуванні, пізнанні навко лишнього світу, передачі досвіду наступним 
поколінням. Під час бесіди звертається увага на те, що будь-яка мова потребує 
постійного збагачення, удосконалення, береж ливого ставлення до неї, підкрес-
люється органічний зв’я зок мови й мовлення. Оскільки мова – це система засо-
бів спілкування, то мовлення реалізує, використовує засоби мовлення в процесі 
спілкування. Учні пригадують вла стивості, які характеризують мовлення (змістов-
ність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність).

Звертається увага учнів на те, що кожний урок розвитку мовлення містить дві 
теми. Наприклад, соціокультурна тема «Культура думки, мови, почуттів» об’єднує 
всю роботу на уроці. Під темами уроків (у дужках) зазначається, якими вміння-
ми оволодіватимуть старшокласники під час опрацювання матеріалу, поданого в 
параграфі згаданого вище підручника. Під час виконання вправи 314 учні мають 
можливість перевірити свої знання про монолог, діалог, полілог, звернувши увагу 
на особливості їх побудови.

Важливо, щоб старшокласники пригадали особливості таких видів мовленнє-
вої діяльності, як аудіювання, чи тання, їх різновиди, говоріння, письмо, звернули 
увагу на необхідність кожного члена сучасного суспільства добре володіти ними, 
а також навичками ввічливого мовлення під час спілкування.

У ході виконання вправ 316, 317 наголошується на врахуванні особливос-
тей мовленнєвої ситуації під час створення усних висловлювань. Ці вправи 
сформульова ні таким чином, щоб учні наблизилися до природних умов спілку-
вання, увійшли в мовленнєву ситуацію, навчалися орієнтуватися в ній, тобто мог-
ли чітко уявляти спів розмовника, умови й завдання спілкування. Такі впра ви спря-

мовані на досягнення певних, реальних, необ хідних для життя (спілкування) цілей.

Далі десятикласники ознайомлюються з текстом впра ви 318 («Уміння спілку-
ватися»), у якому розкриваються таємниці правильного спілкування з людьми. 

Учням про понується спробувати оцінити рівень володіння вмінням спілкуватися 

у друзів, знайомих, висловити свої мірку вання, поради.
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Аналіз тексту вправи 319 «Мова – найважливіший засіб спілкування» допоможе 

школярам скласти й записати повідомлення-роздум на тему «Наша мова і сучас-
ність», уявляючи себе учасником бесіди з кореспон дентом молодіжної радіопро-

грами. Можливий інший варіант: запропонувати школярам скласти пам’ятку «Що 
таке культура мовлення» на основі поданого нижче тексту.

Уміння точно виражати свої думки, уміння слухати співрозмов ника – усе це, як 
ми знаємо, важливі ознаки того, що людина володіє культурою мовлення. Уміння 
говорити просто, без зайвих слів, емоційно й образно досягається не зразу. Потрібно 
вчитися правильної літератур ної вимови, виразної інтонації, володіння мімікою і 
жестами, які допомагають передати емоційне забарвлення мовлення.

Свої думки намагайтеся висловлювати коротко, точно і зрозуміло, уникайте 
марнослів’я, повторення одного й того ж.

Використовуйте тільки ті слова, значення яких для вас абсолютно ясні.
Не використовуйте вульгарних слів і виразів, не думайте, що, пересипаючи мовлення 

грубими словами, ви здаєтеся дорослішим. Навпаки, ви цим викликаєте лише відразу.
Ніколи не давай прізвиськ і кличок товаришам. Це принижує людську гідність, на 

деяких це впливає дуже болісно, заставляє замк нутися в собі.
Поважайте свого співрозмовника; дивітьсь на того, з ким говорите,– неприпу-

стимо під час розмови відвертатися, висловлювати своє нетер піння позиркуванням 
на годинник.

Не розмовляйте з товаришами і дорослими звисока, тоном, який не терпить сум-
нівів і заперечень.

Неввічливо повністю заволодіти розмовою, говорити тільки про себе (де був, що 
бачив, що переживав).

Не говоріть швидко, не намагайтеся перекричати співрозмовника. Якщо він го-
ворить голосно, ви розмовляйте тихо, тоді співрозмовник теж перестане кричати.

Привітний і доброзичливий тон створює можливості для взаєморо зуміння; грубий 
тон породжує відповідну грубість.

Особливо слідкуйте за собою, коли говорите з молодшими, вони копіюють вас: 
беруть приклад як з доброго, так і з поганого (За кн. «Світ дитинства»).

Удома учні виконують завдання на основі мовленнєвої ситуації, пишуть 

твір-роздум, скориставшись висловом Івана Дзюби («Зі скарбниці крилатих ви-
словів») у підручнику.

Тема «Бібліографія. Анотація».
Соціокультурна тема: «Духовний світ людини»

Відомо, що школярі часто відчувають трудно щі пі час добору літературних дже-

рел, необхідних для під готовки до творів, повідомлень, доповідей. Проблеми ці 

виникають, зокрема, через те, що учні не володіють хоча б мінімальними відомо-

стями про довідковий апарат кни жки. Ознайомлення з важливими елементами 

довідкового апарату книжки – бібліографією та анотацією – допомо же учням в 

їхній подальшій практичній діяльності.

Метою цього уроку є: 1) ознайомлення учнів з ос новними вимогами до оформ-

лення рукописів, а також елементами довідкового апарата книжки (вихідними 

даними, її бібліографічним описом) та анотацією на книжку; 2) розвиток умінь 

складати за зразком бібліографічний опис книжки, анотацію. Урок розпочинаєть-

ся бесідою, під час якої вчитель наголошує, що за багатовікову історію суспільного 

роз витку людства накопичений (і продовжує накопичува тися) величезний запас 



35

Розвиток комунікативних умінь старшокласників на засадах компетентнісного підходу

знань з найрізноманітніших пи тань. Ці знання сконцентровані в книжках. Щоб 

пра вильно, з максимальною повнотою використати книжку, людина повинна 

оволодіти певними практичними вмін нями й навичками роботи з нею. Читати 

потрібно вміючи, і це вміння розпочинається з вибору книжки. Нині за вдяки 

широкому потоку інформації читачу не так просто орієнтуватися в світі книжок. 

Відсутність таких умінь і навичок викликає великі труднощі особливо тоді, коли 

потрібно самостійно підготувати повідомлення на певну тему, доповідь, реферат, 

виступити зі звітом та ін.

Приступаючи до роботи з книжкою, слід знати, що містить у собі передмова, 

яке значення має дрібний шрифт (петит), курсив, розрядка, що таке анотація, як 

користуватися бібліографічним покажчиком тощо.

Школярі читають матеріал вправи 321, у якому роз кривається значення слів 

«бібліографія», «анотація». На цьому уроці вчитель знайомить учнів з тим, як скла-

дається бібліографічний опис книжки, де і як він вико ристовується.

Виконуючи вправу 322, учні мають можливість озна йомитися з вихідними да-

ними і анотацією вказаних кни жок. Звертається увага старшокласників на оформ-

лення вихідних даних (послідовність запису, розділові знаки).

У подальшій роботі вчитель пояснює основні призна чення анотації – дати в 

стислій формі уяву про зміст книжки, її цільове призначення, для якої категорії 

читачів розрахована книжка. У вправі 323 десятиклас никам пропонується визна-

чити серед анотацій такі, у яких подається просто інформація, а в яких містяться 

елементи оцінки. Учні мають з’ясувати, з якою метою вони вводяться до анотації.

Такий аналіз змісту анотацій допоможе школярам під час виконання вдома 

вправи 325, завдання якої полягає в само стійному складанні двох-трьох анотацій 

на цікаві книжки з тим, щоб їх захотіли прочитати друзі, однокласники.

Формування вмінь складати алфавітний список кни жок своєї домашньої чи 

шкільної (районної) бібліотеки проводиться під час виконання вправи 324.

Учням слід нагадати, що для одержання книжки в бібліотеці або читальному 

залі, для складання бібліогра фії з потрібної теми доводиться звертатися не тільки 

до бібліотекаря, а й до бібліографічного каталогу. Такі каталоги є покажчиками лі-

тератури, відомостями з кни жок, журналів та інших матеріалів, де містяться «пас-

портні дані»: автор, назва, рік і місце видання. Часто тут же подається анотація.

Крім того, на бібліографічній карточці вміщений (у лівому верхньому кутку) 

шифр книжки або знак, який допомагає знайти її на полиці. Здебільшого шифр 

скла дається з індексу – умовної позначки відділу, у якому знаходиться книжка, і 

авторського знака – перша літера прізвища автора й відповідного номера. Індек-

си виставля ють працівники бібліотеки, користуючись спеціальними табличками 

бібліографічної класифікації.

Контроль за виконанням домашнього завдання можна організувати шляхом 

учнівської взаємоперевірки, обмі ном списками літератури та анотаціями з метою 

ви кликати інтерес до опрацьованої літератури.

Тема: «Тематичні виписки як спосіб запису прочитаного».
Соціокультурна тема: «Барви українського слова»

У 8-му класі учні вже працювали над тематичними виписками. Ця робота 

продовжується в 10-му класі на спеціальному уроці, метою якого є узагальнення 

знань про план, тематичні виписки як способи запису прочита ного (почутого), 

удосконалення вмінь десятикласників робити тематичні виписки.
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Урок розпочинається узагальнювальною бесідою про те, що читання є одним 
із видів мовленнєвої діяльності, який пов’язаний зі сприйняттям і розумінням 
писемного мов лення.

На читання ми спираємося, розвиваючи і вдосконалю ючи навички аудію-
вання і говоріння під час навчання писемного мовлення. Безперечно, читання 
приносить що найбільшу користь, якщо правильно, з максимальною повнотою 
використати книжку.

Учні пригадують, які вони знають способи фіксації почутого, прочитаного. 
Серед них виділяють план, тема тичні виписки, тези і конспект. Звертається увага 
на особливий спосіб запису прочитаного – виписки цікавих і важливих думок, 
окремих фактів, цифр, схем, влучних висловів тощо.

Такий матеріал можна використати для підготовки наукового повідомлення, 
доповіді, заміток до стінгазети тощо. Найчастіше виписки оформляються у вигля-
ді ци тат, а іноді – своїми словами, якщо не потрібне точне посилання на статтю, 
брошуру.

Школярам пропонується прочитати текст вправи 326, матеріал якого дасть 
змогу їм систематизувати здобуті знан ня про способи запису прочитаного (по-
чутого).

Учитель підкреслює, що правильне складання, оформ лення записів залежать 
від особливостей мислення лю дини, запам’ятовування й осмислення. На основі 
прочитаного десятикласники самостійно склада ють план. Після виконання цієї 
роботи школярі відпові дають на запитання, що вимагають відповіді узагальню-
вального характеру, роблять необхідні висновки.

Для успішного виконання вправи 327 учням пропону ються подані в підручни-
ку пам’ятка «Як працювати над тематичними виписками» і зразок оформлення. 
Цю ро боту учні виконують самостійно на уроці, скориставшись розданою вчи-
телем літературою.

Вправа 328 розрахована для домашнього завдання, у якій учням потрібно напи-
сати твір-роздум про особливу цінність слова, скористав шись тезами зі «Скарбниці 
крилатих висловів», поданій у підручнику.

Тема: «Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням».
Соціокультурна тема: «Матеріальні й духовні скарби нашого народу»

Серед видів робіт на уроках розвитку мовлення в старших класах передбачаєть-
ся проведення пере казів зі творчим завданням, що містять висловлення власного 
ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків тощо. За допомогою переказів розвит-
ваються вміння сприймати готовий текст, відтворю вати його зміст, а також ство-
рювати власні висловлюван ня певного типу, стилю, жанру мовлення. Крім того, 
цей вид роботи дає можливість також перевірити рівень сформованості названих 
вище вмінь.

Пропонуючи учням переказ зі творчим завданням, учитель визначає мету – 

навчити їх думати, розуміти, осмислювати прочитаний (або прослуханий) текст і 

передати потім свої думки, ставлення, враження тощо. Цей вид пере казу сприяє 

розвиткові творчої думки школярів. У вправі 329 подається текст-роздум «Без-
смертні скарби народної культури». Прочитавши й визначивши основну думку 

тексту і тип мовлення, учні складають і записують план, за допомогою якого до-

кладно (письмово) переказують його зміст. Їм пропонується доповнити тексту 

переказу цікавою розповіддю чи легендою про чудодійний вплив материнської 

любові, кохання, що рятує людину від біди, зцілює її.
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Слід зазначити, що під час роботи над переказом із продовженням десятиклас-

никам потрібно намагатися вловити тон й особливості розповідної манери автора 

тексту, щоб їхні доповнення до запропонованого тексту були написані мовою, 

близькою до мови твору. Цього можна домогтися, звичайно, лише на основі спо-

стережень над авторською мовою, аналізу її особливостей. Саме тому аналізується 

текст для переказування, звертається увага на мовні засоби, характерні для обра-

ного автором стилю, типу мовлення.

Роботу над продовженням запропонованого для пере казу тексту учні закін-

чують вдома, а також виконують завдання вправи 331 – написати невеликий 

твір-роздум на тему «Роль пісні в духовному розвитку людини».

Тема: «Докладний переказ тексту у публіцистичному стилі із творчим завданням».
Соціокультурна тема: «Збереження культурного середовища

для  духовного життя людини»

Для підготовки десятикласників переказувати тексти публіцистичного стилю 

важливо з ними повторити основні ознаки цього стилю. З цією метою їм про-

понується вправа 332 підручника з текстом «Екологія культури». Учні читають 

текст, визначають основну думку, стильові ознаки й відповідають на запитання 

після тексту. Після другого прочитання виконують роботу письмово: докладно 

переказують текст і доповнюють його розповіддю про стан екології культури в 

Україні. Важливо, щоб учні усвідомили, що піклування про минуле є водночас 

піклування про майбутнє.

Тема: «Тези як спосіб запису прочитаного і почутого».
Соціокультурна тема: «Основні віхи нашої історії»

Цей спосіб запису почутого і прочитаного вже відомий учням. На уроках зв’яз-

ного мовлення в дев’ятому класі вони вчилися складати тези статей на мораль-

но-етичні й суспільні теми.

Передбачена програмою робота над складанням тез наукових і публіцистич-

них статей, художнього твору потребує вмінь і навичок виділяти в тексті головне, 

чітко і стисло відтворювати окремі судження, узагаль нюючи висловлені автором 

думки прочитаних статей. Це завдання також має на меті вироблення навичок 

здійснювати відповідну техніку записів, що сприятиме успішності самостійної 

роботи над складанням тез.

Учитель має попередити, що всяка форма аналітичного запису прочитаного пе-

редбачає перероблення первісного тек сту шляхом трансформації більших мовних 

одиниць у менші. Отже, під час складання тез відбувається ущіль нення, згортання 

мовних одиниць шляхом різних пере фразувань (наприклад, зміст словосполу-

чення передаєть ся одним словом, цілого речення – окремим словосполу ченням, 

складне речення замінюється простим тощо).

Слід наголосити учням, що робота над складанням тез потребує пошукового, 

творчого підходу, а її результати залежать від багатьох чинників (як ураховані мета 

ро боти, характер тексту, індивідуальні особливості читача та ін.).

Під час виконання вправи 335 десятикласники при гадують, у чому подібність 

і відмінність між планом, виписками й тезами. Після обговорення робиться ви-

сновок, що за допомогою тез стисло й коротко пере дається те, що докладно ви-

світлено в книжці чи статті. Під час складання тез треба виділити основну думку 

в кожному абзаці, найважливіші факти й приклади, які її підтверджують.
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Опрацьовуючи матеріал вправи 336, звертається увага учнів на два види тезу-
вання (добір авторських тез із тексту й формулювання основних поло жень статті 
чи розділу книжки власними словами), пос лідовність у роботі над складанням тез.

Перш ніж перейти до вдосконалення вмінь десяти класників складати тези ста-
тей, їм пропонується ситу ативна вправа 337, а також ознайомлення із пам’яткою 
«Як працювати з книжкою». Виконання завдання цієї вправи сприятиме кращій 
підготовці учнів до самостійно го складання тез наукової статті. Вони мають при-
гадати, що перед тим як занотувати прочитане, його слід зрозу міти, тобто визна-
чити основну думку тексту. Необхідно підкреслити, що при цьому процес читання 
відбувається ніби в два етапи: 1) виділення основного змісту прочита ного; 2) його 
фіксація. Крім того, варто зауважити, що під час сприйняття текстової інформації 
потрібно орієнту ватися не на її форму, а на зміст.

Далі десятикласникам пропонується скласти тези на укової статті «Пам’ятник 
магдебурзького права в Києві» (вправа 338), скори ставшись поданою в підручнику 
пам’яткою «Як складати тези статті». Звертається увага на особливості наукової 
статті як жанру висловлювання (відзначається глибина аналізу фактів і широ-
та узагальнень, аргументованість досліджень, узагальнення явищ і проблем, які 
виникали перед людством у різні періоди історії; указується, що це пере важно 
розгорнутий складний роздум).

Можливі різноманітні варіанти роботи над удоскона ленням умінь складати 
тези залежно від рівня підготовки класу:

1) колективне складання тез;
2) колективне складання початку і самостійне продов ження роботи;
3) самостійне виконання завдання.
Удома учні складають діалог з ровесниками чи членами родини на основі тез, 

які вони склали  за статтею «Пам’ятник магдебурзького права в Києві».

Тема: «Конспектування прочитаного».
Соціокультурна тема: «Подивімося у вічі вікам»

Конспект належить до тих жанрів висловлювань, які потрібні в житті прак-
тично кожній людині. Згідно з програмою в 10-му класі учні ознайомлюються з 
конспек том як способом запису для засвоєння і запам’ятовування прочитаного, 
проводиться робота, спрямована на форму вання вмінь складати конспект публі-
цистичної, науково-навчальної й науково-популярної статей. Слід зазначити, що 
під словом «конспект» розуміють і спосіб запису прочи таного або почутого, і сам 
результат конспектування.

Розпочинається урок повторенням відомостей про спо соби запису прочитано-
го, відмінність між ними, особ ливості їхньої побудови (вправа 340). Під час бесіди 
з учнями звертається увага на те, що конспект – це най більш досконала форма 
запису в процесі самостійної роботи з книжкою, підкреслюється значення в житті 
вмінь конспектувати прочитане (важливий засіб підви щення рівня самостійної 
роботи, розвитку логічного мис лення, культури усного і писемного мовлення). 
Конспект вимагає активного мислення, творчого ставлення читача до питань, 

що вивчаються.

Далі учням пропонується дати відповіді на запи тання, подані після тексту, вони 

виділяють життєві ситу ації, за яких необхідні вміння складати тези й конспект, 

з’ясовують різницю між ними, підкреслюють особливості видів конспектів (тек-

стуальні, вільні, змішані), значення вміння складати конспект для самостійної 

роботи з книж кою.
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Перед складанням конспекту учні виконують вправу 341, у якій подається текст 

« «Кий» і його конспективний виклад (у зіставленні). Звер тається увага на вид 

конспекту, який тут використаний, на різницю у викладі змісту кожного абзацу.

Варто ознайомити школярів з думками, висловленими великим чеським уче-

ним і педагогом Яном Амосом Коменським, який ще в середині XVII ст. писав:

«Недостатньо читати книжки, їх треба читати уважно: з тією метою, щоб най-

більш важливе помічалося і виносилося. Помічалося – у самій книзі, якщо вона 

твоя: виносилося, тобто виписувалося, і з власної книжки, і з чужої. Добирати 

найістотніше - справа такої надзвичайної важливості, що неможливий справжній 

чи тач, котрий не був би водночас добирачем.

… Покладатися лише на пам’ять – всеодно, що писати на вітер; тому що 

пам’ять убирає в себе, але незабаром втрачає, якщо воно не закріплене за допо-

могою письма. Отож, помагаймо їй вловлювати ко рисне, наскільки це можливо; 

а де можливо найліпше, якщо все, гідне запам’ятовування, виписуватиметься і 

занотовуватиметься в наші нотатники, звідки в найліпший спосіб добуватиметься 

на всякі випадки життя… [25]».

Для самостійної роботи пропонується вправа 342, згідно з якою учням потріб-

но скласти конспект будь-якої літературно-критичної статті з підручника для 10 

класу, скориставшись цими записами під час розгор нутої відповіді на уроках лі-

тератури.

У підручнику подається пам’ятка «Як складати план, тези і конспект». Проте 

для підготовки учнів до самостій ного складання конспекту бажано наголосити на 

тому, що він ведеться, як правило, в окремому зошиті, на першій сторінці якого 

записуються «паспортні дані» опрацьованої книжки. При цьому слід дотримува-

тися такої послідов ності: спочатку пишеться прізвище та ініціали автора, тоді наз-

ва книжки, її вихідні дані – місто, видавництво, рік видання і кількість сторінок 

(див. пам’ятку «Як працювати з книжкою», вправа 342). Підготовка конспек ту по-

требує дотримування певних вимог, пов’язаних з його оформленням. У пам’ятці 

«Як складати план, тези і конспект» пропонується найпоширеніше розташуван-

ня матеріалу (конспект записується на правій сторінці зоши та, а зліва робиться 

запис власних думок, оцінок, комен тарів, зауважень). Учитель акцентує увагу на 

необхіднос ті під час опрацювання конспектів для використання цих матеріалів 

під час підготовки повідомлення до семінарського заняття, доповідей, виступів 

на зборах тощо користу ватися загальноприйнятою системою виділення основних 

тез (ідей), яка подана в підручнику.

Крім того, варто нагадати школярам деякі мовні за соби, що дають змогу висло-

вити хід думок автора й логіку викладу матеріалу. Для цього учням пропонується 

записати словесні формули, що вказують на характер змістової й композиційної 

структури тексту:

Книжка присвячена темі (проблемі, питанню)…

У книжці розглядається (аналізується, узагальнюється)…

Книжка містить…

У розділі автор торкається (висвітлює, ставить) запитання…

Сутність проблеми полягає…

Висунуте положення ілюструється (підкріплюється, підтверджується) такими 

прикладами (фактами, цифрами)…

Автор наводить цитату з…
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Автор доходить висновку…

Із сказаного випливає, що…

На закінчення робить висновок…

Для самостійної роботи вдома над складанням конспекту можуть бути такі 

варіанти завдань:

1.Законспектувати вказаний учителем матеріал. Обов’язкова умова – скла-

дання конспекту, яким змогли б користуватися однокласники (тобто конспект 

не для себе).

Перевірка цього завдання проводиться на наступному занятті: учні обміню-

ються підготовленими конспектами, роблять спробу відтворити за ними зміст, 

оцінюють їх (наскільки корисно і зручно ними користуватися й чому).

2.Частина школярів законспектовує урок-лекцію. Учитель організовує аудіо-

запис цієї лекції. На наступному занятті проводиться робота із зіставлення того, 

що звучало на лекції, з учнівськими записами.

Дуже важливо перед перевіркою цього завдання з`ясувати з учителем, лекція 

якого була записана, що він сам вважав за потрібне записати під час конспекту-

вання, яким би він хотів бачити конспект лекції.

Необхідно пам’ятати, що робота, спрямована на вироблення у старшокласни-

ків уміння конспектувати,– тривалий, але необхідний етап у підготовці старшо-

класників як майбутніх спеціалістів у різних галузях життя.

Тема: «Складання діалогів».
Соціокультурна тема : «Ті, що залишилися з нами назавжди»

Серед комунікативних умінь виокремлюється вміння складати діалог, який 

лежать в основі взаємодії і є показником соціокультурних змін на різних етапах 

розвитку людства, а також передумовою збагачення, взаєморозуміння, взаємодії 

як між особистостями, так і між народами. Важливо вчителеві в процесі роботи 

подбати про забезпечення мотиву розвитку в старшокласників діалогічних умінь 

і навичок, комунікативну спрямованість роботи на основі створення життєвих 

ситуацій спілкування, соціокультурне наповнення дидактичного матеріалу.

Учням пропонується вправа 345, де їм потрібно прочитати текст «Георгій Нар-
бут», зміст якого учні мають використати для складання діалогу-обміну думками 

про життєві паралелі двох видатних постатей: Тараса Шевченка і Георгія Нарбута, 

їхню духовну близькість. Далі учні склада  ють 14-16 реплік з цієї теми і записують, а 

потім розігрують діалог в класі, доповнивши його своїми роздумами про видатних 

українців. Як домашнє завдання учні виконують вправу 346, складають 12 реплік 

діалогу відповідно до ситуації спілкування.

Тема: «Конспектування висловлювання, що сприймається на слух».
Соціокультурна тема: «Земля – наш спільний дім»

Згідно з програмою десятикласники вчаться конспек тувати висловлювання, 

що сприймається на слух. Вони вже вчилися складати конспекти на основі про-

читаного, а тому варто на цьому уроці пригадати, які є види конспектів, у чому 

полягають їх особливості, яким вимогам щодо оформлення вони повинні відпо-

відати. Для актуалізації знань і вмінь учитель пропонує скорис татися пам’яткою, 

а також системою виділення основних ідей у тексті, скорочень (с. 208-209).

Під час бесіди з учнями наголошується, що повсякден не життя кожного з нас 

пов’язане з володінням багатьма життєво значущими вміннями. Одним із таких 
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є вміння конспектувати висловлювання, сприйнятого на слух (лек ції, розповіді 

вчителя, радіо- і телепередачі тощо).

Далі учням пропонується прочитати текст вправи 351, скласти до нього тези. 

Під час аналізу прочитаного ви значається відмінність між конспектом почутого і 

про читаного, звертається увага на необхідність скороченого запису слів, словос-

получень, оскільки конспектування сприйнятого на слух значно обмежене в часі, 

крім того, треба водночас аналізувати почуте й записувати в такій послідовності, 

у якій воно сприймається.

Для формування вмінь конспектувати почуті вислов лювання учні виконують 

вправу 352 (прослуховують аудіозапис художнього тексту або публіцистичного 

ви ступу, запропонованого вчителем, складають конспект почутого). Десятиклас-

никам пропонується пам’ятка «Прийоми запису почутого» (с.216).

Виконання вправи 353 спрямоване на формування в старшокласників умінь 

самостійно добувати потрібну інформацію з різних джерел, уміти її фіксувати й 

використовувати в житті. Так, учням потрібно зібрати матеріал на основі почутого 

для повідомлення на тему «Не все так погано в нашому домі» або «Усе і відразу буває 
лише в казках».

Вправу 354 учні виконують удома (прислухатися до мовлення людей, які ото-

чують, записати влучні слова, вирази, звороти, що розкривають характер людини, 

її ставлення до інших людей, довкілля, а потім доречно використати їх у власному 

мовленні).

Тема: «Виступ (непідготовлений) на зборах, семінарських заняттях».
Соціокультурна тема: «Я і рідна природа»

Одним із найпоширеніших жанрів усних висловлю вань є виступ на зборах, 

семінарах (підготовлений і непідготовлений). Для роботи над цим жанром від-

водиться 2 уроки.

Метою першого уроку є ознайомлення десятиклас ників з особливостями ви-

ступу (непідготовленого) як одним із жанрів усного мовлення; формування вмінь 

виступати на зборах, семінарських заняттях.

Бесіду з учнями можна розпочати з їхніх відповідей на запитання вправи 355. 

Під час бесіди варто наголосити, що в житті мають місце як підготовлені, так і 

непідготовлені ораторські виступи (наприклад, під час обговорення різних пи-

тань виникають ситуації, коли потрібно відсто яти свою думку, підтримати виступ 

іншого чи, навпаки, заперечити висунуте положення, оцінити чиюсь діяль ність, 

відповісти на висловлені зауваження тощо). Такі виступи іноді доводиться про-

думувати протягом кількох хвилин.

Далі учні ознайомлюються з вправою 356, у якій розкриваються роль оратор-

ських виступів у житті кожної людини, особливості виступу як жанру усного мов-

лення (виступити – означає викласти перед слухачами суть певного питання, 

виділивши основне, висловити своє ставлення до нього, дати оцінку, підкрес-

ливши значу щість і важливість для практики, зміцнивши свої докази прикладами 

чи посиланнями на потрібні джерела, буду вати звернення до слухачів так, щоб їм 

були зрозумілі його мета і зміст).

Звертається увага старшокласників на те, що у підготовленому і непідготов-

леному виступі вступ і ви сновки, які потрібно особливо ретельно продумувати, 

мають бути завжди у центрі уваги того, хто виступає. Якщо перші слова повинні 

привернути увагу слухачів, то останні – посилити ефект виступу.
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Під час підготовки усної відповіді на запитання, подані в кінці вправи 356, учні 

мають усвідомити існуючі варі анти підготовки виступу: чи доцільно заучувати 

перед виступом текст напам’ять; який тон, інтонацію потрібно вибрати, щоб ви-

кликати інтерес у слухачів до змісту виступу; чи потрібен контакт з аудиторією і 

як його встановити.

Десятикласникам пропонується прочитати текст впра ви 357, у якому вислов-

лено про шкідливий вплив на організм людини атмосферної електрики. Цей ма-

теріал вони можуть пов’язати з підготов кою вдома робочих матеріалів (записати 

основні положен ня виступу, фактичні дані) до виступу на класних зборах на тему 

«Я і природа». Для полегшення роботи над виступом пода ється пам’ятка «Як готу-
ватися до публічного виступу». Слід наголосити, що під час опрацювання потрібної 

інформації для розкриття згаданої вище теми необхідно дбати про композицію 

виступу (вступ, основна частина, висновок), розвиваючи при цьому думку по-різ-

ному (мож на пояснювати, описувати, розповідати, доводити), доби рати мовні 

засоби, характерні для обраного стилю й типу мовлення.

Тема : «Підготовлений виступ на зборах».
Соціокультурна тема: «Я і природа»

Другий урок теми «Підготовлений виступ на зборах» присвячений формуванню 

в десятикласників умінь виступати на основі підготовленого заздалегідь матеріалу.

У вступній бесіді варто наголосити, що успіх виступу за добре складеним тек-

стом залежить від: а) володіння матеріалом (глибоке осмислення тим, хто висту-

пає, мети й за вдання виступу, його композиції, знання фактичного ма теріалу); б) 

володіння собою (досвідчені оратори радять на початку виступу вибрати поглядом 

кількох слухачів і звертатися до них. Довірливі погляди допоможуть від чути кон-

такт з аудиторією і певною мірою зняти хвилю вання).

Далі учні читають текст вправи 359,складають до нього тези, після чого роблять 

висновок про здатність постійно дбати про слухачів і вміння поставити себе на 

їхнє місце – одна з найваж ливіших передумов успіху промовця. Слід коректувати 

усне мовлення під час говоріння, ураховуючи реакцію слухача. За складеними те-

зами учні усно відтворюють послідовність підготовки до виступу, про яку йдеться 

у прочитаному тексті.

Під час виконання вправи 360 десятикласники мають підготувати інформа-

ційний публічний виступ. Звертається їхня увага на необхідність аналізу аудиторії 

(слухачів) з метою вироблення правильної загальної стратегії майбутнього висту-

пу. Ознайомлення з думками Іржі Томана про найважливіші передумови успіху 

допоможуть їм у підготовці виступу як жанру мовлення.

У вправі 361 пропонується підготувати виступ на тему «Я і природа», скористав-

шись підготовленими вдома робочими матеріалами й пам’яткою «Найважливіші 
вимоги до підготовленого виступу» (с.223).

Важливо, щоб учні ознайомилися з конкретним зразком підготовленого висту-

пу, звернули увагу на особливості його змісту й побудови (див. вправа 362). Після 

вправи звертається також увага учнів на те, як поводити себе в ролі слухача. Для 

цього на с.224 подано відповідний матеріал. Так, звертається увага слухачів-од-

нокласників на те, що для успішного сприйняття почутого необхідні готов ність 

слухати до кінця без поспішних оцінок щодо пра вильності, труднощів, легкості, 
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інтересу до змісту вис тупу; постійна зосередженість на матеріалі виступу й ана-

літична робота з виділення основних положень та уза гальнень почутого; звичка і 

вміння слухати (займати активну позу – не розвалюватись, не лежати, не гнутися 

і т. п., виявляти увагу до того, хто виступає).

Виконуючи вправу 363 вдома, десятикласники мають підготувати усний від-

гук на виступ товариша, скориставшись поданим у підручнику «Планом аналізу 
виступу». Така робота сприятиме формуванню вмінь сприймати й аналізувати 

чуже мовлення, а отже, і вдосконаленню вмінь складати власні висловлювання 

цього жанру.

Тема: «Відгук про твір мистецтва».
Соціокультурна тема: «Доля жінки у творах мистецтва»

Для десятикласників такий жанр висловлювання, як відгук, уже відомий, зо-

крема вони вчилися скла дати усний відгук про відповідь товариша (5 клас). У 10-

му класі мають навчитися складати відгук про твір мистецтва, що є зв’язним тек-

стом, у якому оцінюється прочитане, побачене або почуте з висловленням свого 

ставлення до нього.

Про вимоги, яким має відповідати відгук про твір мистецтва, учні дізнаються, 

прочитавши матеріал вправи 365.

Наголошується увага на композиції відгуку (склада ється з двох частин: у пер-

шій висловлюється думка про те, сподобався чи не сподобався твір мистецтва; у 

другій частині обґрунтовується висловлена оцінка). Учитель робить ак цент і на 

залежності форми відгуку (лист, стаття в газету, запис вражень у щоденник та ін.) 

від адресата відгуку, мети й завдання мовлення.

Учні ознайомлюються також із текстом, у якому по дається зразок відгуку про 

творчість Анатолія Базилевича (вправа 366). Звер тається увага на речення, що 

містять висловлену думку про творчість художника, оцінку художньої вартості 

його тво рів.

Виконання вправи 367 сприяє формуванню вмінь виби рати необхідну форму 

відгуку залежно від ситуації спіл кування.

Зіставивши поданий текст з орієнтовною схемою, десятикласники визначають, 

що варто додати, змінити в змісті, мовному оформленні прочитаного відгуку.

Ознайомлення десятикласників з текстом про роман Ліни Костенко «Маруся 
Чурай» допоможе їм визначати, яким має бути відгук, що потрібно в поданому 

тексті змінити як у змісті, так і в мовному оформленні. При цьому учні мають 

можливість скористатися поданою у підручнику пам’яткою «Орієнтовна схема 
відгуку про книжку».

Для самостійного складання відгуку про твір мистецтва вчитель пропонує ви-

конати ситуативну вправу 369. Уч ням потрібно підготувати його письмово у формі 

статті в газету публіцистичного стилю з метою поділитися своїми враженнями 

про прочитане, побачене або почуте. Вони можуть використати подані нижче 

після вправи словосполучення. Крім того, учні ознайомлюються із уміщеними в 

під ручнику пам’яткою «Як працювати над відгуком про твір мистецтва» та орієн-

товними схемами відгуку про кіно фільм, спектакль, які допоможуть старшоклас-

никам підготувати письмову творчу роботу цього жанру. Удома учні складають 

усний відгук про твір живопису, пов’язаний із розкриттям долі й краси української 

жінки (вправа 370), можна також скористатися поданою у підручнику світлиною.
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Тема: «Стаття в газету на морально-етичну тему».
Соціокультурна тема: «Уроки мудрості»

У 8-9 класах учні вже працювали над творами-роздумами на морально-етичну 
тему. Згідно з програмою десятикласники мають ознайомитися з таким жанром 
висловлювання, як стаття в газету, навчитися писати статтю типу роздуму на мо-
рально-етичну тему в публіцистичному стилі.

Для актуалізації опорних знань і вмінь учням пропонується виконати вправу 
376. Серед поданих тем учні вчаться знаходити ті, які пов’язані з морально-етич-
ними проблемами. Далі учні виконують вправу 377, у якій пропонується текст 
«Творчість – найважливіший сенс людської діяльності». Вони читають мовчки текст, 
а потім аналізують його структуру, мовне оформлення. Після її виконання вчитель 
зауважує, що стаття – це науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру 
в журналі чи газеті. Як і будь-який твір-роздум логічного типу, стаття містить: 
тему, основні положення, висунуті автором, докази, обґрунтовані висновки. Цей 
жанр мовлення характеризується глибиною аналізу фактів і широтою уза гальнень. 
У публіцистичній і науковій статтях наведені факти мають підпорядковуватися 
основній думці автора щодо розв’язання порушеної проблеми.

Варто учням запропонувати прочитати подані вислови видатних людей (вправа 
377,ІІ), розкрити розуміння ними тези: «Найбільша перемога – це перемога над собою».

Для ознайомлення з текстом, у якому порушені мо рально-етичні проблеми, 
пропонується текст (вправа 378). Учитель має звернути увагу старшокласників 
на композицію статті (початок, закінчення), які факти використано автором для 
розкриття основної дум ки, стиль мовлення.

Учні пригадують характерні особливості публіцистич ного стилю, знаходять у 
тексті властиві йому мовні за соби. Слід акцентувати їхню увагу на тому, що пуб-
ліцистична стаття за формою становить роздум-доказ або роздум-спростування.

Далі учні розпочинають роботу над складанням статті в газету на одну із тем: 
«Як я розумію жіночність» або « Не дивися на обличчя, заглянь у душу». Для розкрит-
тя основної думки якої можна скористатися поданими у підручнику тезами («Зі 
скарбниці крилатих висловів»).

Учням корисно запропонувати пам’ятку, яка виконує роль орієнтира, настро-
ює відповідним чином і вчить оці нювати свої дії, здійснювати самоконтроль, а 
також допо магає редагувати статті своїх однокласників (пам’ятку заздалегідь слід 
записати чи спроектувати на дошку):

1. Тема, її актуальність, значущість.
2. Як вона розкрита (досить повно, чи переконливі факти, що використані для 

її розкриття, чи зроблені висновки, узагальнення)?
3. Чи продума  на композиція статті (чи не порушена логічна послідовність у 

викладі матеріалу та ін.)?
4. Чи вдало дібраний заголовок?
5. Чи відповідають використані мовні засоби обраному стилю, типу і жанру 

мовлення?
6. Чи виражене ставлення автора до висловленої дум ки?
7. Чи всі мікротеми – малі теми, підтеми – розкриті з урахуванням обраного 

роздуму?
Крім того, учитель має наголосити, що учням слід дбати про те, що будь-який 

матеріал, який подається чи надсилається до редакції газети чи журналу, повинен 
бути розрахований на конкретного адресата (читача), бути достовірним, актуаль-
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ним. Газета не терпить абстрактнос ті, беззмістовності, неохайності в оформленні, 
сухого, штампованого мовлення.

Продовження роботи над складанням статті в газету проводиться десятиклас-
никами вдома.

Тема : «Звіт про виконану роботу».
Соціокультурна тема: « Учимося складати ділові папери»

У подальшому житті учням доведеться складати такий жанр висловлювання в 

усній або письмовій формі, як звіт про виконану роботу.

Мета цього уроку – ознайомити старшокласників з особливостями звіту, його 

будовою, формувати в них уміння складати звіти.

У вступній бесіді вчитель наголошує, що звіт – це інформація про свою роботу, 

діяльність якогось колек тиву, організації за певний проміжок часу. Здебільшого 

звіт оформляється письмово і набуває чинності докумен та, що містить відомо-

сті про виконання роботи, доручен ня, плану чи проведення заходів, і подається 

установі чи посадовій особі.

Після самостійного опрацювання учнями матеріалу вправи 379 визначаються 

різновиди звіту, їх особли вості як жанру, композиційні елементи звіту (заголовок 

із зазначенням того, хто і про що звітує та за який часовий період; вступ, у якому 

перелічується передбачений пла ном повний обсяг роботи, опис виконаної ро-

боти, пла нових заходів; підпис його автора чи відповідальної особи колективу, 

організації чи установи; дата).

Окремо звертається увага десятикласників на правильність оформлення звіту. 

Для цього учні знайомляться із зраз ком, поданим у вправі 380. Під час його аналізу 

старшо класники вказують, до якого стилю належить текст, виділяють у ньому ті 

частини, що відповідають загаль ноприйнятій композиції звіту, зазначають, чи 

вдалося авторові цього звіту узагальнити й проаналізувати вико нану роботу, яку 

частину можна було б розширити.

Крім того, учитель може організувати прослуховування варіантів усних звітів, 

записаних на аудіодисках, складених учнями в попередні роки.

Для розвитку вмінь складати звіт старшокласни кам пропонується написати 

звіт про виконання індивіду ального чи групового завдання (надання допомоги 

слаб шим учням, проведення екскурсій, культпоходів, вико нання громадських 

доручень тощо).

Окремо слід звернути увагу старшокласників на те, що в подальшому трудово-

му житті їм потрібно буде вміння складати разові звіти (коли, наприклад, згідно з 

наказом посадової особи інша особа зобов’язана виконати певну роботу). Особли-

вістю такого звіту є те, що він розпо чинається словами: «За Вашим розпоряджен-

ням (нака зом) від такого-то числа…». Далі йде опис виконаної роботи і висновок, 

аналізу ються підсумки й висловлюються пропозиції.

Завершують учні роботу над складанням звіту вдома, після чого на наступному 

уроці звіти здаються для пере вірки вчителеві й ним оцінюються.

Тема: «Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат,
фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код».

Соціокультурна тема: «Знайомимося з офіційними документами»

У житті сучасного суспільства з’являються все нові ділов і папери, про які ви-

пускники загальноосвітніх навчальних закладів мають знати. Серед сучасних 
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документів виділяються такі, як субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, 
фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код, ознайомлення з якими 

буде корисним для набуття старшокласниками практичних навичок у діловому 

мовленні, поглиблення їхньої загальної ерудиції. Для цього варто виконати впра-

ви 382, 383, зокрема у вправі 383 йдеться про субсидію як вид допомоги людині, які 

для цього потрібно документи. Ознайомлення з матеріалом вправи 384 допоможе 

учням одержати інформацію про фінансову ідентифікаційну картку та ідентифі-
каційний код. Виконання вправи 385 несе інформацію про такі ділові папери, як 

ваучер і приватизаційний майновий сертифікат.
На домашнє завдання учні виконують вправу 386 - підготувати усне повідом-

лення про названі вище документи, про умови і порядок їх використання.

Контрольне оцінювання творчих робіт.

Для проведення контрольних переказів (у І і ІІ семестрах) у підручнику пода-

но тексти: на с.211 для контрольного докладного переказу розповідного тексту 

з елементами роздуму - «Природжений кіномитець» і на с.231 для контрольного 

докладного переказу публіцистичного стилю із творчим завданням – «Більярд». 
Учитель може сам прочитати текст відповідно до його методики проведення, а 

можна запропонувати учням самостійно прочитати текст (два рази), а потім забра-

ти в них підручники для самостійного виконання творчої роботи. Для написання 

контрольного твору десятикласникам пропонуються теми (на вибір) : «Як я розу-
мію поняття «чистоти серця» і совісті», «Кожна людина заслуговує на розуміння, 
співчуття, повагу», « Роби добро і не чекай за це винагороди».

У підручнику пропонуються матеріали для роботи над виправленням помилок, 
допущених у письмових роботах (с.213, 233, 244).

Сучасна методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних 

закладах надає великого значення редагуванню тексту, його вдосконаленню. 

На таких уроках учитель має змогу вироб ляти в учнів уміння вдосконалювати 

зміст і мовне оформлення виучуваних жанрів мовлення. Для цього про понується 

така послідовність у редагуванні власних ви словлювань:

а) текстові недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні (див. с. 213);

б) помилки, що стосуються мовного оформлення: лексико-стилістичні, грамати-

ко-стилістичні, власне сти лістичні, невідповідність обраного стилю темі висловлю-

вання, бідність словникового запасу, одноманітність син таксичних конструкцій;

в) орфографічні та пунктуаційні помилки.

Після прослуховування двох-трьох кращих відгуків проводиться їхній колек-

тивний аналіз. Звертається увага учнів на самостійність та аргументованість ду-

мок, ком позицію письмових робіт, мовне оформлення (використання мовних 

засобів, характерних для обраного жанру, стилю і типу мовлення).

Важливо вдосконалювати в старшокласників уміння за умовними позначка-

ми визначати види помилок, усувати і запобігати їм. З цією метою пропонуємо 

на с.244 підручника пам’ятку «Як запобігти мовним помилкам», а також корисно 

прочитати текст вправи 390, яка допоможе десятикласникам дати для себе відпо-

відь на запитання, чи задоволені ви своїм умінням спілкуватися з ровесниками, 

здійснити самоаналіз рівня сформованості комунікативних умінь і навичок.
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§ 4. Особливості уроків з розвитку комунікативних умінь учнів 11 класу

Успішний розвиток в учнів комунікативних умінь і навичок на уроках україн-

ської мови можливий за умови цілеспрямованої і систематичної роботи, постійної 

уваги до цього аспекту навчання. Пропонована в підручнику української мови 

для 11 класу (Шелехова Г. Т., Бондаренко Н. В., Новосьолова В. І. Українська мова. 
11 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 
навчання) [9] система вправ і завдань передбачає цілеспрямованість, таку послі-

довність, яка ґрунтується на знаннях про текст, стилі, типи, жанри мовлення, 

ситуацію спілкування, і випливає із життєво необхідних потреб розвитку комуні-

кативних умінь старшокласників у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання говоріння, письмо). Зупинимося на особливостях уроків з розвитку в 

одинадцятикласників комунікативних умінь, які передбачені в зазначеному вище 

підручнику української мови для 11 класу і «Орієнтовному календарному плануванні 
уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 11 класу з української (рідної) 
мови» (див. § 5), [26; 27].

Тема: «Різновиди аудіювання.
Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням».

Соціокультурна тема: «Слово – носій добра, істини і краси»

Цей спеціальний урок розвитку мовлення є першим серед таких уроків в 11 

класі, що проводиться відповідно до календарного планування. На ньому учні ма-

тимуть змогу узагальнити відомості про види мовленнєвої діяльності, над якими 

працюватимуть протягом року, зокрема про особливості аудіювання як найпо-

ширенішого виду мовленнєвої діяльності.

Виконуючи вправу 337, учні пригадують особливості видів мовленнєвої ді-

яльності, зокрема різновиди аудіювання, його прийоми (мовчазне і немовчазне 

слухання). Після ознайомлення з текстом вправи учні готують відповіді на подані 

в підручнику запитання, оцінюють власні вміння слухати й роблять висновок про 

те, що потрібно зробити для його вдосконалення.

У вправі 338 пропонується учням прочитати текст «Культура мовлення», дати 

відповіді на запитання й підготуватися до його усного переказування. Старшо-

класникам потрібно доповнити текст роздумом про те, як вони працюють над удо-

сконаленням власного мовлення. Учні виконують це завдання на уроці, а вдома 

вправу 339 – написати твір-роздум на тему «Слово – носій добра, істини і краси», 

використавши поданий у підручнику вислів І. Вихованця про мову.

Тема: « Виступ під час дискусії на морально-етичну тему».
Соціокультурна тема : «Говори з переконанням – слова

і вплив на слухачів прийдуть самі собою»

У 7-му класі вже проводилася робота над складанням висловлювань на тему 

дискусійного характеру. В 11-му класі ця робота ускладнюється як за змістом, 

так і за формою.

Набуті учнями в школі вміння складати висловлюван ня типу роздуму на диску-

сійні теми мають значення для їхньої подальшої самостійної діяльності. Практич-

на участь у виробництві матеріальних цінностей і в суспіль ному житті неможлива 

без уміння вести дискусію, дово дити справедливість своїх міркувань, тактовно 

заперечу вати протилежне судження.
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Дискусія – це суперечка, словесне змагання, у якому кожний відстоює свою 

думку. Основною метою проведен ня дискусії є:

1) виявлення різних поглядів, зіткнення яких допомо же знайти істину, формування 
світогляду учнів;

2) удосконалення вмінь готувати виступи, у яких прос то й зрозуміло викладати 
свої погляди, переконливо дово дити й композиційно правильно будувати їх, добираючи 
відповідні мовні засоби;

3) виховання культури мовленнєвого спілкування під час дискусії, уміння спокійно 
вислуховувати аргументи опонента.

Розпочинається робота над цим жанром висловлюван ня із ознайомлення з 

матеріалом вправи 341, під час аналізу якого звертається увага на орієнтовну ком-

позицію виступу дискусійного характеру (вступна частина – вка зівка на те, про 

що говоритиме мовець і чому, чужа думка, що привернула увагу; погоджується 

чи не погоджується той, хто виступає, з цією думкою), основна частина (виклад 

власних поглядів на певну проблему чи питання), докази (аргументи), висновки 

(пропозиції).

Крім того, слід зазначити, що під час такого виступу потрібно чітко уявляти, 

з якою метою мовець буде гово рити, якої реакції слухачів він чекає, прагнути 

виявляти максимальну доброзичливість до опонента. Варто звернути увагу стар-

шокласників на основні способи виступу (див. с.122 підручника).

Під час виконання вправи 342 учні ознайомлюються з текстом «Уміння переко-
нувати», складають і записують у вигляді пам’ятки вимоги, яких слід дотримува-

тися у виступах під час дискусії; читають поданий у «Скарбниці крилатих висловів» 

вислів Бернарда Шоу з метою врахування цієї поради у власному житті.

Пропонована вправа 343 спрямована на перевірку знань учнями вимог до пу-

блічного виступу, ознайомлення з пам’яткою «Як готуватися до публічного висту-
пу», розвиток умінь стисло переказувати прочитане.

Для самостійної роботи над складанням виступу диску сійного характеру уч-

ням пропонується прочитати текст «Нескромність», поданий у вправі 344. Бажано 

учням нагадати, що будь-яку дискусію, навіть ту, яка проходить за правилами 

логіки, можна зірвати, якщо її учасники забуватимуть про етику суперечки. Тому 

варто додати до тих вимог, що учні склали під час опрацювання тексту «Уміння 

переко нувати», ще й такі:

1. Перш ніж сказати, запитайте у себе, чи є необхід ність вступати в суперечку; 
ретельно продумайте те, про що будете говорити.

2. Якщо доведена помилковість вашої думки, майте мужність визнати правоту 
свого «противника».

3. Пам’ятайте про культуру спілкування. Умійте ви слухати іншого, з’ясуйте його 
позицію, поважайте думку товаришів; не підвищуйте голос, не перебивайте того, 
хто виступає, не робіть зауважень, які стосуються особистих якостей учасників 
дискусії; уникайте поспішних виснов ків; намагайтеся зрозуміти погляди співрозмов-
ника і хід його думок до кінця. Не вступайте в суперечку з ведучим за ходом дискусії.

Учням також пропонується вміщена в підручнику на с.125 па м’ятка «Як воло-
діти голосом під час виступу».

Для полегшення роботи з підготовки виступу дискусій ного характеру про те, 

чи нескромність – це вада людської натури, чи учні мають інші контраргументи, 

пропонується скористатися крилатими висловами, поданими у вправі 344.ІІ. За-

вершують учні цю роботу вдома.
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Тема: «Підготовлений виступ під час дискусії на морально-етичну тему».
Соціокультурна тема: «У собі самому шукай справжніх благ»

На другому уроці розвитку мовлен ня проводиться дискусія про нескромність 

як рису характеру людини, підготовлену вдома. Успіх дискусії значною мірою 

залежить від учителя, від усвідомлення ним ролі і функцій ведучого.

Звичайно, справжню дискусію не можна запланувати в деталях, але певна 

підготовка до навчальної дискусії потрібна (підготувати оголошення, оформити 

приміщен ня – афоризми, правила ведення дискусії, питання, час і місце прове-

дення). Під час підготовки приміщення до про ведення дискусії по можливості 

стільці слід розмістити таким чином, щоб учасники могли бачити один одного.

Обстановка, у якій відбувається дискусія, підготовка до неї, безперечно, впли-

ватимуть і на якість виступів школя рів, і атмосферу загалом.

Учителю, який має вести дискусію, можна запропону вати кілька порад:

1. Перед початком дискусії необхідно назвати тему, обґрунтувати її вибір, чітко 
сформулювати мету.

2. У перші хвилини створити обстановку, за якої кож ний учень не тільки не соро-
мився б висловлювати свою позицію, а й намагався б її відстоювати.

3. Не чинити перепони бажаючим виступити, але й не змушувати до виступу, 
прагнути, щоб під час виступу панував дух щирості й відвертості.

4. Не поспішати виправляти тих, хто помиляється, надавати таку можливість 
слухачам.

5. Не поспішати нав’язувати готове рішення.
6. Стимулювати активність учасників за допомогою системи запитань, які бу-

дуть цікавими учням і можуть спонукати до відвертої розмови.
Після закінчення дискусії вчителеві варто підбити підсумки, відзначити най-

більш цікаві виступи, звернув ши увагу як на змістову сторону виступу, компо-

зицію, так і на мовне оформлення, дотримання культури спілкування, етики ве-

дення дискусії.

Корисною буде виконана на уроці вправа 346, у якій учні читають текст «Лу-
кавство», знаходять у позиції автора слабкі місця й доводять, що лукавство, не-

щирість – це людська вада. Можна запропонувати старшокласникам на дозвіллі 

прочитати книжку «Энциклопедия пороков» (К.: Наукова думка, 1996) [31]. Зна-

йомство зі змістом цієї книжки дасть змогу учням потренуватися у спростовуванні 

позицій автора. Старшокласникам варто поданий матеріал у «Скарбниці крилатих 
висловів» (с.126) запам’ятати.

Для домашнього завдання учні виконують вправу 347, дізнаються про «секрет» 

афінського філософа Сократа, підготуються до дискусії на тему, яка міститься в 

поданих у вправі 347 (ІІ) афоризмах.

Тема: «Докладний переказ тексту художнього стилю мовлення».
Соціокультурна тема: «Мудрість багатьох поколінь»

В 11-му класі учні продовжують удосконалювати вмін ня сприймати тексти, від-

творювати їх зміст, дотриму ючись характерних особливостей стилю, типу мовлення.

На цьому уроці пропонується текст «Крилаті мрії» (вправа 348), до якого по-

трібно підготувати складний план. Можна учням нагадати, що підготовка плану 

здебіль шого проходить дві стадії: спочатку визнача ються пункти плану в міру того, 

як з’являються думки, що стосуються теми. Потім, перечитавши написане, учні 

переконуються в тому, що між окремими сусідніми час тинами логічний зв’язок 
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є, проте єдність, цілісність у плані відсутні. Тоді переробляється план, викрес-

люється те, що здається зайвим, доповнюється тим, чого не ви стачає, а в разі 

потреби можна переставити пункти плану, одні об’єднати, інші - поділити на 

дрібніші частини.

Під час аналізу запропонованого у вправі 348 тексту для переказування звер-

тається увага на мовні засоби, характерні для художнього стилю. Користуючись 

самостійно складеним планом, старшо класники готують висловлювання, в ос-

нові якого лежить докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлен ня 

(письмово).

Додому учням пропонується написати невеликий твір-роздум на тему, пов’я-

зану з проблемами сучасної людини, висловивши власну думку про особливос-

ті спілкування зі старшими. Для цього можна скористатися текстом, поданим у 

вправі 350.

Тема: «Доповідь у науковому стилі мовлення».
Соціокультурна тема: «Добре говорити – значить просто добре думати вголос»

У шкільній практиці доповідь є одним із поширених жанрів усного мовлення. 

Опитування старшокласників свідчить про те, що більшість з них виступали з 

доповіддю на уроках з різних предметів, у позаурочний час (на факультативних 

заняттях, засіданнях предметного гурт ка, тематичному вечорі).

Володіння цим жанром висловлювання передбачає вміння працювати з до-

датковою літературою, самостійно здобувати й засвоювати знання, передавати 

їх іншим, говорити просто, ясно, доступно. Ці вміння відносяться до інтелекту-

ально-мовленнєвих і є загальними для всіх (або для більшості) шкільних пред-

метів. Проте вони фор муються на базі передбачених програмою з української 

мови спеціальних знань і комунікативних умінь, які готують школярів до активної 

мовленнєвої діяльності, таких, як уміння визначати межі теми висловлювання, 

формулювати основну думку й підпорядковувати їй ви словлювання, його стиль, 

систематизувати матеріал тощо.

Ці вміння потрібні і для підготовки доповіді (на цю роботу в 11-му класі від-

водиться 2 год).

Так, на першому уроці учні знайомляться з доповіддю як одним із поширених 

жанрів усного моно логічного мовлення.

Розпочинається урок бесідою, яка проводиться за до помогою поданих у вправі 

351 запитань. Це дає мож ливість активізувати увагу учнів, звернутися до їхнього 

досвіду. У результаті можна сформулювати висновок: учнівська доповідь – це усне 

висловлювання, пов’язане з темами, що вивчаються на уроках різних предметів. 

Основне для доповіді – уміння викласти нові відомості, донести до слухачів певну 

інформацію, щоб її зрозуміли, засвоїли.

У ході ознайомлення з матеріалами вправи 352 звер тається увага учнів на струк-

туру доповіді, особливості її побудови, вимоги, яких слід дотримуватися під час 

виго лошення доповіді.

Належне місце на уроці повинно зайняти ґрунтовне опрацювання методики 

роботи над доповіддю. З цією метою в підручнику подаються пам’ятки «Найваж-
ливіші вимоги до підготовки і виступу з доповіддю» (вправа 353), а також «Як готу-
ватися до публіч ного виступу» (вправа 343). Під час ознайомлення з па м’ятками 

вчитель підкреслює:
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1) особливості підготовки тексту для публічного виго лошення (записати текст 
повністю або частково – поча ток, кінцівку, виділити терміни, уточнити вимову й 
наго лошення слів);

2) особливості самого публічного виступу (уникати слів-паразитів, говорити 
нешвидко, робити паузи, дотри муватися правильної інтонації, коректувати своє 
мовлен ня, ураховуючи реакцію слухача, якщо перестали вас слухати, змінити тон 
мовлення, навести цікавий факт, ніколи не намагатися перекричати аудиторію).

Для самостійної роботи над складанням доповіді учням пропонуються ситуа-

ції, які передбачають два варіанти доповідей (вправа 353). Старшокласники ма-

ють можливість вибрати теми для доповідей, а також скористатися поданими в 

підручнику списками рекомендо ваної літератури.

Важливим етапом у ході цього уроку є інструктаж про виконання роботи вдо-

ма. Учням потрібно визначитися у виборі тем доповідей, допомогти їм, якщо це 

потрібно, скласти план, дібрати відповідну літературу. Слід також попередити 

старшокласників про те, що на наступному уроці розвитку мовлення окремі уч-

нівські допо віді будуть виголошені й обговорені. Успіх цієї роботи залежатиме 

від уміння школярів уважно читати, обдуму вати прочитане, робити висновки, 

дотримуватися вимог, поданих у вправі 353.

Для контролю за підготовкою доповідей учитель при значає консультації.

Тема: «Виступ з доповіддю».
Соціокультурна тема: «Красномовство – це мистецтво управляти умами»

Метою цього уроку є прослуховування підготов лених вдома доповідей, колек-

тивне їх обговорення та вдосконалення.

На початку уроку варто запропонувати учням матеріал вправи 354, під час 

сприйняття якого вони дізнаються про необхідні для публічного виступу засо-

би виразності (пи тально-відповідний хід, постановка риторичних питань, вико-

ристання цитат). Підкреслюється, що завдання того, хто виступає, – оволодіти 

ними, сміливіше вводити ці засоби у свої виступи, постійно вдосконалювати мов-

ну майстерність, підвищувати мовленнєву культуру.

У вправі 355 поданий уривок учнівської доповіді на тему «Дерева-символи, тва-
рини і птахи». Під час аналізу звертається увага учнів на виражальні прийоми й 

засоби, використані автором доповіді. Старшокласники визначають, чи може цей 

уривок бути початком для доповіді на згадану вище тему.

Під час навчання доповіді як жанру мовлення великого значення набуває її 

обго ворення. Так, пропонується бажаючим виступити з доповіддю перед свої-

ми однокласниками, щоб слухачі засвоїли по чуту інформацію. Тим, хто слухає 

доповідь, дається за вдання – скласти письмовий відгук на доповідь това риша, 

скориставшись поданим у підручнику планом ана лізу виступу (вправа 356).

Одним із підсумків цього уроку буде виконання завдан ня для всіх учнів: пе-

реглянути ще раз тексти своїх доповідей, удосконалити їх відповідно до вимог, 

поданих у вправі 353, підготувати письмовий відгук на прослухану доповідь.

Звичайно, кожному доповідачеві цікаво дізнатися, як його сприйняли слухачі, 

чи досяг він взаєморозуміння з ними, якими засобами він цього домігся. З цією 

метою варто провести анкетування, питання для якого подані у вправі 358, а та-

кож ознайомлення із життєвою ситу ацією, описаною у вправі 359, підготувати 

аргументовані відповіді на подані запитання (домашнє завдання).
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Тема: «Діалог».
Соціокультурна тема : «Спілкування – це єдина розкіш, що гідна людини»

Як уже зазначалось, що серед комунікативних умінь виокремлюється вмін-

ня складати діалог, який лежать в основі взаємодії і є показником соціокультур-

них змін на різних етапах розвитку людства, а також передумовою збагачення, 

взаєморозуміння, взаємодії як між особистостями, так і між народами. Важливо 

вчителеві в процесі роботи подбати про забезпечення мотиву розвитку в старшо-

класників діалогічних умінь і навичок, комунікативну спрямованість роботи на 

основі створення життєвих ситуацій спілкування, соціокультурне наповнення 

дидактичного матеріалу.

Учням пропонується вправа 360, де їм потрібно прочитати текст, розглянути 

портрет стародавнього філософа Епіктета, про якого йдеться в тексті. Варто звер-

нути увагу учнів на цитату з тексту про те, що «розумних і приємних співрозмовників 
так мало передусім тому, що більшість людей думає над тим, що вони хочуть ви-
словити, а не як слід відповісти»; пам’ятати, що «розмо ва має бути цікавою для всіх 
учасників, а за характером – не монологом, а діалогом».

Далі учні на основі поданих у вправі 361 ситуацій складають діалог, виконавши 

його в особах.

Для того, щоб учні вчилися доречно використовувати формули мовленнєвого 

етикету, корисно виконати вправи 362, 363, 364. Звертається увага старшоклас-

ників на матеріал «Скарбниці крилатих висловів», вони пояснюють зміст цих ви-

словів; складають діалоги за наведеними у вправі 365 ситуаціями, дотримуючись 

мовленнєвого етикету.

Цікавим є завдання вправи 366 для самоконтролю у вигляді тесту: «Чи є в мене 
проблеми з етикою під час спілкування?». Учням пропонуються для самооцінки 

критерії. Це завдання доцільно виконати вдома.

Тема: «Стаття на морально-етичну тему в публіцистичному стилі».
Соціокультурна тема: «Хай оживає істина стара: людина починається з добра»

У 10 класі учні вже писали статтю на морально-етичну тему. Згідно з програ-

мою одинадцятикласники мають удосконалювати набуті вміння й навички писати 

статтю типу роздуму на морально-етичну тему в публіцистичному стилі, оскільки 

це життєво необхідний жанр мовлення. На цю роботу відводиться два уроки.

Для актуалізації опорних знань і вмінь учням пропонується виконати вправу 

372. Учні читають текст, визначають його основну думку, знаходять у ньому оз-

наки публістичного стилю і складають план. Під час виконання вправи 374 при-

гадають жанр статті в газету, журнал. Варто учням нагадати, що завдання статті – 

звернути увагу читача на якусь важливу, актуальну проблему, переконати його в 

справедливості чи помилковості якоїсь думки, ідеї.

Виконання вправи 375 спонукає учнів задуматися над проблемою їхнього емо-

ційного світу. Вони мають можливість зіставити свої погляди на цю проблему з 

емоційним світом морально-порядної людини, про який ідеться у тексті В. Су-

хомлинського, поданого у вправі.

Далі учням пропонується мовленнєва ситуація (вправа 376) і завдання: під-

готувати статтю на морально-етичну тему в публіцистичному стилі на тему «Хай 
оживає істина стара: людина починається з добра». Тут же пропонується пам’ятка 

«Як писати статтю». Роботу учні продовжуватимуть писати на другому уроці.
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Тема: «Реферат».
Соціокультурна тема: « Люди перестають думати, коли перестають читати»

Згідно з програмою старшокласники ознайомлюються з таким поширеним 
жанром висловлювання, як реферат.

Метою цього уроку є формування вмінь школярів складати реферати на теми, 
пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літера-
тури).

Урок варто розпочати вступною бесідою про реферат як один із поширених 
жанрів наукового стилю мовлення, його особливості. Учням пропонується оп-
рацювати мате ріал вправи 397, під час аналізу якого звертається увага на те, що в 
основі реферату лежить стислий переказ (у письмовій формі чи у формі публічного 
виступу) змісту книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсум ків науко-
вої роботи. Щоб реферат був змістовним, необ хідно велику увагу приділити добо-
ру матеріалу (з’ясува ти, яка існує література з теми реферату, скласти її список).

Для кращого й швидкого ознайомлення з літературою вибирається вид читан-
ня: ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове, комбіно ване (про особливості кожного 
йдеться у вправі 397). Це допомагає цілеспрямованіше працювати з книжкою. 
Особлива увага звертається на композиційні елементи реферату (вступ, основна 
частина, висновок).

Бажано старшокласникам запропонувати зразки підготовле них у попередні 
роки учнівських рефератів. Під час їхнього аналізу наголошується на необхідності 
правиль ного оформлення цього виду роботи (вимоги щодо оформ лення реферату 
подані у вправі 398).

Для самостійної роботи школярам пропонуються теми рефератів і рекомендо-
вана література (вправа 399) до тем: «Культура ділового мовлення», «Мовленнєвий 
етикет, його жанри», «Мистецтво діалогу» (на вибір). Щоб допомогти учням у 
розкритті змісту пропонованих тем, варто провести їх колективне обговорення, 
складання плану до однієї із тем. Крім того, особлива увага звер тається на дотри-
мання вимог під час підготовки реферату (див. пам’ятку «Як писати реферат», с. 
155).

Написання реферату завершується вдома. На наступ ному уроці реферати 
обов’язково оцінюються, аналізу ються з погляду повноти розкриття теми, ком-
позиції, мовного оформлення, а також правильності оформ лення роботи загалом.

Тема: «Ділове мовлення».
Соціокультурна тема: «Досвід можна придбати за допомогою діяльності,

а вдосконалити з часом»

Уведене в шкільну програму з української мови озна йомлення з діловими па-
перами передбачає допомогти учням в їхній життєвій практиці. Адже з початком 
самос тійної виробничої діяльності перед кожною людиною по стане потреба на-
писати заяву, автобіографію. Ще в школі більшості учням доводиться складати 
оголошення, заяви, писати протоколи, що вимагає знання правопису, гра матики 
і стилістики. Щоб підготувати учнів до самостій ного й правильного оформлення 
різних ділових паперів, учителі повинні ознайомити їх з особливостями офіцій-
но- ділового стилю мовлення, із змістом і формою написання таких видів ви-
словлювань.

У підручниках української мови вміщені деякі зраз ки ділових паперів. Так, по-

чинаючи з 5-го класу, і них подані зразки написання адреси (5 кл.), плану роботи, 

оголошення (6 кл.), розписки (7 кл.), протоколу (8 кл.), заяви та автобіографії (9 кл.).
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Згідно з програмою в підручнику для старших класів (зокрема в 11-му класі) 

подаються зразки найбільш поши рених і життєво необхідних документів – про-

токолу, витягу з протоколу, доручення, розписки. Адже 11-й клас, а для деяких 

9-й – останній рік перебування у школі, тому в цей час дуже важливо ознайомити 

учнів з усіма видами ділових паперів, які будуть необхідні їм у самостійній трудовій 

діяльності. До того ж уроки з ви користанням ділових паперів проходять жваво, 

викли кають в учнів великий інтерес, оскільки дають можли вість застосовувати 

на практиці здобуті знання, знайом лять із існуючими стосунками, правилами й 

нормами суспільного життя.

Учитель повинен наголосити, що ділові папери скла даються за певною фор-

мою, яка відпрацьовувалась у процесі тривалого ділового й трудового спілкування 

людей і стала загальноприйнятою. Для ділових паперів харак терні ясність, точ-

ність і гранична лаконічність викладу, використання слів і словесних формул, 

характерних для офіційно-ділового мовлення.

Ділове мовлення – це особливий стилістичний шар літературної мови, який 

відрізняється від інших стилів мовлення не тільки лексичними, морфологічними 

й син таксичними особливостями, а й певними композиційними синонімами й сте-

реотипними зворотами мовлення, зруч ними для практики ведення ділових паперів.

Орфографія і пунктуація ділових паперів підпорядко вується загальним прави-

лам правопису української мови і не вимагає особливого вивчення. Так, під час 

написання ділових паперів в учнів часто виникають труднощі в їхньому оформ-

ленні, розстановці розділових знаків. Тому велику допомогу тут мають здійснити 

подані в підручнику пам’ятки та зразки оформлення ділових паперів, а також оз-

найомлення школярів з особливостями, спільними для всіх документів (особисті 

документи повинні відображати в діловому папері лише те, з чим люди справді 

обізнані, нічого не домислюючи: документ має бути достовірним, гранично чітко 

відбивати дані, що мають правову силу; повинні складатися за певним зразком, 

дотримання якого обов’язкове для всіх; мають писатися відповідно до уста леної 

форми, додержувати особливостей офіційно-ділово го стилю мовлення), точність, 

нейтральний тон викладу, відсутність емоційно-забарвлених слів, розмовних слів 

і зворотів, слів із зменшувально-пестливими суфіксами, вигуків та інших засобів 

вираження емоційної оцінки, повна відсутність індивідуально-авторських рис.

Ділові папери, з якими учні ознайомлюються в школі, мають різний ступінь 

стандартизації. Одні (розписка, доручення, заява, протокол) - більш регламен-

товані, інші (оголошення, лист) - менш, треті (автобіографія, характеристика, 

постанова) мають незначний рівень стан дартизації.

Діловий папір - це носій офіційної інформації, від нього залежить регулювання 

ділових стосунків, характер взаємин між державами, установами й організаціями, 

членами суспільства. Тому документ повинен бути повно цінним джерелом спіл-

кування, з усіх поглядів правиль ним.

Отже, в 11-му класі для поглиблення знань про різ новиди ділових паперів і 

вдосконалення вмінь учнів їх складати програмою передбачено роботу над про-

токолом, витягом з протоколу, дорученням, розпискою.

У вправі 377 учні прочитати про особливості ділового мовлення, 378, 379 - 

попрацювати з мовними засобами, характерними для офіційно-ділового стилю 

мовлення.Для цієї роботи варто виділити окремий урок. Удома учні мають пов-

торити правила письмового спілкування, ділового листування. Цьому допоможе 

виконання вправи 380.



55

Розвиток комунікативних умінь старшокласників на засадах компетентнісного підходу

Тема: «Протокол».
Соціокультурна тема: «Носії офіційної інформації»

У 8-му класі учні вже вчилися писати протокол (прос тий). Для актуалізації 

опорних знань і вмінь старшо класники опрацьовують матеріал вправи 381, під час 

аналізу якого звертається увага на структуру й форму протоколу. Учні ознайом-

люються із зразком протоколу (вправа 382), де особливе значення приділяється 

вжи ванню розділових знаків під час його оформлення. Крім того, редагування 

уривка протоколу, поданого у вправі 383 відповідно до поданих реквізитів прото-

колу, допоможе учням самостійно справитися із завданням вправи 385 (написати 

складний протокол зборів, засідан ня, у яких вони брали участь, дотримуючись 

харак терних особливостей офіційно-ділового стилю мовлення). У вправі перед-

бачені мовленнєві ситуації.

Слід учням зауважити, що часто для ведення різних офіційних справ виникає 

необхідність у витязі з протоколу – копії частини протоколу. У вправі 384 подано 

зразок витягу з протоколу, варто його з учнями проаналізувати, звернувши увагу 

на особливості його будови.

Учні закінчують оформляти протокол вдома.

Тема: «Діловий лист. Доручення. Розписка».
Соціокультурна тема: «Культура слова й документа»

Як уже зазначалося, доручення, розписка належать до тих ділових паперів, які 

мають найбільший ступінь стан дартизації. Тому важливо приділити увагу осо-

бливостям побудови й мовного оформлення таких документів. Учнів необхідно 

ознайомити ще раз з основними вимо гами, дотримання яких потрібне під час 

оформлення будь-якого документа. Передусім старшокласникам пропонується 

самостійно опрацювати матеріал вправи 386 про ділові листи, про їх поділ за те-

матичною ознакою (ділові й комерційні), за структурними ознаками (стандартні й 

нестандартні), їх реквізити, ознайомити із зразком, поданим у підручнику, певни-

ми мовленнєвими правилами, використанням мовних формул (вправи 387, 388).

Програмою української мови в 11-му класі передбачено також складання дору-

чення. З цим документом учні зустрічаються вперше. Під час виконання вправи 

389 є можливість ознайомитися з особливостями доручення як одним із видів 

ділових паперів, з його різновидами (службовими і особистими, разовими і на 

тривалий тер мін), з особливостями його структури й мовного оформлення.

Зразок цього документа (вправа 390) допоможе учням самостійно скласти до-

ручення матері чи батьку одержати стипендію (вправа 391), ураховуючи зазначені 

тут особливості його побудови й мовного оформлення.

Поглиблення знань старшокласників про такий вид документа, як розписка, 

проводиться під час опрацюван ня матеріалу вправи 393. Акцентується увага на 

змісті й+ структурі розписки, зразку її оформлення. Звертається увага учнів на 

те, що розписка обов’язково пишеться від руки в одному примірнику, і в ній не 

повинно бути ніяких виправлень чи підчисток.

Для самостійної роботи вдома (вправа 394) пропонується учням скласти роз-

писку або доручення (на вибір) відповідно до заданої ситуації спілкування.

Після кожного складання ділових паперів учитель обов’язково повинен орга-

нізовувати їхню перевірку, на давати учням можливість удосконалювати написане 

від повідно до зауважень і пам’яток.
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Тема: « Телефонна розмова як вид усного мовлення».
Соціокультурна тема: «Культура дистанційного спілкування»

Одним із різновидів діалогічного мовлення (не візуального) є телефонна роз-

мова.

Під час бесіди з учнями варто наголосити, що в телефонній розмові чітко роз-

межовані ролі співрозмовників: той, хто телефонує, повідомляє, і той, хто при-

ймає повідомлення. З огляду на те, що співрозмовники не бачать одне одного, 

вони не можуть вдаватися до невербального (несловесного) спілкування. Це 

певною мірою позначається на «телефонній» мові. Про специфіку цієї мови учні 

дізнаються, виконавши вправу 400.

Учням потрібно запропонувати орієнтовну схему телефонної розмови (вправа 

401), а також пам’ятку «Правила спілкування по телефону», подану у вправі 402. 

Ними старшокласники мають скористатися, складаючи кілька діалогів на тему 

«Телефонна розмова», використовуючи стереотипні формули у заданих у вправі 

402 ситуаціях.

Важливо звернути увагу учнів на недоречність в мовленнєвому плані деяких 

діалогів по телефону з погляду етикетних норм. Приклад такої телефонної роз-

мови поданий у вправі 403, яку можна озвучити учнями в ролях. Далі потрібно 

провести колективне редагування цієї розмови, що сприятиме покращанню змі-

сту й мовного оформлення під час складання телефонних розмов відповідно до 

завдання вправи 404.

Потребує уваги на уроці питання про необхідність дотримання культури спіл-

кування під час розмови з мобільного телефону. Про це наголошується у завданні 

вправи 405. Під час опрацювання старшокласниками вправи 406 вони ознайом-

ляться з правилами культури спілкування по мобільному телефону, мають запи-

сати їх і запам’ятати, а також використати під час виконання вправи 407, коли 

складатимуть діалог, відобразивши в репліках знання цих правил.

Для домашнього завдання одинадцятикласникам потрібно підготуватися до 

дискусії на тему: « Чи згодні ви з твердженням, що у громадських місцях потрібно 
перемикати дзвінок мобільного телефону на беззвучний режим».

Тема: «Мережа Інтернет. Листування електронною поштою».
Соціокультурна тема: «Поважайте право людини на особисту інформацію»

Ця тема нова для курсу української мови, але дуже потрібна, оскільки всесвітня 

комп’ютерна мережа дає змогу значно підвищити ефективність роботи в різно-

манітних сферах діяльності людини, відкриває їй нові обрії пізнання. Сучасний 

учень не уявляє свого життя без комп’ютера, без Інтернету, який пропонує широкі 

можливості для пізнання й спілкування. У ньому легко знайти людей зі спільними 

інтересами, психологічно значно простіше спілкуватися, аніж під час особистої 

зустрічі.

Листування електронною поштою ввійшло в наше життя і є одним із найпо-

ширеніших засобів зв’язку між людьми. Тому доречно буде нагадати учням, що, 

спілкуючись у мережі, щоб вони не забували, що мають справу з живими людьми, 

а тому правила етикету повинні бути єдині. Старшокласникам буде корисним 

прочитати текст вправи 409. У вправі 410 подано пам’ятку «Правила культури спіл-
кування в мережі Інтернет».

Удома учні виконують вправу 411, пишуть твір-роздум на тему: «Культурна 
людина. Якою я її бачу».
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Для проведення контрольних переказів (у І і ІІ семестрах) у підручнику подано 
тексти: на с.137 для контрольного докладного переказу публіцистичного стилю 
з творчим завданням - «Український самородок» і на с.152 для контрольного до-
кладного переказу публіцистичного стилю мовлення – «Поетами народжуються, 
ораторами стають». Учитель може сам прочитати текст відповідно до його ме-
тодики проведення, а можна запропонувати учням самостійно прочитати текст 
(два рази), а потім забрати в них підручники для виконання творчої роботи. Для 
написання контрольного твору-роздуму в публіцистичному стилі одинадцятиклас-
никам пропонуються теми (на вибір) : «Мистецтво бути собою», «Як забезпечити 
добробут і щастя в родині?», « Цілющі джерела нашої духовності».

У підручнику подані матеріали для роботи над виправленням помилок, допущених 
у письмових роботах (с.138). На таких уроках учитель має змогу вироб ляти в учнів 
уміння вдосконалювати зміст і мовне оформлення виучуваних жанрів мовлення. 
Для цього про понується учням удосконалити своє висловлювання з огляду на 
зміст, послідовність викладу й мовного оформлення, скориставшись переліком 
текстових недоліків, які подано у формі пам’ятки в підручнику (вправа 368). Ко-
рисним є здійснювати взаємоперевірку і взаємоаналіз письмових робіт.

У вправі 370 учні мають написати твір розповідного характеру на тему: «Як я 
працюю над власним самовдосконаленням».

§ 5. Орієнтовне календарне планування уроків української мови
в 10-11 класах шкіл з українською мовою навчання (академічний рівень)

У пропонованому календарному плануванні передбачено програмовий матері-
ал, розрахований на вивчення протягом 2 год на тиждень. Цей матеріал розподі-
лено за чотирма змістовими лініями відповідно до чинної програми з української 
(рідної) мови, а також виділено орієнтовний урок і форму контролю за навчаль-
ними досягненнями десятикласників.

Відзначимо, що нині існують такі види оцінювання навчальних досягнень уч-
нів, як поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Відповідно до наказу МОН України від 3.06.2008 р. «Про затвердження Ін-
струкції з ведення журналу» під час оцінювання кожного з видів мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) оцінки виставляються та 
враховуються як поточні.

Сукупність одержаних учнем поточних оцінок з мови, різних видів мовленнє-
вої діяльності, контрольних робіт з теми, ведення зошита, поділена на кількість 
проведених робіт, дає змогу визначити підсумковий бал.

Контроль за навчальними досягненнями учнів з видів мовленнєвої діяльності 
здійснюється таким чином:

1) сприймання усного мовлення (аудіювання)– один раз на рік у всіх класах;
2) сприймання писемного мовлення (читання мовчки) - один раз на рік у всіх 

класах; читання вголос — один раз на рік у 5-9 класах;
3) відтворення мовлення (усні і письмові перекази) : контрольний письмовий 

переказ один раз на семестр у всіх класах; усний переказ - один раз на рік у всіх класах;
4) створення мовлення (усні і письмові твори) - письмовий твір у 5-7, старших 

класах – один раз на рік; у 8-9 класах – І раз на семестр; усний твір - один раз на 
рік у всіх класах; діалог - один раз на рік у всіх класах.

Поточне оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір), читання 

вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для 

того, щоб кожний учень за семестр одержав мінімум одну оцінку за виконання 
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завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. Для цих видів робіт 

не відводиться окремий урок, а підсумкові тематичні оцінки виводяться один раз 

на рік і виставляються в колонки без дати.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми
контролю

5 6 7 8 9 10 11

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Перевірка
мовної теми* 

4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Письмо:
переказ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

твір – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 1 – 1 –

Правопис:
диктант**

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Читання
мовчки*

1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 –

* Основною формою перевірки знання з мовної теми, уміння аудіювання і 

читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант.

10 КЛАС

Перший семестр

Ти
ж

-д
ен

ь

Мовленнєва
змістова 

лінія

Мовна змістова 
лінія

Соціокультурна
змістова лінія

Діяльнісна
змістова лінія

Ф
ор

м
и 

ко
нт

ро
лю

та
ор

іє
нт

ов
ни

й 
ур

ок

І

Вступ (2 год)

1. Мовлення

як предмет

стилістики і культу-

ри мовлення.

2. Два рівні

володіння мовою: 

мовлення

правильне і 

комунікативно 

доцільне.

1-2. Літературна 

мова – осно-

ва духовного 

і культурного 

зростання

народу.

1. Складання 

індивідуального 

плану

вдосконалення 

власного

мовлення.

2. Удосконалення 

вміння системати-

зувати,

узагальнювати.

ІІ

3. Види 

мовленнєвої 

діяльності.

Мовленнєва 

ситуація.

Стилістика мови. 

Культура мовлення 

(14 год)

4. Культура

мовлення і

стилістика.

3. Культура мови, 

думки, почуттів.

4. Умій слово 

мовити.

3-4.

Удосконалення 

вміння логічно

мислити, узагаль-

нювати, моделю-

вати.
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ІІІ

5. Звукова і графічна 

системи української 

мови.

6. Зміни звуків у 

потоці. Наголос.

5. Гомер Землі 

Руської.

6. Духовні скарби 

народу.

5-6. Удосконалення 

вміння моделюва-

ти, порівнювати й 

оцінювати.

ІV
7.

Бібліографія. 

Анотація.

8. Основні норми 

української

літературної

вимови.

7. Духовний світ 

людини.

8. Світова слава 

українського 

мистецтва.

7-8.

Удосконалення 

вміння порівню-

вати, аналізувати і 

систематизувати.

V

9. Фонетична краса 

українського мов-

лення.

10. Написання слів 

із м’яким знаком.

9. Хто золоту 

порве струну, 

коли у гуслях дух 

Боянів?

10. Зневажить 

мову – зрадити 

себе. А зрадників 

хто може

поважати?

9-10.

Удосконалення 

вміння аналізувати 

й оцінювати,

систематизувати.

VІ

11.

Тематичні 

виписки як 

спосіб

запису

прочита-

ного.

12. Вживання апо-

строфа.

11. Барви україн-

ського слова.

12. Благословен-

на щедрість! Усе 

від неї.

11-12. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

VІІ

14.

Докладний 

переказ 

тексту 

художнього 

стилю з 

творчим зав-

данням (п.).

13. Контрольна 

робота (тест). 

13. Пізнай

самого себе.

14. Матеріальні 

і духовні скарби 

нашого народу.

13. Удосконалення 

вміння здійснюва-

ти самоконтроль.

14. Роздум над 

власним внутріш-

нім світом, здат-

ністю оцінювати 

власні вчинки. 

13.

Контрольна 

робота з 

теми (тест).

VІІІ

15. Написання 

великої літери.

16. Написання слів 

з ненаголошеними 

голосними.

15. Всесвіт нашої 

духовності.

16. Визначні 

історичні постаті.

15-16. Роздуми над 

проблемою духов-

ності, ставленням 

до історичних 

постатей.

ІХ

18.

Докладний 

переказ 

тексту

публіци-

стичного 

стилю з 

творчим 

завданням 

(п.).

17. Написання 

слів із подвоєними 

буквами.

17. Збереження 

культурного 

середовища для 

духовного життя 

людини.

18. Дружба – 

найбільший 

скарб.

17. Удосконалення 

вміння системати-

зувати й узагаль-

нювати, доводити 

власні думки.

18. Роздум над 

проблемами 

духовного життя 

людини, дружби 

між людьми.
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Х  

19. Спрощення в 

групах приголосних.

20. Написання слів 

із чергуванням 

приголосних.

19. Шануй батька 

і матір свою.

20. Пізнай свій 

народ і в народі 

себе.

19-20.

Удосконалення 

вміння системати-

зувати й узагаль-

нювати, доводити 

власні думки.

ХІ

21. Тези як 

спосіб запи-

су почутого 

і прочита-

ного. 

22. Написання 

слів іншомовного 

походження.

21. Основні віхи 

нашої історії.

22. Світ стає 

ближчим.

21-22. Удоско-

налення вмінь 

усвідомлювати 

структуру власної 

пізнавальної діяль-

ності.

ХІІ

23. Аудію-

вання тексту 

художнього 

стилю 

(тест).

23. Контрольна 

робота (диктант).

Стилістичні засоби 

лексикології і фра-

зеології (16 год)

24. Слово і його лек-

сичне значення.

23-24. Хто не 

знає свого ми-

нулого, той не 

вартий майбут-

нього.

23. Удосконалення 

вміння здійснюва-

ти самоконтроль.

24. Поглиблення 

усвідомлення 

взаємозв’язку осо-

бистого і загально-

народного.

23. А. Кон-

трольна ро-

бота з теми 

(диктант).

Б. Аудію-

вання тексту 

художнього 

стилю (тест). 

ХІІІ

25. Кон-

спектування 

прочита-

ного.

26. Міжстильова і 

стилістично забар-

влена лексика.

25. Подивімося у 

вічі вікам.

26. Вічність і 

досконалість 

природи.

25. Удосконалення 

вмінь усвідомлю-

вати структуру 

власної пізнаваль-

ної діяльності.

26. Спостережен-

ня за довкіллям, 

удосконалення 

вміння аналізува-

ти, оцінювати.

ХІV
28. Скла-

дання 

діалогів.

27. Стилістичне 

використання бага-

тозначності.

27. Ті, що зали-

шилися з нами 

назавжди.

28. І скаже світ: 

ти крихта у мені.

27-28. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати. 

ХV

29-30. 

Контроль-

ний доклад-

ний переказ 

(п.).

29-30. Їхні імена 

безсмертні.

29. Усвідомлення 

структури власної 

пізнавальної

діяльності.

30. Удосконалення 

вміння здійснюва-

ти самоконтроль.

29-30. 

Контроль-

на робота 

(переказ).

ХVІ

31.

Аудіюван-

ня тексту 

художньо-

го стилю 

(тест).

32. Робота 

над виправ-

ленням 

помилок, 

допущених 

у письмових 

роботах.

31. Контрольна 

робота (тест).
31-32. Чари при-

роди.

31. Удосконалення 

вміння сприймати 

почуте, робити 

висновки.

32. Удосконалення 

вміння здійснюва-

ти самоконтроль.

31. А. Кон-

трольна 

робота 

(тест).

Б. Ауді-

ювання 

тексту 

художньо-

го стилю 

(тест).
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Другий семестр
Т

и
ж

д
е

н
ь

Мовленнєва 

змістова лінія 

Мовна змістова 

лінія

Соціокультурна

змістова лінія

Діяльнісна змістова 

лінія

Форми 

контролю

та 

орієнтов-

ний урок

Х
V

ІІ

 

33. Тропи, їх 

стилістичні мож-

ливості.

34. Специфічно 

побутова лекси-

ка, просторічні 

слова.

33-34. Сьогодні 

все для тебе – 

озера, гаї, степи 

(В. Симонен-

ко).

33-34. Удоско-

налення вміння 

логічно мислити, 

систематизувати, 

узагальнювати.

Х
V

ІІ
І 35. Конспекту-

вання вислов-

лення, сприйня-

того на слух.

36. Стилістичні 

функції діалект-

них слів.

35-36. Поди-

вимося у вічі 

вікам.

35-36. Удоско-

налення вміння 

логічно мислити, 

узагальнювати, 

моделювати.

Х
ІХ

37. Стилістичні 

функції про-

фесійно-вироб-

ничої лексики.

38. Стилістичні 

функції наукової і 

ділової лексики.

37-38. Всю 

землю, велику, 

розкішну, я 

вміщаю в собі

(М. Коцюбин-

ський).

37-38. Удоско-

налення вміння 

порівнювати, 

аналізувати і систе-

матизувати.

Х
Х

40. Виступ на 

зборах, семінар-

ських заняттях.

39. Стилістичні 

функції запозиче-

них слів.

39-40. Я і рідна 

природа.

39- 40. Удоско-

налення вміння 

порівнювати, 

аналізувати, 

систематизувати, 

моделювати.

Х
Х

І

41. Стилістичні 

функції застарі-

лих слів.

42. Стилістичні 

функції неоло-

гізмів.

41. Проблема 

сімейних сто-

сунків упро-

довж століть.

42. Нове 

життя нового 

прагне слова 

(М. Рильсь-

кий).

41-42. Удоско-

налення вміння 

аналізувати й оці-

нювати, системати-

зувати.

Х
Х

ІІ

43. Підготовле-

ний виступ на 

зборах.

44. Лексико-

стилістичні 

синоніми, їх види 

і стилістичні 

функції.

43. Я і рідна 

природа.

44. Синоніміч-

на палітра 

мови.

43-44. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

Х
Х

ІІ
І

45. Антоніми, па-

роніми, їх стилі-

стичні функції.

46. Стилістич-

ні можливості 

фразеологізмів. 

Основні групи 

фразеологізмів.

45. Мовний 

контраст.

46. Як збагатити 

своє мовлення.

45-46. Удоско-

налення вміння 

логічно мислити, 

узагальнювати, 

моделювати.
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Х
Х

ІV 47. Відгук про 

твір мистецтва.

48. Повторення 

і систематизація 

вивченого.

47-48. Доля 

жінки у творах 

мистецтва.

47. Роздуми над 

проблемою долі 

жінки, відобра-

ження цієї теми в 

мистецтві.

48. Удосконалення 

вміння порівню-

вати, аналізувати, 

систематизувати, 

моделювати. 

Х
Х

V

49-50. 

Контрольний 

переказ тексту 

публіцистично-

го стилю із твор-

чим завданням 

(п.).

49-50. Чоловічі 

захоплення.

49-50. Удоско-

налення вміння, 

систематизувати 

й узагальнювати, 

доводити власні 

думки.

Роздум над про-

блемами духовного 

життя людини.

49-50. 

Контроль-

на робота 

(переказ). 

Х
Х

V
І

51. Повторення 

і систематизація 

вивченого.

52. Контрольна 

робота (тест).

51-52. Захо-

плення жінок.

51. Удосконалення 

вміння, системати-

зувати й узагальню-

вати.

52. Удосконалення 

вміння здійснювати 

самоконтроль. 

52. Кон-

трольна 

робота 

(тест).

Х
Х

V
ІІ

53. Робота над 

виправленням 

помилок, допу-

щених у пись-

мових роботах.

54. Словотворчі 

засоби стилістики

(7 год)

53-54. Тради-

ційна куль-

тура взаємин 

молодих людей 

в Україні та її 

відродження.

53-54. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

Х
Х

V
ІІ

І

55. Стилістичне 

забарвлення 

значущих частин 

слова.

56. Стилістич-

на синоніміка 

морфем.

55-56. У чому 

полягає сенс 

життя.

55-56. Удоско-

налення вміння, 

систематизувати й 

узагальнювати.

Поглиблення 

усвідомлення 

взаємозв’язку 

особистого і за-

гальнонародного, 

визначення сенсу 

життя.

Х
Х

ІХ

57-58. Основні 

орфограми в ко-

ренях, префіксах і 

суфіксах. 

57-58. Людина 

й суспільний 

прогрес.

57-58. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.
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Х
Х

Х
60. Стаття в га-

зету на мораль-

но-етичну тему 

(п.).

59. Читання 

мовчки тексту 

наукового сти-

лю (тест).

59. Контрольна 

робота (диктант).

59. Заняття для 

душі.

60. Уроки му-

дрості.

59-60. Усвідом-

лення структури 

власної пізнаваль-

ної діяльності.

Удосконалення 

вміння сприймати 

прочитане, здійс-

нювати самокон-

троль.

59. А. Кон-

трольна 

робота 

(диктант).

Б. Читання 

мовчки тек-

сту науко-

вого стилю 

(тест).

Х
Х

Х
І

62. Звіт про ви-

конану роботу.

61. Словотворчі 

норми – правиль-

не творення слів.

61. Як удоско-

налювати влас-

не мовлення.

62. Учимося 

складати ділові 

папери.

61-62. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

Х
Х

Х
ІІ

63-64. Субсидія, 

ваучер, приват. 

майновий сер-

тифікат, іден-

тифікаційний 

код (ознайом-

лення).

63-64. Знайо-

мимося з 

офіційними 

документами.

63-64. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

Х
Х

Х
ІІ

І

65. Контрольна 

робота (тест).

66. Засоби сло-

вотвору. Викори-

стання їх у різних 

стилях мовлення.

65-66. Само-

розвиток і

самоконтроль 

людини.

65-66. Удоскона-

лення вміння здійс-

нювати самокон-

троль, моделювати, 

логічно викладати 

думки, системати-

зувати.

65. Кон-

трольна 

робота 

(тест).

Х
Х

Х
ІV 67-68. Кон-

трольний 

твір-роздум (п).

67-68. Умови 

самопізнання і 

самореалізації.

67-68. Удоско-

налення вміння 

здійснювати само-

контроль.

Роздум над власним 

внутрішнім світом, 

здатністю оцінюва-

ти власні вчинки.

67-68. 

Контроль-

на робота 

(твір).

Х
Х

Х
V

69. Робота над 

виправленням 

помилок, допу-

щених у пись-

мових роботах.

70. Узагальнення 

і систематизація 

вивченого. 

69-70. Від краю 

до краю всім 

добра бажаю!

69-70. Удоско-

налення вміння 

систематизувати 

й узагальнювати, 

доводити власні 

думки.
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11 КЛАС

Т
и

ж
-д

е
н

ь

Мовленнєва

змістова лінія

Мовна змістова 

лінія

Соціокультурна

змістова лінія

Діяльнісна змістова 

лінія

Форми 

контролю

та орієнтов-

ний урок

І

1-2. Повторен-

ня вивченого в 

10 класі (2 год)

1-2. «І прописні 

істини потре-

бують, щоб їх 

часом нагадува-

ли».

1. Складання ін-

дивідуального плану 

вдосконалення влас-

ного мовлення.

2. Удосконалення 

вміння систематиз-

увати, узагальнювати.

ІІ

3. Різновиди 

аудіювання. 

Докладний 

переказ текс-

ту публ. сти-

лю з творчим 

завданням 

(у).

Стилістика мови. 

Культура мовлення

Морфологічні 

засоби стилістики 

(9 год)

4. Стилістичне 

забарвлення грама-

тичних понять і 

граматичних форм.

3. Слово – 

носій добра, 

істини і краси.

4. «Я знаю силу 

слова». 

3-4. Удосконалення 

вміння логічно ми-

слити, узагальнювати, 

моделювати.

ІІІ

5-6. Стилістичні 

можливості імен-

ників. Поняття 

числа, роду.

5-6. Духовна 

скарбниця 

України.

5-6. Удосконалення 

вміння моделювати, 

порівнювати й оціню-

вати.

ІV

7. Виступ під 

час дискусії 

на морально-

етичну тему.

8. Власні і загальні 

назви.

7-8. «Говори 

з переконан-

ням – слова і 

вплив на слу-

хачів прийдуть 

самі собою».

7-8. Удосконалення 

вміння моделювати, 

логічно викладати 

думки, систематиз-

увати.

V

9-10. Стилістичні 

засоби прик-мет-

ників. Ступені 

порівняння. Стяг-

нені й нестягнені 

форми.

9-10. Етніч-

на культура 

українського 

народу.

9-10. Удосконалення 

вміння порівню-

вати, аналізувати й 

оцінювати, система-

тизувати.

VІ

11. Підго-

товлений 

виступ під 

час дискусії 

на морально-

етичну тему.

12. Синоніміка 

займенникових 

форм. Займенники 

і контекст.

11-12. «У собі 

самому шукай 

справжніх 

благ».

11-12. Удосконалення 

вміння моделювати, 

систематизувати й 

узагальнювати, до-

водити власні думки. 

Роздум над власним 

внутрішнім світом, 

здатністю оцінювати 

власні вчинки. 

VІІ

13-14. Стилістичні 

аспекти дієслівних 

категорій.

13-14. Україн-

ські національ-

ні святині.

13-14. Удосконалення 

вміння моделювати, 

логічно викладати 

думки.
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VІІІ

16. Доклад-

ний переказ 

художнього 

стилю мов-

лення (п).

15. Контрольна 

робота (тест).

15-16. Мудрість 

багатьох по-

колінь.

15. Удосконалення 

вміння здійснювати 

самоконтроль.

16. Роздуми над про-

блемою духовності, 

здатністю оцінювати 

здобутки поколінь. 

15. Кон-

трольна ро-

бота з теми 

(тест).

ІХ

Синтаксичні засо-

би стилістики

Стилістика про-

стих речень (7 год)

17. Синтаксичні 

синоніми.

18. Стилістична 

роль порядку слів.

17. «Ми будемо 

на землі як на-

ція, доки живе 

шевченкова 

душа України».

18. Люблю 

її, прекрасну 

Батьківщину.

17. Удосконалення 

вміння, систематиз-

увати й узагальнюва-

ти, доводити власні 

думки.

18. Роздум над про-

блемами любові до 

рідного краю, Бать-

ківщини.

Х

19. Доповідь 

у науковому 

стилі мовлен-

ня.

20. Синоніміка 

головних членів 

речення. 

19. «Добре го-

ворити, значить 

просто добре 

думати вголос».

20. Світова сла-

ва українства.

19-20. Удосконалення 

вміння, систематиз-

увати й узагальнюва-

ти, доводити власні 

думки, дотримуватися 

культури мовлення.

ХІ

21-22. Стилістична 

роль другорядних 

членів речення.

21-22. Пісен-

на біографія 

українського 

народу.

21-22. Удосконалення 

вмінь усвідомлювати 

структуру власної 

пізнавальної діяль-

ності. Роздуми над 

проблемами духовно-

го життя людини.

ХІІ
23. Виступ з 

доповіддю.

24. Стилістичні 

можливості про-

стих речень.

23. «Красно-

мовство – це 

мистецтво 

управляти 

умами».

24. Культура 

поведінки.

23-24. Удосконалення 

вміння спілкуватися, 

аналізувати, оціню-

вати, дотримуватися 

культури поведінки.

 

ХІІІ

25. Аудію-

вання тексту 

художнього 

стилю (тест).

26. Складан-

ня діалогів.

25. Контрольна 

робота (тест).

25-26. «Спіл-

кування – це 

єдина розкіш, 

що гідна люди-

ни».

25. Удосконалення 

вміння здійснювати 

самоконтроль.

26. Удосконалення 

вміння спілкуватися, 

аналізувати, оціню-

вати, дотримуватися 

культури спілкування 

в різних ситуаціях.

25. А. Кон-

трольна ро-

бота з теми 

(тест).

25. Б. Аудію-

вання тексту 

художнього 

стилю (тест).

ХІV

27-28. 

Контрольний 

докладний 

переказ текс-

ту публ. сти-

лю з творчим 

завданням 

(п).

27-28. Видатні 

українці: Іван 

Миколайчук.

27-28. Удосконалення 

вміння моделювати, 

систематизувати й 

узагальнювати, дово-

дити власні думки.

27-28. 

Контроль-

на робота 

(переказ).
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ХV

29. Робота 

над виправ-

ленням 

помилок, 

допущених 

у письмових 

роботах.

30. Контрольна 

робота (диктант).
29-30. Їхні іме-

на безсмертні.

30. Усвідомлення 

структури власної 

пізнавальної діяль-

ності.

Удосконалення 

вміння сприймати 

почуте, здійснювати 

самоконтроль, робити 

висновки.

30. Контр-

ольна робота 

(диктант).

ХVІ

Стилістика склад-

них речень

(8 год)

31-32. Стилістичні 

можливості склад-

них речень.

31-32. Великі 

українці.

31-32. Удосконалення 

вміння моделювати, 

систематизувати й 

узагальнювати, дово-

дити власні думки.

Другий семестр

Т
и

ж
-д

е
н

ь

Мовленнєва 

змістова лінія

Мовна змістова 

лінія

Соціокультурна 

змістова лінія

Діяльнісна зміс-

това лінія

Форми 

контролю та

орієнтовний 

урок

ХУІІ

33. Стилістич-

ні можливості 

складних речень.

34. Синоніміка 

складносурядних і 

складнопідрядних 

речень.

33-34. В ім’я 

майбутніх 

поколінь.

33-34.Удоско-

налення вміння 

логічно мислити, 

систематизувати, 

узагальнювати.

ХУІІІ

35. Стаття на мо-

рально-етичну 

тему в публіци-

стичному стилі 

мовлення (у).

.36. Стаття на 

морально-етич-

ну тему в пу-

бліцистичному 

стилі мовлення 

(п).

35-36. Хай 

оживає істина 

стара: людина 

починається з 

добра.

35-36.Удоско-

налення вміння 

логічно мислити, 

узагальнювати, 

моделювати.

ХІХ

37. Синоніміка 

складних без-

сполучникових і 

складнопідрядних 

речень.

38. Синоніміка 

складнопідрядних 

і простих речень з 

дієприкметнико-

вим і дієприслів-

никовим зворо-

тами.

37-38. Ми 

приходимо в 

життя, щоб 

залишити про 

себе пам’ять.

37-38. Удоско-

налення вміння 

порівнювати, 

аналізувати і сис-

тематизувати.
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ХХ

40. Ділове мов-

лення. Про-

токол. Витяг з 

протоколу.

39. Синоніміка 

сполучників і спо-

лучних слів, що 

з’єднують складні 

сполучникові 

речення.

39-40. Досвід 

можна придба-

ти за допомо-

гою діяльності, 

а вдоскона-

лити з часом 

(В. Шекспір).

39- 40. Удоско-

налення вміння 

порівнювати, 

аналізувати, 

систематизувати, 

моделювати.

ХХІ

41. Пунктогра-

ми в складному 

реченні.

42. Контрольна 

робота (тест).

41-42. Що таке 

пізнати самого 

себе?

41.Удоскона-

лення вміння 

аналізувати й 

оцінювати, систе-

матизувати.

42. Удоскона-

лення вміння 

здійснювати 

самоконтроль.

42. Кон-

трольна ро-

бота (тест).

ХХІІ
43. Доручення. 

Розписка

Стилістика речень 

з різними спосо-

бами вираження 

чужого мовлення 

(3 год.)

44. Пряма і 

непряма мова, 

її призначення і 

граматично-сми-

слові особливості.

43. Носії 

офіційної 

інформації.

44. Милуюся-

дивуюся, чого 

душі моїй так 

весело (П. Ти-

чина).

43- 44. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

ХХІІІ

45. Стилістичні 

особливості ав-

торських слів при 

прямій мові. Си-

ноніміка речень 

з прямою мовою, 

реплік у діалозі й 

непрямій мові.

46. Пунктограми 

при прямій мові і 

діалозі.

45. Мовний 

контраст.

46. Мовленнєва 

культура особи-

стості.

45-46. Удоско-

налення вміння 

логічно мислити, 

узагальнювати, 

моделювати.

ХХІУ 47.Реферат.

Стилістика мов-

лення. Культура 

мовлення (3 год.)

48. Мовлення роз-

мовне і книжне, їх 

співвідношення й 

особливості.

47. Люди пере-

стають думати, 

коли переста-

ють читати 

(Д. Дідро).

48. Удоскона-

люймо мовлен-

ня.

47. Роздуми над 

проблемою долі 

жінки, відобра-

ження цієї теми в 

мистецтві.

48. Удоскона-

лення вміння 

порівнювати, 

аналізувати, 

систематизувати, 

моделювати.
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ХХУ

49-50. Контроль-

ний переказ 

тексту публіцис-

тичного стилю 

мовлення (п)

49-50. Ви-

датні постаті 

ораторського 

мистецтва.

49-50. Удоско-

налення вміння, 

систематизувати 

й узагальнювати, 

доводити власні 

думки.

Розповідь про 

видатних поста-

тей ораторського 

мистецтва.

49-50. 

Контроль-

на робота 

(переказ). 

ХХУІ

 51 - 52. Мовлен-

ня правильне і 

комунікативно 

доцільне. Вимоги 

до гарного мов-

лення.

51-52..Культура 

мовлення та 

Інтернет.

51 -52. Удоско-

налення вміння, 

систематизувати 

й узагальнювати.

ХХУІІ

53. Робота над 

виправленням 

помилок, допу-

щених у письмо-

вих роботах.

Узагальнення й 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з 

української мови

(8 год.)

54. Лексикологія і 

фразеологія.

53. Видатні по-

статі ораторсь-

кого мистецтва.

54. Цілющі дже-

рела духовності.

53-54. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

ХХУІІІ

55. Морфологічна 

будова слова.

56. Написання 

слів з найуживані-

шими орфогра-

мами.

55-56. У чому 

полягає сенс 

життя.

55-56. Удоско-

налення вміння, 

систематизувати 

й узагальнювати.

Поглиблення 

усвідомлення 

взаємозв’язку 

особистого і за-

гальнонародного, 

визначення сенсу 

життя.

ХХІХ

57. Частини мови.

58. Слово, сло-

восполучення, 

речення. 

57-58. Людина 

й суспільний 

прогрес.

57-58. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

ХХХ

60.Телефонна 

розмова як вид 

усного мовлен-

ня.

59. Читання 

мовчки тексту 

наукового стилю 

(тест).

59. Контрольна 

робота (диктант).

59-60. Те-

лефон – не 

розкіш, а засіб 

спілкування.

59-60. Усвідом-

лення структури 

власної пізна-

вальної діяльно-

сті.

Удосконалення 

вміння сприй-

мати прочитане, 

здійснювати 

самоконтроль.

59. А. Кон-

трольна 

робота (дик-

тант).

Б. Читання 

мовчки тек-

сту науко-

вого стилю 

(тест).

ХХХІ

62. Стислий 

переказ тексту 

публіцистичного 

стилю мовлення 

(п).

61 Просте 

речення. Члени 

речення.

61. Найсвятіше 

в житті.

62. Витоки кни-

говидання.

61-62. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

.
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ХХХІІ
63. Мережа 

Інтернет.

64. Складне ре-

чення.

63. Поважайте 

право людини 

на особисту 

інформацію.

64. Людина і 

Всесвіт.

63-64. Удоскона-

лення вміння мо-

делювати, логічно 

викладати думки, 

систематизувати.

ХХХІІІ

65.Контрольна 

робота (тест).

66. Система розді-

лових знаків.

65-66. Само-

розвиток і

самоконтроль 

людини.

65-66. Удоско-

налення вміння 

здійснювати 

самоконтроль, 

моделювати, 

логічно викладати 

думки, система-

тизувати.

65. Кон-

трольна ро-

бота (тест).

ХХХІУ

67-68.

.Контрольний 

твір-роздум у 

публіцистично-

му стилі (п).

67-68. Лю-

диною бути 

важко.Стати 

людиною – 

велика праця 

(Е. Межелай-

тис).

67-68. Удоско-

налення вміння 

здійснювати 

самоконтроль.

Роздум над влас-

ним внутрішнім 

світом, здатністю 

оцінювати власні 

вчинки.

67-68. 

Контрольна 

робота (твір).

ХХХУ

69.Робота над 

виправленням 

помилок, допу-

щених у письмо-

вих роботах.

70.Текст, його 

будова (узагаль-

нення).

69-70. Пре-

красна форма 

спілкування – 

ніжність.

69-70. Удоско-

налення вміння, 

систематизувати 

й узагальнювати, 

доводити власні 

думки.
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ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 1. Роль і місце риторики у сучасній школі: результати досліджень

(Косянчук С. В.)

Розробленню методики формування риторичних умінь старшокласників пе-

редувала робота з вивчення стану досліджуваної проблеми у загальноосвітній се-

редній школі. Реальну картину дав змогу виявити констатувальний експеримент.

На першому етапі його (листопад 2008 року) у полі нашого зору перебували 

індивідуальні характеристики старшокласників, як-от: допитливість, творчий 

інтерес і прагнення до творчих досягнень, здатність до самоосвіти, аналітичні 

здібності, спостережливість тощо. Відповідно до логіки дослідження було по-

ставлено такі завдання:

• виявити самооцінку старшокласників щодо власних рівнів культури мови і 

мовлення;

• з’ясувати, чи поглиблюють вони самостійно знання з української мови;

• з’ясувати ставлення старшокласників до додаткових занять, гуртків, тренін-

гів, що розкривають секрети ефективного спілкування;

• вивчити залежність ефективності власної мовленнєвої поведінки від невер-

бальних засобів спілкування (зовнішнього вигляду, рухів тіла, сили і тембру го-

лосу, міміки, жестів)

• виявити рівень сформованості у старшокласників умінь захищати власну 

думку, позицію.

Окремий блок запитань анкети було спрямовано на виявлення актуальних 

проблем особистісного характеру, міжособистісних стосунків, соціального ха-

рактеру. Це дало змогу виявити, що ставлення старшокласників до риторики як 

науки про красномовство, до набуття риторичних умінь безпосередньо залежить 

від усвідомлення ними переваг освіти й освіченості.

Самооцінювання старшокласників розглядаємо як особливий рівень розвит-

ку самосвідомості, що визначає специфіку ставлення як до себе, так і до інших. 

Уміння самокритично оцінити свої здібності відіграє важливу роль у формуванні 

особистості, а отже, дає можливість визначати особистісний параметр розумової 

діяльності.

Риторична діяльність є своєрідним тренінгом умінь і навичок, що сприяють 

соціалізації підлітків. Соціалізацію розуміємо як «історично зумовлений процес 

розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, настанов, 

зразків поведінки, що притаманні певному суспільству [3, с. 5]». Передбачуваний 

результат – «активне відтворення особистістю набутого соціального досвіду у сво-

їй діяльності та спілкуванні. Соціалізація може відбуватися як в умовах виховання, 

тобто цілеспрямованого формування вихованця, так і в умовах стихійного впливу 

на особистість[3, с.5]».

Розглядаючи самооцінювання як процес, а риторичні вміння і навички як його 

інструменти, доходимо висновку, що і те, й інше безпосередньо пов’язане з цілями 

і прагненнями учнів. Тож адекватне самооцінювання дає змогу співвіднести свої 

сили із завданнями й вимогами тих, хто їх ставить. Завищене або занижене само-
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оцінювання може деформувати внутрішній світ підлітка, негативно позначитися 

на його мотиваційній та емоційно-вольовій сферах, а отже завадити гармонійному 

розвиткові.

Під час другого етапу констатувального зрізу було опитано 96 старшокласників 

ЗНЗ №256 м. Києва, а запитання об’єднано у блоки. Оскільки мистецтво виража-

ти свої думки безпосередньо залежить від сформованості риторичних умінь, ми 

розпочали дослідження з культури мови і мовлення.

Блок «Культура мови і мовлення»

На прохання визначити власний рівень культури мови і мовлення учні відпо-

віли таким чином:

Таблиця 1

Самооцінювання старшокласниками власного рівня культури мови і мовлення

Рівень культури мови 
і мовлення

Усі учні (%) Учні 9 класу (%) Учні 10 класу (%) Учні 11 класу (%)

Високий 29,2 42,9 39,3 17,8

Середній 51 40,3 20,4 36,7

Нижче середнього 13,5 9,4 33,6 38,2

Важко відповісти 6,3 7,4 6,7 7,3

Блок «Пам’ять»

Важливе значення для процесу навчання риторики має пам’ять. Недарма один 

із розділів класичної риторики називається «Меморія». Здатність зосереджувати-

ся, запам’ятовувати і бути уважним активно розвиваються у шкільні роки. Розви-

ток пам’яті й уваги значною мірою впливає на пізнавальну активність учнів, спри-

яє удосконаленню мовлення, тому наступне запитання анкети було пов’язано із 

цими важливим аспектами. Його результати відображено в таблиці 2.

Таблиця 2
Самооцінювання старшокласниками своєї пам’яті

Варіанти відповіді на запитання

«Ви маєте добру пам’ять?»

Загальна кількість 

учасників 
9 клас 10 клас 11 клас

Так 69 (71,9%) 66,7% 75% 75,8%

Ні 12 (12,5) 7,7% 14,3% 17,2

Важко відповісти 15 (15,6) 25,6% 10,7% 7%

Всього опитано 96 (100%) 100% 100% 100%

З одного боку, задоволення учнів своєю пам’яттю з віком зростає: 9 клас – 

66,7%; 10 клас – 75,0%, 11 клас – 75,8%. З іншого – зростає й кількість тих, хто 

не може стверджувати, що має добру пам’ять: 9 клас – 7,7%; 10 клас – 14,3%, 

11 клас – 17,2%. Натомість знижується відсоток тих, хто обрав варіант «Важко 

відповісти».
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У табл. 3 подано розподіл відповідей респондентів на запитання про те, чи 

можуть вони сконцентруватися і бути уважними тривалий час.

Таблиця 3

Самооцінювання здатності сконцентруватися і бути уважними

Варіанти відповіді на запитання:

«Чи можете ви сконцентруватися і бути 

уважним (-ою) тривалий час?»

Загальна кількість 

учасників (%)

9 Клас

(%)

10 клас

(%)

11 клас

(%)

Так 82,3 87,2 82,1 75,9

Ні 8,3 2,6 10,7 13,8

Важко відповісти 9,4 15,2 7,2 10,3

ВСЬОГО 100% 100% 100% 100%

79 юнаків і дівчат (82,3%) вказали, що можуть сконцентруватися і бути уваж-

ними протягом тривалого часу (див. табл. 3). 8 старшокласників (8,3%) не можуть 

цим похвалитися; 9 учнів (9,4%) не визначилися з відповіддю. Зазначимо, що 
хлопців і дівчат, які можуть сконцентруватися і бути уважними протягом трива-

лого часу, порівну (по 82,3%).

З одного боку, тих, хто може сконцентруватися і бути уважними протягом три-

валого часу з віком зменшується: 9 клас – 87,2%; 10 клас – 82,1%, 11 клас – 75,9%. 

З іншого, зростає кількість тих, хто не може сконцентруватися і бути уважним 

тривалий час: 9 клас – 2,6%; 10 клас – 10,7%, 11 клас – 13,8%.

Детальний аналіз здобутих даних засвідчив: дев’ятикласники характеризують 

себе як уважних, проте їм хотілося б, аби пам’ять була розвиненішою; десяти-

класники стають менш уважними, натомість 3/4 з них вважають, що мають добру 

пам’ять. Учні 11 класу демонструють однакові показники як доброї пам’яті, так і 

здатності сконцентруватися і бути уважними тривалий час. Втім загальна ситуація 

свідчить про те, що учням 10-11-их класів необхідно розвивати як пам’ять, так і 

увагу. Очевидно, саме ці учні розуміють, що їм не вистачає довготривалої пам’яті 

як специфічного блоку оброблення інформації, що характеризується практично 

необмеженими часом збереження і обсягом збереженої інформації. Ефектив-

ність довготривалої пам’яті визначається за рахунок систематичного повторен-

ня семантично закодованої інформації, що сприяє встановленню асоціативних 

зв’язків між елементами, за якими окрема інформація може бути відновлена зі 

всього інформаційного поля. Таким чином, саме вміння зосереджуватися (бути 

уважним) на будь-яких об’єктах або процесах відіграє важливу роль. Процеси 

запам’ятовування і зосередження взаємопов’язані. У старшій школі цьому варто 

приділяти більше уваги, використовуючи під час уроків різноманітні ігри, ство-

рюючи різноманітні мовленнєві ситуації, що й сприятиме розвиткові інтелекту, 

пізнавальній активності, вправному мовленню учнів.

Зауважимо, що курс «Основи практичної риторики» покликаний якнайак-

тивніше залучати старшокласників до групових занять (диспути, круглі столи, 

конференції, семінари тощо).

За висновками психофізіолога Л. Гримака, систематичне спілкування з людь-

ми є «обов’язковою умовою повноцінного розвитку особистості. Воно сприяє 

встановленню соматичної і психологічної рівноваги, зниженню гостроти кон-

фліктів, що виникають, зняттю стресових станів, підвищенню оцінки власної 
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соціальної значущості [2, с. 3]». На думку вченого, спілкування «обов’язково по-

винно включати в себе елементи позитивного емоційного ставлення – визнання, 

привітність, любов [2, с. 3]».

Блок «Секрети ефективного спілкування»

Аналіз відповідей відображено в таблиці 4.

Таблиця 4

Бажання старшокласників опанувати секрети ефективного спілкування

Варіанти відповідей на запитання:

«Чи хотіли б ви відвідувати уроки (додаткові заняття, гуртки, курси), 

де розкриваються секрети ефективного спілкування?»

Кількість учнів

(%)

Так 44,8

Ні 25,0

Важко відповісти 30,2

ВСЬОГО 100,0%

Дослідження дало змогу також виявити, що більше третини десятикласників 

не визначилися, чи хочуть вони опановувати секрети ефективного спілкування. 

Натомість майже половина як дев’ятикласників, так і одинадцятикласників зго-

лосилися, що уроки (додаткові заняття, гуртки, курси), де вчителі розкривають 

секрети ефективного спілкування, їм не завадили б.

52,9% дівчат вважають, що такі заняття підуть їм на користь, тоді як серед хлоп-

ців погодилися лише 40,3%. Лише 14,7% дівчат переконані, що не варто витрачати 

час на відвідування таких занять, тоді як хлопців у 2,1 рази більше. Майже однако-

вий відсоток і тих, і інших не визначилися з відповіддю на поставлене запитання.

Не виявлено активного бажання (16,7%) навчатися секретів спілкування серед 

тих, хто вважає, що їхній рівень культури мови і мовлення нижче середнього. Тут 

є над чим замислитися.

Блок «Уміння переконувати»

Запорукою успішної соціалізації підлітків дослідники вважають уміння мати 

власні переконання і переконувати співрозмовника у правильності власної пози-

ції, думки. Чи вміють вони це робити? Як вони це роблять? Чи навчають їх цьому в 

школі? Зрештою, чи вважають вони, що активна життєва позиція, успіх залежать 

від уміння захищати власні погляди?

Таблиця 5

Уміння старшокласників захищати власну позицію

Варіанти відповідей на запитання:

«Чи завжди ви захищаєте власну позицію?»

Усі опитані

(%)

Учні

9 класу (%)

Учні

10 класу (%)

Учні

11 класу (%)

Завжди 30 30,8 35,7 23,8

Не завжди (50/50) 64,6 63,2 53,8 75,9

Дуже рідко 4,1 5,1 7,2 –

Важко відповісти 1 0,9 3,3 0,3

Як бачимо, «Завжди захищають» свою думку 30,2% опитаних, а таких, хто від-
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повів «50/50» – 64,6%. 4,1% опитаних обрали варіант «Дуже рідко». Утруднилися 

з відповіддю 1% старшокласників. Щоправда, детальний аналіз здобутих даних 

дав змогу виявити окремі нюанси. Так, серед одинадцятикласників немає анкет 

із варіантом відповіді «Дуже рідко». Серед десятикласників таких 7,2%, або у 1,4 

раза більше, ніж серед дев’ятикласників (5,1%). Серед учнів 11-ого класу 75,9% 

таких, кому вдається захистити свою думку лише у половині випадків («50/50»), 

а це у 1,4 рази більше, ніж серед учнів 10-го класу (53,8%), і в 1,18 раза більше, 

ніж серед учнів 9-го класу. Найбільше учнів, які завжди захищають власну дум-

ку, серед десятикласників (35,7%), які у 1,2 раза активніші, ніж дев’ятикласники 

(30,8%) і в 1,5 раза, ніж одинадцятикласники.

Значних розбіжностей у відповідях на зазначене запитання не спостерігало-

ся. Тож розглянемо залежність уміння захищати власну думку від рівня культу-

ри мови і мовлення респондентів. Найвищий результат щодо вміння захищати 

власну думку тримають ті старшокласники, хто вважає свій рівень культури мови 

і мовлення середнім (44,8% від загальної кількості опитаних). Другу сходинку у 

цій графі посідають ті, хто вважає, що їхній рівень культури мови і мовлення ви-

щий середнього (а це 20,8%). На третьому місці перебувають ті, кого задовольняє 

власний рівень культури мови і мовлення, і цього достатньо, аби захищати власні 

позиції. На четвертому місці опинилися старшокласники, котрі не змогли оцінити 

власний рівень культури мови і мовлення, проте зазначили, що захищати свої 

думки таки вміють.

Здобуті дані не дають змоги відстежити причини такого явища. Напевно, цю 

проблему потрібно вивчати глибше і не тільки за допомогою традиційного соці-

ологічного інструментарію – анкети-опитувальника. Безпосереднє спілкування 

з цією категорією старшокласників, спостереження за поведінкою під час уроків, 

опитування вчителів, бесіди з батьками, напевно, дадуть змогу ретельно відсте-

жити цю проблему. Але це, вочевидь, може бути предметом одного з наступних 

досліджень.

Блок «Техніка мовлення»

Чинна програма з української мови для 10-12 класів ЗНЗ (академічний рівень) 

передбачає 16 годин для навчання учнів 12 класу «Основ практичної риторики», де 

значна увага приділяється прийомам налагодження і збереження контакту мовця 

з аудиторією [9]. Велика роль відводиться засобам невербального спілкування, а 

саме – поставі, міміці і жестам. Тож, звертаючи увагу старшокласників на най-

важливіші вимоги до публічного виступу, учитель повинен розповісти про основні 

вимоги до особистості мовця.
Ми запропонували старшокласникам відповісти на запитання: «Чи допомагає 

ваш зовнішній вигляд (рухи, голос, міміка, постава) переконати співрозмовника 

і схилити на ваш бік?». Розподіл відповідей подано в табл. 6.

Таблиця 6

Уміння старшокласників використовувати невербальні засоби спілкування

Варіанти відповідей Кількість опитаних

Так, я цим часто користуюся 37,9

Так, але від цього мало що залежить 24,2
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Так, але цим я дратую інших 2,1

Ні, бо вважаю, що від цього нічого не залежить 12,7

Ні, і не надаю цьому ніякого значення 4,2

Важко відповісти 18,9

ВСЬОГО 100,0%

Зазначимо, що розподіл відповідей за віком респондентів не дав особливих 

приводів для міркувань, натомість привернув нашу увагу розподіл відповідей за 

статтю. З’ясувалося, що юнаки (40,9%) в 1,3 раза частіше, ніж дівчата (32,4%), 

користуються невербальними засобами спілкування, зокрема голосом. Інші 26,2% 

юнаків також вдаються до зазначених засобів, але вважають, що від них користі 

мало. Дівчат, які поділяють цю думку, менше – 1/5 частина (20,6%) від загальної 

кількості. Ще 1/5 частина (20,6%) дівчат принципово не користуються такими 

засобами під час спілкування, бо переконані, що «від цього нічого не залежить», 

тому їх у 2,5 рази більше, ніж юнаків, котрі поділяють саме цю позицію.

Простежується майже стійка тенденція, яка вказує на залежність розуміння 

респондентами значення і ролі невербальних реакцій під час спілкування від са-

мооцінювання рівня культури мови і мовлення.

Отже, що нижче старшокласники оцінюють власний рівень культури мови і 

мовлення, то менше вони використовують на практиці закони впливу невербаль-

них реакцій на аудиторію загалом і співрозмовників зокрема.

Навчаючи старшокласників риторики, недостатньо знайомити їх із секретами 

спілкування. Тут не обійтися без моделювання риторичних ситуацій соціального 

характеру. Науку красномовства діти мають сприймати і засвоювати як основу, на 

якій ґрунтуватиметься їхня подальша навчальна чи/і трудова діяльність. Риторика 

має стати внутрішньою потребою, а не просто розділом шкільного предмета.

Блок «Соціокультурне середовище і підліток»

Необхідність вивчати мовні процеси і навчати правильно й аргументовано го-

ворити спричинена стрімкістю життя (соціокультурним середовищем загалом). 

Сучасне суспільство потребує активних, упевнених, комунікабельних (щоб не 

опинитися на узбіччі подій), працездатних (щоб бути конкурентоспроможним), 

прагматичних (бо тенденції розвитку законів економіки та ринку диктують свої 

умови), практичних, аби вміти застосовувати знання з метою самореалізації.

Акцентуючи увагу старшокласників на цьому, і пам’ятаючи, що навчально-ви-

ховна робота передбачає, щонайперше, адаптацію індивідів в умовах соціуму, 

в умовах колективу/групи, сім’ї тощо, учителі повинні налаштовувати зв’язки 

старшокласників із навколишнім світом.

Варто пам’ятати, що мова тут є одним із основних джерел розуміння і пізнан-

ня дійсності, одним із головних засобів, за допомогою яких підлітки моделюють 

досвід. Яким є цей соціальний досвід, покажуть відповіді респондентів на запи-

тання, що допоможуть нам виявити актуальні проблеми особистісного характеру, 

міжособистісних стосунків, соціального характеру, а також проблеми, актуальні 

для старшокласників.
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Таблиця 7

Найактуальніші проблеми особистісного характеру

Актуальні проблеми особистісного характеру

(перші три місця)

Кількість учасників 

(%)
Рейтинг проблем

Вибір майбутньої професії 86,2 1

Оцінки в журналі
80,9 2

Вибір мети в житті 80,9 2

Самопочуття, здоров’я 77,9 3

Особливості сприйняття старшокласниками найактуальніших проблем міжо-

собистісних стосунків відображає табл. 8.

Таблиця 8

Найактуальніші проблеми міжособистісних стосунків

Актуальні проблеми міжособистісних стосунків

(перші три місця)

Кількість

учасників % 
Рейтинг проблем

Стосунки з матір’ю 87,1 1

Стосунки між батьками 84,9 2

Стосунки з друзями
84,0 3

Як з’ясувалося, найбільше дошкуляють старшокласникам сімейні проблеми, 

що не сприяє повноцінному розвиткові особистостей учнів. Неважко здогадатися, 

що у більшості сімей панують сімейно-побутові конфлікти і створюються кон-

фліктні ситуації. Діти стають «важкими», часто мають високий ступінь конфлік-

тності. Міжособистісні конфлікти породжують внутрішні конфлікти особистості, 

що є «зіткненням між приблизно рівними за силою, але протилежно спрямовани-

ми інтересами, потребами, потягами тощо [1, с. 21]». Риторика передбачає роботу 

з подібним матеріалом, навчає оцінювати ситуації, сприяє засвоєнню певних мов-

них кліше, виробленню відповідних форм поведінки, аби відвертати конфліктні 

ситуації, уникати конфліктів як таких. А сім’я, як виявляється, послаблює свої 

позиції, втрачає основні функції щодо формування підростаючого покоління.

«Гарна сім’я, на думку В. Долі, – не тільки близькі, які живуть разом. Це люди, 

згуртовані як почуттями, так і інтересами, ідеалами, ставленням до життя. Нор-

мальна сім’я опирається на три основи: подружню любов, батьківську любов, 

любов дітей до батьків. Коли ці почуття наявні, вони не просто складаються, а 

ніби примножуються, і цей сплав створює прекрасну психологічну атмосферу для 

життя дорослих і дітей. Турботи про близьких навіть на шкоду собі найчастіше 

бувають вищим проявом людяності. Саме сім’я створює оптимальні умови для 

морального розвитку дітей. Батьки закладають у дитині основу людських почут-

тів, основу світорозуміння, все те, що сприятиме формуванню особистості. Гарна 

сім’я прискорює прогрес, поліпшує всю атмосферу життя – у побуті й суспільстві 

[4, с. 4-5]».
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У чинній Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів зазначено, що 

«основна мета навчання рідної мови в загальноосвітній школі полягає у фор-

муванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє 

вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами 

рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень ко-

мунікативної компетенції [9, с. 3]».

Вивчення проблеми формування мовленнєвої і комунікативної компетенцій у 

структурі загальної підготовки і розвитку особистості здійснюється з метою роз-

роблення методик, спроможних забезпечити навчально-виховний процес ефек-

тивними засобами навчання і покликаних допомогти учням легко, вільно, неви-

мушено висловлюватися, вести бесіду, дискутувати тощо, що, звісно, є ознакою 

високого рівня мовленнєвої культури, якості мовлення і запорукою подальшого 

вдосконалення мовленнєвої діяльності. Тому без розуміння процесу формуван-

ня мовленнєво-комунікативних умінь, його сутності і значення, що є основою 

розвитку комунікативної компетенції, неможливо розглядати такі поняття, як 

«мовленнєва діяльність», «мовленнєве спілкування», «мовленнєве середовище» 

тощо. Аби зрозуміти процес, ми маємо вивчити (принаймні на рівні констату-

вального зрізу) стан готовності старшокласників до усвідомлення необхідності 

здобуття знань і навичок з риторики.

Спираючись на думку багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, що риторику 

слід розглядати як філологічну науку, науку про ораторське мистецтво, теорію 

красномовства тощо, ми вирішили з’ясувати думки старшокласників щодо цього. 

Під час наступного етапу констатувального зрізу було опитано 112 респондентів.

Аби картина мала цілісний характер, для початку було з’ясовано, чи знають 

опитувані, що таке риторика. На діаграмі 1 подано здобуті дані (у %).

Рис 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви, що таке риторика?»

Як бачимо, із загальної кількості опитаних учнів трохи більше третини відпо-

віли ствердно.

За результатами аналізу відповідей на запитання «Що таке риторика?» (учні 

могли обрати не більше трьох варіантів відповіді) складено рейтингову таблицю.
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Таблиця 9.

Рейтинг варіантів відповідей на запитання «Що таке риторика»

Варіант відповіді Кількість учнів
Рейтинг варіанту

відповіді

наука про вправне мовлення 63 1

наука про ораторське мистецтво 38 2

наука переконувати 11 3

Як бачимо, позиція «…наука про вправне мовлення» посіла перше місце в 

рейтингу відповідей. Це підтверджує припущення, що з поняттям риторика учні 

ознайомилися під час уроків з української мови та літератури, бо малоймовірно, 

що словосполучення «вправне мовлення» старшокласники могли чути в позаш-

кільному мовному середовищі. Більше третини учнів обрали два (дехто – три) 

варіанти відповіді. Це свідчить про розуміння риторики як науки.

Спонукаючи старшокласників до роздумів, ми ввели до опитувальника таке 

запитання «Древні греки вважали, що головне – переконувати слухачів, а римляни 

завдання риторики вбачали у тому, щоб красиво говорити. Яка Ваша думка?», 

запропонувавши обрати тільки один із варіантів:

1) Уміти переконувати когось – це життєво необхідне вміння;

2) Головне – красиво говорити, бо в цьому полягає успіх;

3) Треба вміти і красиво говорити, і переконувати;

4) Необхідно, щоб слово не розходилося з ділом, тоді й риторика не потрібна.

Відповіді респондентів розподілилися таким чином:

Таблиця 10.

Відповіді на запитання «Давні греки вважали, що головне – переконувати слухачів,
а римляни бачили завдання риторики в тому, щоб красиво говорити. Яка Ваша думка?»

Варіант відповіді Кількість учнів
Кількість 

відповідей у %

Уміти переконувати когось – це життєво

необхідне вміння
9 8,0

Головне – красиво говорити, бо в цьому полягає успіх 8 7,1

Треба вміти і красиво говорити, і переконувати 91 81,4

Необхідно, щоб слово не розходилося з ділом, тоді й 

риторика не потрібна
4 3,5

Ми спробували проаналізувати відповіді і виявити, під впливом чого позиція 

«Треба вміти і красиво говорити, і переконувати» представлена найбільшою кіль-

кістю голосів учасників.

Подальший аналіз здобутих статистичних даних показав таке:

1. Варіант відповіді «Уміти переконувати когось – це життєво необхідне вмін-

ня» у 5,6 раза актуальніший для юнаків.

2. Варіант відповіді «Головне – красиво говорити, бо в цьому полягає успіх» 

знов-таки активніше підтримали юнаки(у 4,9 раза більше).

3. Варіант відповіді «Треба вміти і красиво говорити, і переконувати» більше 

представлений в анкетах дівчат (у 1,2 раза більше).
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4. Варіант відповіді «Необхідно, щоб слово не розходилося з ділом, тоді й рито-
рика не потрібна» знов-таки активніше підтриманий дівчатами (у 4,3 раза більше).

Ми проаналізувати такий розподіл відповідей. І з’ясувалося, що важливість 
відповіді «Уміти переконувати когось – це життєво необхідне вміння» для юнаків 
криється в бажанні утвердитися й утверджуватися в дорослому житті за рахунок 
«переконання когось». Тобто превалює вербальний складник бажання навчитися 
таки вміння переконувати. Натомість дівчата на це не зважають, проте безапеля-
ційно переконані, що життєвий успіх залежить від того, ЩО і ЯК вони доводити-
муть оточуючим своїми справами. У цьому сенсі дівчата набагато прагматичніші, 
і тут немає нічого дивного, адже науково доведено, що представниці жіночої статі 
дещо випереджають чоловіків як у фізіологічному розвитку, так і в психічному. 
Отже, вони починають доросле життя підготовленішими, ніж юнаки.

Закономірно постає запитання, чому абсолютна більшість юнаків обрала варі-
ант відповіді: «Головне – красиво говорити, бо в цьому полягає успіх». Відповіді 
юнаків іще раз підтвердили наявність проблеми навчально-виховного процесу, 
коли на його плині позначаються відмінності психосоматичного розвитку юнаків 
і дівчат. Йдеться насамперед про особистісно орієнтоване навчання, практичного 
досвіду здійснення якого в Україні обмаль.

Наступне запитання анкети мало на меті визначити ставлення старшокласни-
ків до вивчення риторики як розділу української мови або як до окремого навчаль-
ного предмета. Старшокласникам пропонувалися такі варіанти, із яких обрати 
потрібно лише один:

1. Позитивно. Сподіваюся, що здобуті знання з риторики принесуть мені ко-
ристь у майбутньому;

2. Байдуже. Предметів вивчаємо й так багато, тому немає значення, чи одним 
предметом більше, чи одним менше;

3. Негативно. Вважаю, що не треба перевантажувати шкільну програму зайвим 
предметом і витрачати час на його вивчення.

4. Важко відповісти.
У табл. 12 подано відповіді респондентів.

Таблиця 11.

Відповіді на запитання «Як Ви ставитеся до вивчення риторики як розділу української 
мови або окремого навчального предмета?»

Варіанти відповідей
Кількість учнів, 

що відповіли

Кількість

відповідей у %

Позитивно 53 47,3

Байдуже 29 25,9

Негативно 16 14,3

Важко відповісти 14 12,5

Як бачимо, лише 14,3% опитаних висловилися категорично і не бажають ви-

вчати риторику.

Подальший аналіз здобутих даних засвідчив таке:

1. Дівчата у 1,2 раза позитивніше ставляться до риторики, ніж юнаки.

2. Байдужість юнаків стосовно риторики у 1,8 раза вища, ніж серед дівчат.

3. Водночас негативне ставлення до вивчення риторики як розділу української мови 

або окремого навчального предмета серед дівчат у 2,4 раза більше, ніж серед хлопців.
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4. Майже вдвічі більше хлопців не змогли визначитися з вибором відповіді на 
запропоноване запитання.

Такий розподіл відповідей не є чимось винятковим, а лише підтверджує висно-
вки, зроблені після аналізу результатів, отриманих вище (див. табл. 11). Не зайве 
наголосити, що вікові психологічні особливості людини істотно позначаються на 
ефективності навчально-виховного процесу.

Проаналізуємо відповіді старшокласників на останній блок запитань анкети, 
що виявляє ставлення учнів до риторики, її практичного значення в подальшому 
їхньому житті. Отже, прикінцевий блок запитань ми окреслили так: «Наскільки 
правильним, на Вашу думку, є твердження, що навіть в інформаційному суспіль-
стві, де панує Інтернет та комп’ютерні технології, дуже важливо володіти рито-
ричними вміннями і навичками?».

Респондентам пропонувалося такі варіанти відповідей:
1. «Знання риторики впливають на вибір професії» або «На вибір професії 

знання риторики жодною мірою не впливає».
2. «Від риторичних умінь залежить кар’єрне зростання (просування по службі)» 

або «Не залежить, бо знаю людей, які і без цього зробили собі кар’єру».
3. «Уміння спілкуватися цінується, бо це дає змогу залучати більше клієнтів. 

Тому від збільшення реалізації товарів і послуг залежить оплата праці» або «Від 
того, уміють чи не вміють люди правильно говорити, оплата праці не збільшується 

і не зменшується».

Таблиця 12.

Відповіді на запитання «Чи впливають знання з риторики на вибір професії»

Варіант відповіді
Кількість тих,

хто відповів

Кількість

відповідей у %

Так 53 47,3

Ні 26 23,2

Важко відповісти 20 17,9

Не замислювався (-лася) 13 11,6

Як свідчать дані табл. 4, 53 старшокласники (або 47,3%) вважають знання ри-

торики важливими для вибору професії, натомість 26 респондентів (23,2%) пере-

конані у протилежному.

Таблиця 13.

Відповіді на запитання «Чи впливають знання і вміння
з риторики на просування по службі?»

Варіант відповіді
Кількість тих,

хто відповів

Кількість

відповідей у %

Так 57 50,9

Ні 5 4,4

Важко відповісти 34 30,4

Не замислювався (-лася) 16 14,3

З табл. 14 видно, що 57 старшокласників (або 50,9%) вбачають залежність про-

сування по службі від від риторичних умінь, натомість лише 5 (4,4%) переконані, 

що не залежить.
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Таблиця 14.

Відповіді на запитання «Чи залежить оплата праці від уміння спілкуватися?»

Варіант відповіді
Кількість тих, 

хто відповів

Кількість

відповідей у %

Так 53 47,3

Ні 13 11,6

Важко відповісти 30 26,8

Не замислювався (-лася) 16 14,3

Результати відповідей на це запитання засвідчують відчуття старшокласниками 
суспільної важливості проблеми спілкування, адже 53 учні (або 47,3%) вважають, 
що вміння спілкуватися позитивно впливає на рівень зарплати, натомість 13 учнів 
(11,6%) переконані, що це не має ніякого значення.

Оскільки риторичні вміння визначаються як інтегративна властивість осо-
бистості, заснована на здобутих знаннях і набутих навичках, то з дослідження 
випливає, що у більшості учнів досі не сформовано необхідних риторичних умінь, 
і вони майже не вміють аналізувати продукт мисленнєво-мовленнєвої діяльності, 
не завжди впевнено почуваються в суб’єкт-суб’єктній моделі відносин.

З огляду на аналіз структури риторичної діяльності, теоретична модель рито-
ричних умінь повинна бути представлена як синтез розумового, мовленнєвого і 
комунікативного компонентів. Тож у процесі навчання української (рідної) мови 
як засобу спілкування, пізнання і впливу учнів загальноосвітніх шкіл необхідно 
приділити значну увагу цим компонентам як складникам моделі розвитку рито-
ричних умінь. Доречним є використання риторичного матеріалу, що дає змогу 
враховувати вікові особливості, а методи навчання риторики мають передбачати 
групову діяльність. З огляду на те, що риторика стосується не тільки предметів 
гуманітарного профілю, то необхідно її елементи активніше використовувати під 
час викладання інших предметів.

Навчання української (рідної) мови в системі профільної освіти – важливий 
складник педагогічної діяльності. Вправне володіння рідною мовою, високий 
рівень мовленнєвої культури – ознака людини освіченої і культурної незалежно 
від фаху, який вона обрала.
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§ 2. Риторичні вміння старшокласників
(Голуб Н. Б.)

Згідно зі стратегією модернізації змісту сучасної загальної освіти головним орі-

єнтиром у визначенні результатів засвоєння предмета є набір ключових компетен-

цій. Перелік компетенцій як орієнтирів у навчанні будь-якого предмета залежить 

від мети і завдань, передбачених програмою. До головних завдань шкільного курсу 

української мови відносять формування учня як мовної особистості, що здатна 

ефективно спілкуватися у різних життєвих ситуаціях. Виховання ж гармонійно 

розвинутої, культурної особистості передбачає уникнення дисгармонії у спілку-

ванні і поведінці.

Розглядаючи компетенції як певну «суму знань, умінь і характерних рис [3]», 

що дають змогу особистості якісно виконувати певні дії, вважаємо за доцільне 

виділити окремо перелік умінь, які є передумовою, базою для формування рито-

ричної компетентності.

Орієнтирами у визначенні результатів навчання мови вчені називають різні 

компетенції: (мовну, мовленнєву, предметну, прагматичну, комунікативну, соціо-

культурну), а головним критерієм сформованості мовної особистості – відповідні 

компетентності, що забезпечують учневі здатність репрезентувати й реалізувати 

себе засобами мови і мовлення.

Однак у переліках складників згаданих вище компетенцій поза увагою до-

слідників почасти залишаються такі характеристики мовлення, як впливовість, 

переконливість та аргументованість. З огляду на зазначене є потреба говорити 

про риторичну компетенцію, що передбачає формування у мовця навичок не 

лише грамотного, лексично та граматично багатого й гнучкого, інформаційно 

насиченого, доцільного, а й логічного, впливового, переконливого та естетично 

привабливого мовлення.

Вперше згадку про риторичні вміння, якими повинен володіти вихованець, 

знаходимо у «Риторичних настановах» Марка Фабія Квінтіліана. Давньоримський 

учений визначав як обов’язкові такі вміння майбутнього оратора:

• вибрати і назвати тему;

• зібрати й проаналізувати матеріал для промови;

• створити саму промову відповідно до задуму, характеру й інтересів аудиторії;

• прикрасити промову згідно з правилами стилістики;

• використовуючи повноцінну літературну мову і прийнятні фігури мовлення; 

у результаті з’єднати фігури мовлення і фігури думки;

• вивчити промову;

• виголосити її [4].

На останньому етапі навчання видатний ритор привертає увагу до дикції, яка в 

системі ораторського виховання починається попередньо з мови годувальниці та 

сім’ї, продовжується на уроках дикції в акторській школі, закріплюється у практи-

ці вислуховування й аналізу виступів ораторів і у власному досвіді проголошення 
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промови. Гарну дикцію Квінтіліан розглядає як важливе вміння оратора і як засіб, 

що сприяє уникненню ораторського хвилювання.

У кінці минулого століття про доцільність виділення риторичних умінь заявила 

Т. Ладиженська, увівши їх у програму з риторики для загальноосвітньої школи. 

В основу методики формування риторичних умінь дослідниця поклала розвиток 

усіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо і слухання) [5].

Згодом на формування риторичних умінь орієнтують регіональні програми з 

практичної риторики, розроблені російськими вченими (Архаровою Д., Доліні-

ною Т., Іпполітовою Н., Чудиновим А. та ін. вченими).

Різні підходи до визначення суті риторичних умінь знаходимо у працях Л. Ас-

суїрової, О. Ворожбитової, Л. Горобець, Т. Донської, О. Залевської, І. Іванчук, 

Л. Качалової, І. Лисакової, О. Мурашова, М. Рибникової, О. Симакової, Й. Стер-

ніна та ін. Зокрема Л. Горобець розглядає суть поняття «риторичні вміння», 

по-перше, у зіставленні із суміжними («комунікативні вміння», «мовленнєві 

вміння», «текстові вміння», «жанрові вміння») і, по-друге, як синонімічні кому-

нікативним. Наголошуючи на складній структурі комунікативних умінь, дослід-

ниця вважає за доцільне поділити їх на екстралінгвістичні та лінгвістичні (мовні й 

мовленнєві) і на текстові, жанрові й риторичні уміння. Градацію автор умотивовує 

таким чином: текстові вміння є базовими для жанрових, а риторичні акумулюють 

текстові й жанрові і є складником видової дефініції «комунікативно-мовленнєві 

вміння».

Отже, щоб з’ясувати суть поняття «риторичні вміння», дослідниця вибудовує 

ієрархію суміжних понять: «комунікативні (екстралінгвістичні та лінгвістичні) – 

мовні – мовленнєві (текстові, жанрові та риторичні).

Комунікативні розглядаються як уміння, що формують здатність розв’язувати 

будь-які комунікативні завдання у різних сферах і ситуаціях спілкування засобами 

сучасної літературної мови, предметних знань і вмінь [2, 170].

Мовленнєві вміння, на думку дослідниці, – це «здатність динамічного комбіну-

вання мовних навичок відповідно до мети й умов комунікації [2, 171]».

Текстові вміння Л. Горобець тлумачить як базові, оскільки вони лежать в ос-

нові моделювання всього тексту безвідносно до конкретного висловлювання» і 

«дають змогу конструювати текст незалежно від стилю та жанру й визначаються 

як уміння зв’язно, логічно, послідовно викладати думки відповідно до норм су-

часної літературної мови.

Суть жанрових умінь дослідниця визначає так: «це мовленнєва конкретика, 

зумовлена ситуацією спілкування, яка і визначає вибір, використання тієї чи 

іншої усвідомленої мовленнєвої поведінки, засобу, прийому для переконання, 

пояснення, навіювання, активації уваги, замовчування та ін. [2, 171]».

Риторичні вміння автор розуміє як «уміння усвідомлено впливати на аудиторію 

за допомогою мовлення», «уміння, що сприяють розвиткові/формуванню усві-

домленого ефективного мовленнєвого впливу на людину під час міжособистіс-

ного, групового і колективного спілкування [2, 171]».

Однак коли мова йде про перелік конкретних умінь, Л. Горобець, відповідно 

до логіки своїх досліджень, виділяє два типи риторичних умінь сучасного вчите-

ля, пов’язуючи їх із аналізом та створенням текстів (текстові вміння) і введенням 

риторичних елементів у тексти нериторичних жанрів (жанрові вміння).

Таким чином з поля зору автора випадають уміння, пов’язані з моделюванням 

аудиторії, налагодженням і підтримуванням контакту з нею, психологічною на-
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становою оратора на успішний виступ, невербальними засобами спілкування та 

ін., тобто ті, що не є текстовими чи жанровими. Значить, у структуруванні рито-

ричних умінь текстові й жанрові не охоплюють і не вичерпують усіх, передбачених 

завданнями і змістом риторики як науки й навчальної дисципліни.

Отже, спробуємо конкретизувати риторичні вміння для іншої категорії (для 

учнів старших класів), ліквідувавши ці прогалини. Якщо дотримуватися логіки, 

закладеної ще античними вченими і виформуваної в основні розділи класичної 

риторики, весь процес становлення ритора умовно можна поділити на докому-

нікаційний, комунікаційний і післякомунікаційний. Зазначимо, що риторичні 

вміння розглядаємо як базовий складник риторичної компетенції, а їхню сфор-

мованість як ознаку й передумову риторичної компетентності.

За «Українським педагогічним словником» (автор – С. Гончаренко), уміння 

означає «здатність незалежно виконувати певні дії на основі набутих знань і на-

вичок [1]».

Відповідно риторичні вміння розуміємо як набуту здатність мовця здійснювати 

планомірну підготовку до міжособистісного, групового чи масового спілкування 

і досягати усвідомленого ефективного впливу на слухача.

Оскільки основу класичної риторики становить публічний виступ (етапи під-

готовки, виголошення й аналізу), головною класифікаційною ознакою для визна-

чення риторичних умінь старшокласників обираємо етапи роботи над публічним 

виступом: інвенцію (винайдення думок), диспозицію (логічне їх розташування), 

елокуцію (мовне оформлення думок), елоквенцію (прикрашання думок: надання їм 

вишуканості, естетичної приваби й оригінальності), меморію (запам’ятовування 

написаного), акцію (виголошення) і рефлексію (аналіз і самоаналіз). Виділяючи 

вміння, враховуємо суть основних понять класичної риторики – логосу (єдність 

думки і слова), етосу (висока мораль мовця і мовленого ним слова), пафосу (відпо-

відне емоційне оформлення промови), топосу (використання усталених мовних 

зворотів для відповідних ситуацій спілкування).

Щоб уникнути дублювання структур мовної і риторичної компетенцій, вва-

жаємо за доцільне виділити 3 групи риторичних умінь, вилучивши уміння, пе-

редбачені для розділу «Елокуція», що за своїм змістом і спрямуванням тяжіють 

до мовної компетенції.

Перша група риторичних умінь – докомунікаційні – спрямовані на реалізацію 

завдань чотирьох розділів риторики: «Інвенція», «Диспозиція», «Елоквенція», 

«Меморія». З урахуванням особливостей їх змісту доцільно виділити такі вміння:

• робити настанову на психологічно комфортне й успішне спілкування з ау-

диторією;

• мотивувати свою появу перед слухачами;

• будувати гармонійні стосунки зі слухачами;

• обирати тему виступу;

• формулювати мету;

• добирати й опрацьовувати матеріал (аналізувати, групувати, класифікувати, 

структурувати й систематизувати);

• моделювати аудиторію;

• обирати відповідний жанр;

• формулювати тезу;

• добирати сильні аргументи;

• прогнозувати реакцію аудиторії на виступ;
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• структурувати текст виступу;

• логічно розташовувати змістові елементи структури виступу;

• добирати риторичні фігури й тропи для увиразнення думки і створення у 

слухачів відчуття естетичної насолоди;

• співвідносити мовні засоби із задумом, особливостями аудиторії, власним 

ораторським стилем, типом і жанром мовлення;

• використовувати мовні засоби як прийом зацікавлення аудиторії, активізації 

слухачів;

• поєднувати у доборі мовних засобів раціональне й емоційне, інформаційне 

й образне;

• організовувати процес вивчення тексту промови;

• утримувати загальну картину створеного тексту й вільно його відтворювати;

• зберігати інформацію упродовж певного часу;

• витягувати необхідну інформацію з глибин пам’яті;

• утримувати пам’ять у постійній готовності.

Другу групу вмінь – комунікаційні – пов’язуємо із завданнями, що реалізуються 

у процесі виголошення промови й безпосереднього контакту з аудиторією. Це, 

зокрема, такі вміння:

• триматися перед аудиторією;

• орієнтуватися в часі;

• ставити запитання й давати відповідь;

• тримати зоровий контакт з аудиторією;

• правильно обирати тональність, варіювати силу голосу й темп мовлення;

• орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування;

• надавати мовленню відповідного емоційного забарвлення;

• використовувати невербальні засоби.

Третя група вмінь – післякомунікаційні – забезпечують спад інтелектуаль-

но-психологічної напруги (так зване інтелектуально-психологічне розвантажен-

ня), «перегляд» і критичне оцінювання власного виступу. На цьому етапі мова йде 

про такі вміння:

1) переключати увагу на інші види діяльності;

2) аналізувати й критично оцінювати такі аспекти риторичної діяльності:

• ефективність спілкування;

• рівень володіння мовою;

• стиль і манеру викладу матеріалу;

• доцільність використання мовних засобів у конкретній ситуації спілкування 

і для конкретного слухача;

• повноту викладу заданої теми (інформативність);

• логічність викладу думок

• коректність поведінки оратора і слухачів;

• правильність реакції на різні непередбачувані явища та ін.

3) робити висновки із допущених помилок і огріхів;

4) планувати роботу з вироблення і вдосконалення власного ораторського стилю.

Ключовими образами, що формуються у процесі набуття цих умінь є:

• для першої групи – образ людини, яка мислить (мислитель);

• для другої групи – образ людини, яка мовить (мовець), переконує і зачаровує 

(харизматичний лідер), пропагує гуманність і утверджує мораль (добродійник);

• для третьої групи – образ людини, яка аналізує, оцінює (критик).
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Названі образи у процесі формування риторичної компетентності учня стануть 

невід’ємними складниками привабливого образу компетентного оратора.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що нині назріла потреба розглядати рито-

ричні вміння не лише як компонент комунікативних, але і як окремий предмет і 

об’єкт дослідження.
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§ 3. Риторична компетентність у системі ключових компетентностей

(Голуб Н.Б)

Якісні зміни в системі загальної освіти спрямовані на те, щоб знання, здобу-

ті в школі, були корисними для людини у її подальшому житті й професійному 

становленні. Сучасні дослідники проблему якості освіти зводять переважно до 

п’яти позицій:

1) людина самостійна і відповідальна;

2) людина може щось робити;

3) людина бажає робити те, що може;

4) економіка цього періоду життя людини потребує того, що вона може і 

бажає робити;

5) людина готова самоудосконалюватися, розуміючи, що завтра економіка 

може потребувати іншої діяльності [19, с. 5].

За таких умов іншим стає цілевизначення і мотивація знань: вони (знання) вже 

являють собою не інформаційний багаж, а ключ до розв’язання всіх проблем осо-

бистісного, професійного чи суспільного характеру. Забезпеченню реалізації цих 

позицій сприяє технологія компетентнісного навчання. Таким чином, поява понять 

«компетенція» і «компетентність» пов’язана з якісними змінами у системі освіти.

Донедавна у багатьох джерелах поняття «компетенція» і «компетентність» вжи-

валися як тотожні. Однак останнім часом учені чітко їх розмежовують, вважаючи, 

що компетенція – це «відчужена, наперед задана соціальна вимога (норма) до 

освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності 

в певній сфері[21]»; «це готовність суб’єкта ефективно організовувати внутріш-

ні і зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети [5, с. 6-7]», а компетент-

ність – це «особистісна характеристика (сукупність характеристик) учня, що вже 

сформувалися, і мінімальний досвід діяльності в заданій сфері [21]», «результат 

освіти, що виражається в оволодінні учнем певним набором способів діяльності 

стосовно конкретного предмета [5, с. 6-7]». Отже, поняття «компетенція» являє 
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собою своєрідний комплексний опис (перелік, набір) соціально важливих знань, 

умінь, навичок, необхідних для забезпечення ефективного виконання певних дій, 

а «компетентність» – результат тривалої навчальної діяльності, а саме – сформо-

ваний набір способів діяльності, що дає змогу людині ефективно діяти, самостій-

но приймати рішення, оцінювати й удосконалювати свою діяльність і нести за неї 

відповідальність. Різниця між ними полягає також у тому, що компетентність пе-

редбачає наявність мінімального досвіду застосування компетенції. Більше того, 

йдеться не про будь-який досвід, а саме той, на який існує запит у суспільстві, 

який співвідноситься з конкретними видами діяльності.

Усвідомленню суті поняття «компетентність» сприяє виділення таких ком-

понентів:

1. Характеристика діяльного суб’єкта (обізнаний, зрілий, вимогливий, мораль-

но і духовно стійкий, відповідальний, щирий, відданий справі).

2. Цілісна характеристика компетентності як мети й результату діяльності: 

основа, що підтримує існування, має складну будову і глибокий внутрішній зміст.

3. Характеристика діяльності з набуття компетентності: споруджувати, зводи-

ти, створити, поступово вивести із роздумів у процесі творчості, надати внутріш-

ньої єдності, ввести в дію, зробити необхідним, зберегти.

4. Оцінювальна характеристика компетентності як результату діяльності: зна-

чний, авторитетний; ціннісний, вражає якістю і добротністю; справжній, досте-

менний, зразковий, відповідає суті явища й дійсності [1, с. 14].

Згадані вище компоненти переконливо свідчать, що компетентності немож-

ливо навчити, «вона виражає здатність учня накопичувати, інтегрувати знання, 

вміння і досвід їхнього використання у процесі розв’язання навчальних і життєвих 

проблем так, щоб вони ставали продуктом соціального досвіду [4, с. 22]».

З метою уникнення помилок у вживанні цих понять є потреба визначити, у 

яких відношеннях вони перебувають. Обґрунтованими й логічними вважаємо 

висновки вчених стосовно доцільності розгляду компетенції як базового склад-

ника компетентності й орієнтира у навчанні. Варто брати до уваги і той факт, 

що «компетентність формується з окремих компетенцій, але аж ніяк не обмежу-

ється ними [9, с. 39]». Значно утруднює сприйняття інформації сплутування, 

ототожнення чи невизначеність змісту у контексті цих понять. Наприклад: «Із 

цих елементарних ключових компетенцій у поєднанні з певними знаннями і спе-

ціальними вміннями утворюються складні і комплексні компетенції [19, 31]»; 

«Складниками комунікативної компетенції є мовна, мовленнєва і соціокультурна 

компетенції [9, 47]».

Обґрунтованим вважаємо підхід В. Нищети, згідно з яким автор окреслює 

поле функціонування термінів. Зокрема, у контексті освітніх документів (про-

грам, стандартів, освітніх концепцій), що містять вимоги, норми стосовно нав-

ченості учнів, правомірним є вживання поняття «компетенції». Особливістю 

компетенції дослідник вважає наявність чітких меж, змісту і структури. Метою 

ж цілеспрямованої, спеціально організованої педагогічної діяльності є набуття 

учнями компетентностей як досвіду ефективної діяльності в межах компетенції. 

Компетентність В. Нищета характеризує як результативну особистісну характе-

ристику людини, а комплекс компетентностей – як саму людину, набутий рівень 

буття особистості. Важливими є висновки вченого щодо лексичної сполучуваності 

термінів: «…якщо говорити про розвиток і формування, варто вживати термін 

«компетентність», адже не можна розвивати чи формувати норми й вимоги… [16]».
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Таким чином, визначення меж семантичних полів близьких понять, якими є 
«компетенція» і «компетентність», дає змогу не лише усвідомити місце кожного 
з них у системі компетентнісного навчання, а й сприяє уникненню небажаної 
плутанини у поєднанні цих термінів з дієсловами: компетенцію – «визначаємо», 
«формулюємо», а компетентність – «формуємо», «розвиваємо», «набуваємо», 
«підвищуємо», «оцінюємо». Усвідомлюючи чітко позиції кожного поняття, ро-
зуміємо помилковість таких, наприклад, формулювань: «У межах інноваційних 
технологій навчання особлива увага приділяється формуванню загальних і профе-
сійних компетенцій»; «Підвищення мовної компетенції студентів технічних вишів» 
(назва статті); «Мовленнєва поведінка студентів як показник їхньої мовної компе-
тенції» (назва статті); «Водночас засвоєння учнями ключових компетентностей 
ураховується під час оцінювання навчальних досягнень учнів»; «Фахівець, який 
володіє сформованою риторичною компетенцією, легко і швидко орієнтується у 
різних ситуаціях спілкування, визначити особисте комунікативне завдання від-
повідно до особливостей цієї ситуації, відібрати оптимальні мовні засоби для пе-
редавання думок і почуттів» і под.

Питання класифікації компетентностей на сьогодні залишається дискусив-
ним. Вітчизняні й зарубіжні дослідники розглядають різні варіанти кількісного 
складу.

Так, І. Зимня розмежовує три основні групи компетентностей:
• компетентності, що стосуються самого себе як особистості, як суб’єкта жит-

тєдіяльності;
• компетентності, що стосуються взаємодії людини з іншими людьми;
• компетентності, що стосуються діяльності людини і виявляються у всіх її ти-

пах і формах [11].
Очевидно, що в основу такого підходу покладено основні етапи навчання: в 

учнів початкової школи формуються компетентності першої групи, що заклада-
ють підвалини особистісного становлення дитини; для середньої ланки і старших 
класів визначено складніший рівень, відповідно до якого учень як особистість 
формує навички взаємодії з іншими людьми; компетентності третьої групи фор-
муються у процесі професійного навчання і становлення. Однак і такий поділ 
можна назвати умовним, адже процес становлення особистості учня триває і в 
наступні роки.

Відповідно до призначення і змісту виділяють ключові та професійні компе-
тентності. Ключовими (базовими, надпредметними, універсальними) прийня-
то вважати компетентності, що охоплюють різні життєві ситуації і важливі для 
кожного члена суспільства незалежно від сфери діяльності. На їх універсальність 
указує сама назва: слово «ключові» в ній означає, що компетентності цього виду 
є своєрідним ключем до успішного життя людини в суспільстві.

Важливість ключової компетентності визначають такі її функції:
• сприяти досягненню успіхів у житті;
• забезпечувати якісний розвиток суспільних інститутів;
• охоплювати різноманітні сфери життя.
Особливості професійних компетентностей зумовлені галуззю професійної 

діяльності людини, що спричиняє звуження меж їхнього вияву.

Трирівнева ієрархія компетентностей, запропонована А. Хуторським, ураховує 

поділ змісту освіти на надпредметну, метапредметну (загальну для всіх предметів), 

міжпредметну (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметну (для кожного 

навчального предмета). Автор пропонує такий поділ компетентностей:
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• ключові (стосуються надпредметного змісту освіти);

• загальнопредметні (формуються на базі метапредметного й міжпредметного 

змісту);

• предметні (розглядаються як елементи двох попередніх рівнів, що мають кон-

кретний опис і формуються засобами окремих навчальних предметів).

Ключові компетентності означають готовність ефективно застосовувати здо-

буті знання, набуті вміння й навички, певний досвід оволодіння способами діяль-

ності у розв’язанні різних завдань (практичних, пізнавальних, комунікативних 

тощо).

У полі нашого зору перебувають компетентності старшокласників, тому вва-

жаємо за доцільне виокремити освітні компетенції, що є для учня орієнтиром у 

здобуванні освіти. Перелік ключових освітніх компетентностей учені мотивують 

головними цілями загальної освіти, структурним представленням соціального 

досвіду й досвіду особистості, а також основними видами діяльності учня, що 

дають йому змогу опановувати соціальний досвід, формувати вміння й життєво 

важливі навички практичної діяльності в сучасному суспільстві. Брак єдиної тео-

ретичної основи у визначенні їх кількості спричиняє появу різних класифікацій. 

За орієнтир беремо типологію А. Хуторського, який називає такі блоки ключових 

освітніх компетентностей:

1) ціннісно-смисловий (компетентність у сфері світогляду, ціннісних орієнтирів, 

що забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної чи іншої 

діяльності, впливає на формування його індивідуальної освітньої траєкторії та 

програми життєдіяльності в цілому);

• загальнокультурний (охоплює коло питань національної й загальнолюдської 

культури, духовно-моральних основ життя, що сприяють формуванню культуро-

логічного й загальнолюдського розуміння світу);

• навчально-пізнавальний (охоплює сукупність знань, умінь і навичок організації 

цілевизначення, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінювання 

навчально-пізнавальної діяльності; передбачає формування функціональної гра-

мотності, а саме: вміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірюваль-

ними навичками, використання ймовірнісних, статистичних та інших методів 

пізнання);

• інформаційний (формування вмінь самостійно шукати, відбирати й аналізува-

ти необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати 

її);

• комунікативний (передбачає вміння взаємодіяти з людьми і подіями, працю-

вати в групі, презентувати себе засобами мовленнєвої комунікації);

• соціально-трудовий (означає володіння знаннями й досвідом у різних сферах: 

суспільній діяльності, соціально-трудовій, у сфері сімейних стосунків та обов’яз-

ків, у питаннях економіки й права, у галузі професійного самовизначення; фор-

мування навичок соціальної активності та функціональної грамотності);

• особистісного самовдосконалення (засвоєння способів фізичного, духовного 

й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; ця 

компетенція охоплює правила особистої гігієни, турботи про власне здоров’я, 

статевої грамотності, внутрішньої екологічної культури) [21].

На думку вченого, процедура конструювання освітніх компетенцій спирається 

на рефлексивне виявлення компетентнісного змісту існуючої освіти й передбачає 

проходження чотирьох етапів:
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1) пошук проявів ключових компетентностей у кожному конкретному навчаль-

ному предметі;

2) побудову ієрархічної надпредметної систематики – «дерева компетентностей»;

3) проектування загальнопредметних освітніх компетентностей на вертикаль-

ному рівні для всіх трьох ступенів навчання;

4) проекцію сформованих за ступенями компетентностей на рівень навчаль-

них предметів та їх відображення в освітніх стандартах, навчальних програмах, 

підручниках і методиках навчання [21].

Важливість кожного навчального предмета визначається тим, що він (предмет) 

робить посильний внесок у формування всіх компетентностей на загальнопред-

метному рівні, однак специфіка змісту сприяє виокремленню й зосередженню 

уваги на тих предметних компетентностях, що є складниками загальнопредмет-

них і ключових.

Так, українська мова на загальнопредметному рівні сприяє формуванню цін-

нісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, 

соціально-трудових та компетентностей особистісного самовдосконалення, але 

основні зусилля її спрямовані на набуття комунікативної компетентності. Це 

завдання визнане ключовим у формулюванні мети мовної освіти, узгоджене з 

європейськими освітніми стандартами і відображає одну з ідей Загальноєвропей-

ських рекомендацій з мовної освіти, зокрема компетентнісний підхід до навчання мови.

Важливим аспектом компетентнісного навчання є побудова ієрархічної над-

предметної систематики – «дерева компетентностей» [21]. Визначення місця кож-

ної з них у загальній системі сприяло б чіткому баченню ролі предмета, етапності, 

наступності й перспективності, взаємозв’язків у формуванні відповідних компе-

тентностей, створенню ефективних методик і результативному пошуку шляхів 

удосконалення наявних у лінгводидактиці підходів.

Загалом у навчанні мови дослідники говорять про такі компетенції, що є орі-

єнтирами мовної освіти, – комунікативну, мовленнєву, мовну, соціокультурну, 

діяльнісну (стратегічну) (Пентилюк М., Горошкіна О., Симоненко Т. та ін.); ко-

мунікативну, мовну, лінгвістичну, предметну і прагматичну (Туміна Л., Вятют-

нєв М., Ізаренков Д. та ін.). Дехто з російських учених до цього переліку додає 

мовленнєву (Донська Т., Ігнатова І., Самосєнкова Т.). Єдине, в чому сходяться 

вітчизняні й зарубіжні дослідники, – це визнання комунікативної компетенції 

вищою, складнішою за своєю структурою одиницею. Однак по-різному підходять 

до тлумачення між ними відношень. Так, М. Пентилюк структурними елементами 

комунікативної компетенції як найбільш складної й загальної визнає мовленнєву, 

мовну (лінгвістичну), прагматичну, предметну, професійно-комунікативну [18, 

с. 5]. І. Ґудзик розглядає у складі комунікативної мовну, мовленнєву і соціокуль-

турну компетенції [9, с. 45-50].

У свою чергу названі елементи теж можуть структуруватися, зокрема складни-

ками мовної (лінгвістичної) прийнято вважати лексичну, граматичну, семантич-

ну, фонологічну, орфографічну, орфоепічну та ін.

Щодо змісту такі підходи виправдані, однак у структурному плані постає про-

блема: якщо одна компетенція є складником компетентності, то чи може вона ж 

вважатися й елементом іншої компетенції? Можливо, у цій ситуації доцільніше 

говорити не про компетенцію як про складник іншої компетенції, про компетен-

ції вищого й нижчого рівня? Наприклад, у структурі блоку комунікативних ком-

петентностей визначити градацію: вищого рівня компетенція – комунікативна, 
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середнього рівня (ті, що її формують, є базовими) – мовна, мовленнєва, предмет-

на та ін; нижчого рівня (для мовної) – лексична, граматична, орфографічна і т.д. 

Або ж останні не називати компетенціями, а виділити їх як уміння у складі мовної 

компетенції. Це питання, на жаль, досі залишається дискусійним.

Останнім часом у системі мовної освіти особливої ваги набуває риторич-

ний аспект, тому виправданим вважаємо введення риторичної компетентності 
(далі – РК). Лінгвісти та лінгводидакти, обстоюючи право на її існування, все ж 

демонструють різне бачення проблеми. Одні з них заявляють про риторичну (Ас-

суїрова Л., Бабкіна О., Ворожбитова О., Горобець Л., Донська Т., Іванчук І., Ка-

чалова Л., Ладиженська Т., Нищета В., Отводенко Н., Симакова О., Чувакін О.), 

інші про комунікативно-риторичну (Камишева С., Гарифулліна Н., Вяткіна І., 

Жарова О., Федосєєва Т.) чи мовно-риторичну компетентність/компетенцію 

(Онуфрієнко Г.).

У зв’язку з цим розв’язання потребують такі питання:

• Чим умотивоване виділення РК;

• Яке місце в ієрархічній системі відводиться кожній із згаданих компетентно-

стей у сфері мовної освіти;

• Якими є відношення риторичної та комунікативної, мовної, мовленнєвої 

тощо компетентностей?

Варто зазначити, що не всі вчені, у тому числі вітчизняні, до виділення РК 

ставляться однозначно. З огляду на це є потреба в обґрунтуванні такої необхідно-

сті. Отже, до факторів, що підтверджують доцільність риторичної компетентності 

відносимо такі:

• нагальна потреба переконливого мовлення у різних видах суспільного і мі-

жособистісного спілкування, на що орієнтує риторика (логос);

• необхідність формування образу високодостойного мовця (оратора) із вну-

трішньою готовністю не лише спілкуватися, а й нести відповідальність за сказане, 

пропагувати високу суспільну мораль, бути її зразком і носієм (етос);

• важливість проблеми емоційної культури в суспільстві (пафос);

• потреба досвіду мовних особистостей вільно будувати діалог у різних ситуа-

ціях мовлення із використанням усталених і схвалених суспільством формул, що 

полегшують спілкування і роблять його бажаним і приємним (топос).

Л. Колесникова, наголошуючи на необхідності риторичної компетенції (ком-

петентності), пояснює, що сучасна риторична освіта передбачає наявність таких 

постулатів: мовець творить співрозмовника; в діалозі з аудиторією народжується 

істина; у процесі мовлення повністю удосконалюється людина як головна мета 

виховання й освіти, оскільки удосконалюючи своє мовлення, людина удоскона-

лює себе, змінює свій стиль і спосіб життя [14].

Який зміст укладаємо в поняття «риторична компетентність»?

Російські вчені, обстоюючи поняття РК, проектують його у своїх дослідженнях 

на рівні професійних компетентностей. На думку Л. Горобець, РК – це «здатність 

усвідомлено створювати, виголошувати і рефлексувати авторсько-адресний текст 

мовленнєвого/риторичного жанру відповідно до мети і ситуації публічного мов-

лення [8, с. 215]».

І. Іванчук розглядає РК як «усвідомлене і мотивоване використання риторич-

них засобів носіями вищого типу мовленнєвої культури з опорою на поєднання 

їх інтелектуальних, духовних, моральних якостей, що забезпечують силу переко-

нання емоційного впливу на адресата, а також і можливість виразити індивіду-
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альні риси особистості, створити неповторний образ оратора. Співвідносячи РК 

з комунікативною, автор зазначає, що ця категорія склалася історично, виявля-

ється у мовленнєвих навичках і орієнтована на певний стан літературної мови 

[12, с. 184]».

РК старшокласника, на нашу думку, повинна означати здатність мовця ефек-

тивно використовувати риторичні знання, вміння і досвід з метою гармонізації 

всіх видів спілкування, досягнення комунікативної мети, утвердження вищих 

морально-етичних і патріотичних ідеалів суспільства.

Різняться погляди і на структуру РК: одні дослідники виділяють у її складі 

соціокультурну компетентність, мовну підготовку, навички спілкування (Отво-

денко Н.), інші – наявність базових знань із риторики, вправність у питаннях 

організації мовленнєвої діяльності, здатність до прагматичної діяльності з вико-

ристанням наявних підходів, способів та прийомів (Чувакін О.).

Л. Горобець уявляє структуру РК як ієрархію трьох основних компонентів:

1) перший – це усвідомлений вибір комунікативної мети, стратегій, що реалі-

зуються через комунікативно-риторичні тактики і визначаються комунікативною 

ситуацією; в його основі – риторичні вміння, співвідносні з винайденням і роз-

ташуванням думок;

2) другий, що дає змогу авторові промови забезпечити адекватний синтез її 

як цілого тексту; визначати доцільність вживання кожної лексичної одиниці у 

конкретній ситуації, точно і правильно висловлювати думку та впливати на інте-

лектуальні емоції слухачів;

3) третій – це володіння арсеналом жанрово-стилістичних засобів [8, с. 215].

Немає єдиного підходу також щодо визначення місця РК у системі компетент-

ностей. Зокрема, О. Бабкіна розглядає РК у складі комунікативної і тлумачить її 

як коректну мовленнєву поведінку. Складниками багатокомпонентного поняття 

автор вважає комплекс знань, умінь і навичок, спрямованих на досягнення за-

планованого прагматичного результату та експресивно-емоційні й логічні засоби 

мови [2].

В ієрархічному поділі не зовсім зрозумілою видається думка Л. Горобець про 

те, що мовна і лінгвістична компетенції (компетентності – Н.Г.) є базовими у 

формуванні комунікативної, а риторична – її складник. Висловимо припущення, 

що мовну і лінгвістичну автор відносить до предметних, тоді яку позицію займає 

риторична – на одній сходинці із комунікативною чи на різних? Якщо дотримува-

тися логіки автора, вважаючи комунікативною компетентністю здатність і реальну 

готовність до мовленнєвої взаємодії та взаєморозуміння, а РК – вищим рівнем 

комунікативної компетенції (компетентності – Н.Г.), що забезпечує риторичну 

діяльність людини, то риторична має займати в ієрархії вищий щабель, ніж кому-

нікативна, або ж мають бути виділені інші рівні комунікативної компетентності 

(наприклад, середній (достатній) і низький чи початковий) [8].

Створюючи модель риторичної компетентності спеціаліста, автор важливу 

роль відводить особистісним характеристикам мовної особистості і мотиваці-

ям. Ключовими елементами моделі Л. Горобець вважає риторичну компетенцію, 

знання про ефективне спілкування, знання про специфіку спілкування у сфе-

рі мовленнєвої активності, риторичні вміння, досвід ефективного спілкування. 

Таким чином, дослідниця утверджує думку про структурне підпорядкування 
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компетенції і компетентності. Ця відповідність логічно прослідковується у роз-

роблених автором моделях риторичної компетенції та компетентності. Зокрема 

складниками риторичної компетенції Л. Горобець називає настанову особистості, 

риторичні знання, риторичні вміння і рефлексію. Як елементи структури рито-

ричної компетентності дослідниця виділяє духовний світ особистості, оперування 

жанрово-стилістичними особливостями текстів як продуктів мовленнєвої діяль-

ності; спроможність здійснювати свідомий вибір комунікативної мети, риторич-

них стратегій і тактик; риторичні вміння застосовувати практичні засоби руху до 

комунікативної мети [7, с.15-16].

В. Нищета розмежовує поняття «комунікативна компетентність» і «риторична 

компетентність», вважаючи, що основою компетентності є поведінковий (діяль-

нісний) досвід. На думку дослідника, для досягнення прагматичного результату 

того чи іншого мовленнєвого акту риторично компетентного суб’єкта недостат-

ньо лише комплексу знань, умінь, навичок, експресивно-емоційних та логічних 

засобів мови. Автор переконаний, що в основі риторичної компетентності мають 

бути «володіння знаннями, уміннями, навичками й експресивними, емоційни-

ми, логічними засобами мови та здатність спрямовувати ці якості для досягнення 

запланованого прагматичного результату [16, с. 96]».

У структурі риторичної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл В. Нищета 

виділяє такі елементи:

• комплекс мовних і риторичних знань у контексті їх вправного застосування 

в мовленнєвій діяльності (теоретико-практична площина);

• комунікабельність (ініціативність, здатність до включення в активну кому-

нікацію) (площина активності);

• вправність у доборі стратегій і тактик спілкування (організаційно-методоло-

гічна площина);

• вправність у володінні експресивно-емоційними засобами мови для досяг-

нення запланованого прагматичного результату (площина впливовості мовлен-

нєвого акту);

• навички спілкування, комунікації відповідно до мовленнєвої ситуації; засто-

сування вмінь використовувати обрані засоби для досягнення комунікативної 

мети (процесуально-діяльнісна площина);

• цінності, ціннісні орієнтації, духовність особистості (соціокультурна – мо-

рально-етична площина) [16, с. 97].

Загалом такий перелік значною мірою доповнює й уточнює зміст поняття «ри-

торична компетентність» у контексті загальної освіти, однак і в ньому не врахо-

вано такі важливі моменти:

1) продукування риторичного тексту має свої особливості: він має бути не лише 

інформаційно насиченим, а й лексично привабливим, емоційно виваженим, щоб, 

збагачуючи слухача інформаційно й емоційно, приносити йому насолоду;

2) відповідальність мовця за кожне сказане слово.

З огляду на сказане, цими положеннями доцільно доповнити 4-й і 6-й пункти. 

Щодо місця РК старшокласника і РК майбутнього фахівця, то їхні позиції в іє-

рархічній системі компетентностей видаються різними. Так, РК старшокласника 

формується у системі предметних компетентностей і розглядається в загальному 

плані як важливий складник комунікативної. У переліку професійних компетент-

ностей майбутніх фахівців РК повинна виділятися як самостійний компонент.
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§ 4. Форми, методи і засоби навчання риторики в школі

(Голуб Н., Федорчук Т.)

Переорієнтація освіти в Україні на пріоритет інтересів особистості, повно-

цінну реалізацію внутрішнього потенціалу учня передбачає якісну зміну техно-

логічного процесу. Провідними підходами, як підтверджує досвід, мають бути 

філософський, психологічний, особистісний, загальнодидактичний, системний, 

діяльнісний та етнокультурологічний.

Важливість філософського підходу полягає у необхідності формування цінніс-

них орієнтирів у житті людини й відповідного ставлення до них. Психологічний 

підхід має враховувати індивідуальні й вікові особливості учня у процесі поро-

дження, реалізації та сприйняття мовлення.

Витоки особистісного підходу зафіксовано іще в працях античних філософів 

Геракліта, Протагора, Сократа, Платона, Арістотеля. Так, Протагор визнав лю-

дину «мірою всіх речей». Останніми часом особистісний підхід утверджується 

як ключовий психолого-педагогічний принцип організації навчально-виховного 

процесу. Головним орієнтиром особистісного підходу є пріоритет індивідуально-

сті, самоцінності й самобутності учня.

Діяльнісний підхід спрямований на підготовку учнів до комунікативної діяль-

ності в соціумі. Суть діяльнісного підходу визначається насамперед сформовані-

стю й дієвістю життєво важливих риторичних умінь і навичок.

В основу навчання риторики української мови покладено загальнодидактичні 

принципи (науковості, систематичності й послідовності, наступності й перспек-

тивності, зв’язку теорії з практикою, наочності, доступності, свідомості), що зу-

мовлюють доцільний вибір форм, методів, прийомів і засобів навчання, сприяють 

забезпеченню належного рівня засвоєння передбаченого програмою теоретич-

ного матеріалу, формуванню риторичних умінь і навичок.

Крім названих загальнодидактичних, у навчанні риторики визначаємо такі 

специфічні принципи: культуровідповідності, ціннісний, стимулювання само-

стійності й творчості, життєвої перспективи, пріоритету практики, емоційності, 
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цілісності й інтеграції, активізації взаємовпливу навчання риторики і мови, сти-

лістики, культури мови, гармонійного діалогу. Це означає, що змістове напов-

нення занять з риторики повинне відображати особливості культури українського 

народу, привертати увагу і спрямовувати учасників навчального процесу до спо-

конвічних цінностей, що мають стати у їхньому житті пріоритетами.

Орієнтирами у формуванні мовленнєвої поведінки і вчинків учнів вважаємо 

споконвічні поведінкові норми і характеристики людини (толерантність, по-

шанне ставлення до співрозмовника, шляхетність, скромність, тактовність та 

ін.), усталені українські форми мовленнєвого етикету, що сприяють створенню 

сприятливого емоційного клімату в колективі й суспільстві. Створення системи 

самостійного вивчення риторики, оригінальних і цікавих завдань, добір взірце-

вих текстів стимулюватиме пізнавальний інтерес, бажання удосконалювати мов-

но-риторичну майстерність протягом усього життя.

Ефективність навчання риторики великою мірою залежить від розуміння суті 

форм, методів, прийомів, засобів навчання, правильного їх добору й ефектив-

ного застосування. Одним із ключових компонентів навчального процесу є ме-

тод, тобто той механізм, що приводить у дію його зовнішні і внутрішні резерви. 

Відповідно до сучасних вимог, учитель повинен добирати і впроваджувати такі 

методи навчання, що забезпечать високий рівень пізнавальної активності учнів, 

ефективність і результативність навчальної діяльності. Важливою умовою ефек-

тивності процесу навчання є вміле поєднання різних методів. Високі результати, 

як свідчить досвід, дають комплексні цикли, до яких включено традиційні й ін-

новаційні методи і форми.

Привертає увагу розроблена Р. Піоновою багатомірна система методів нав-

чання, що ґрунтується на аналізі різних варіантів класифікацій, розроблених 

радянськими дидактами, досліджень литовських учених і власного досвіду. В її 

основу дослідниця поклала такі ознаки: дидактичні цілі й завдання, джерело знань 

і вмінь, способи спільної діяльності викладача і студентів. Апробовані автором 

методи поділено на п’ять груп:

1) теоретико-інформаційні методи навчання (усний цілісний виклад матеріалу, 

усний діалогічно побудований виклад (бесіда), розповідь, пояснення, дискусія, 

консультування, бригадний метод, аудіовідеодемонстрація);

2) практико-операційні методи навчання (вправи, алгоритм, «роби так, як я», 

розв’язання задач, дослід, експеримент, педагогічна гра);

3) пошуково-творчі методи навчання (спостереження, дослід, експеримент, 

сократівська бесіда, «лабіринт», «мозкова атака», «акваріум», бригадний метод, 

«думай, слухай, пропонуй», творчий діалог, аналіз конкретних ситуацій (проблем-

них, звичайних, нетипових), інсайт, кейс-метод та ін.);

4) методи самостійної роботи (читання (робота з підручником та іншими на-

вчально-методичними посібниками), відеострічка, експертиза, розв’язання задач 

і проблемних ситуацій, дослід, експеримент);

5) контрольно-оцінювальні методи (попередній екзамен, «ромашка», усний ви-

ступ, відповідь з місця, контрольна робота, дослід, вправа, програмовий контроль, 

тестування, опитування тощо) [4, с. 117-133].

Незважаючи на те, що ці методи призначені для вищої школи, наш вибір ціл-

ком обґрунтований особливостями риторики як навчальної дисципліни і вікови-

ми межами учнів, близькими до студентів. Водночас ці методи виконуватимуть і 

додаткову, адаптаційну функцію.
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Така класифікація імпонує іще тим, що вона поєднує традиційні та інноваційні 

методи, бо саме взаємодія їх сприяє ефективнішому формуванню риторичних 

вмінь учнів. Так, традиційні методи (лекція, розповідь) дають змогу вчителеві 

системно викладати великі блоки навчального матеріалу, зразки розв’язання про-

блем. Поєднуючи ці методи з активними та інтерактивними (навчальні ігри, «моз-

ковий штурм», творчі вправи, імітаційні завдання, аналіз конкретних ситуацій), 

учитель стимулює пізнавальну діяльність учнів, зацікавленість, посилює моти-

вацію навчання, що сприяє кращому формуванню необхідних вмінь та навичок.

Отже, цілком умотивоване вивчення теоретичного блоку риторики методом 

розповіді вчителя й лекції. Досвід підтверджує, що лекційний метод стає ефек-

тивнішим, якщо його поєднувати з іншими методами і прийомами, активно ви-

користовувати засоби навчання (евристика, проблемні запитання, «сократівський 

діалог», опорні конспекти, аудіозапис).

«Інноваційне навчання» розуміємо як «зорієнтовану на динамічні зміни в на-

вколишньому світі навчальну та освітню діяльність, яка ґрунтується на розвитку 

різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адапта-

ційних можливостей особистості [1, с. 9]». За даними наукових досліджень, най-

менших результатів можна досягти в умовах пасивного навчання (лекції – 5%, 

читання – 10%) а найбільших – в умовах інтерактивного (дискусійні групи – 50%, 

практика через дію – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%). Така 

статистика підтверджує необхідність упровадження у практику навчання ритори-

ки інтерактивних технологій.

Вибір активних методів навчання мотивуємо орієнтуванням їх на розвиток 

пізнавального потенціалу особистості, здатності до навчання; необмеженими 

можливостями для самостійного використання учнями без спеціальної допомо-

ги вчителів і здатністю впливати на мотивацію, ціннісні настанови, інтереси й 

потреби.

Метод аналізу ситуацій («Кейс-стаді», кейс-метод). Важливість кейс-мето-

ду вбачаємо у формуванні життєво необхідних навичок осмислення реальної 

життєвої ситуації, актуалізації оптимального комплексу знань, необхідного для 

розв’язання окресленої проблеми, що не має однозначного підходу. По суті це 

«метод аналітичної діяльності, спрямований на поглиблене розуміння реальних 

практичних ситуацій, що виникають у житті [9, с. 190]».

Ключовим складником будь-якого методу навчання, у тому числі й методу 

аналізу ситуацій, є активна пізнавальна діяльність, орієнтована на отримання 

істинного знання. З огляду на сказане, проблема істини у навчанні є визначаль-

ною. Однак дидакти радять розмежовувати навчальну й наукову істину. Вчитель і 

учень мають справу з істиною, що не є принципово новою для науки й не потребує 

верифікації. Вивчаючи предмет, учень пізнає відкриття, вже зроблені наукою, 

повторює (чи наслідує) вчителя, але це повторення має творчий характер. Автори 

кейс-методу орієнтують на особливий вид істини: істинним вважається розв’язан-

ня ситуації, представлене безліччю оптимальних пропозицій щодо практичного 

задоволення потреби, розв’язання конфлікту й окресленої проблеми в цілому.

У виборі кейс-методу керуємося такими його перевагами:

1. Метод сприяє розвиткові таких особистісних характеристик, як цілевизна-

чення, сила волі, працьовитість, здатність конкурувати, пишномовність, актив-

ність, моральність, усвідомлення себе особистістю; таких навичок, як навички 

аналізу, навички роботи з інформацією тощо.
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2. Найбільший ефект кейс-методу пов’язаний із розвитком працьовитості, 

практичних знань і навичок, а також здатності конкурувати в майбутньому у сфері 

професійної діяльності.

3. Робота у підгрупах і «заробляння» оцінки в процесі групової дискусії зму-

шують учнів постійно працювати і водночас конкурувати між собою у процесі 

аргументації й обстоювання власних позицій.

4. Метод забезпечує імітацію творчої діяльності учнів із продукування відомого 

в науці знання, однак його можна застосувати й у процесі здобуття принципово 

нового знання, дослідження тих аспектів соціальної дійсності, які наукою ще не 

осмислені [9, с. 194-195].

Практика переконує, що застосування цього методу в освітньому процесі ство-

рює сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу учня і формування в 

нього позитивного ставлення до навчання; одержання синергетичного ефекту 

через глибоке проникнення учасників навчання в проблемну ситуацію; взаємного 

доповнення і розвитку індивідуальних концепцій розв’язання завдань і (як резуль-

тат) досягнення нового рівня розуміння шляхів досягнення поставлених цілей; 

синтезування позитивних моментів індивідуального, групового і колективного 

осмислення проблем, чим сприяє швидшому формуванню особистісних якостей 

студентів; створення умов для активізації дослідницької діяльності, підтримання 

навчальної мотивації; сприяння вихованню лідерських якостей студентів.

Ситуаційна вправа, зорієнтована на прийняття рішення, має базуватися на 

реальному матеріалі, актуальному і цікавому для учнів. Макетуючи ситуаційну 

вправу, зважаємо на наявність її елементів (особа, яка приймає рішення (посада, 

роль); кількість учасників і відведені їм ролі; суть проблеми, що потребує розв’я-

зання; основні елементи (варіанти рішень, що мають бути ухвалені); цілі, які ста-

вить перед собою той, хто приймає рішення; джерела інформації; ілюстративні 

матеріали).

Кожна ситуація конкретизує певну мету (справедливо оцінити; визначити прі-

оритети; налагодити приязні стосунки у колективі; врахувати інтереси кожного 

тощо). У процесі обговорення і прийняття рішень багато важить аргументація, 

тому слід правильно зорієнтувати учнів у джерелах збору інформації. Кожна впра-

ва потребує ретельно виписаного сценарію з погодженням зазначених вище мо-

ментів. Усі етапи супроводжуються методичними порадами вчителя, що сприяє 

підвищенню ефективності, заощадженню часу, створенню атмосфери довіри. Як 

найпоширеніші, виділяють методичні поради двох типів: 1) запитання-завдання, 

роздані учням заздалегідь, щоб вони зосередились на головних проблемах ситу-

ативної вправи; 2) поточні запитання, що ставить учитель у процесі обговорення 

в аудиторії. Таким чином, головним інструментом з’ясування істини і прийняття 

рішень є запитання, що «стимулюють процес колективного пошуку відкриттів». 

Практикою напрацьовано таку типологію запитань: спрямовані на пошук інфор-

мації («хто?», «що?», «коли?», «де?» тощо); аналітичні («чому?», «як?»); підбурю-
вальні («чому?», «навіщо?»); дієві («що ви зробите, коли…?»); гіпотетичні («що…., 

якщо?»); прогнозові («що станеться, якщо….?»); узагальнювальні («які загальні оз-

наки….?») тощо [8, с. 146-147].

Ситуаційне навчання за своєю формою і суттю наближається до ігрових мето-

дів. Гру в теоретичній літературі розглядають по-різному: як особливе ставлення 

особистості до довкілля; як особливу діяльність, що змінюється і розгортається; 

як соціально заданий дитині і засвоєний нею вид діяльності; як особливий зміст 
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засвоєння; як діяльність, у ході якої відбувається розвиток психіки дитини; як со-

ціально-педагогічну форму організації дитячого життя, «дитячого суспільства» тощо.

Педагогічні ігри класифікують за кількома критеріями. Зокрема, за характе-

ром педагогічного процесу поділяють на навчальні (тренінгові, конролювальні, 

узагальнювальні); пізнавальні, виховні, розвивальні; репродуктивні, продуктив-

ні, творчі; комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні тощо. 

За характером ігрової методики ігри поділяють на предметні, сюжетні, рольові, 

ділові, імітаційні, драматизації тощо [11, с. 252].

Найпоширенішим із видів є рольова гра, імітаційна та гра, спрямована на ор-

ганізацію діяльності. Мета рольової гри – «визначити ставлення до конкретної 

життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід 

та почуття [2, с. 46-47]».

Таким чином, дидактичну гру розглядаємо не як поодиноке явище чи спосіб 

розвантаження, а як певну послідовність навчальних дій у процесі розв’язання 

завдань. Цей процес учені умовно поділяють на етапи. Перший етап – підготовка 
до навчальних занять – передбачає збір, оформлення й оброблення необхідної 

інформації; вивчення початкової інформації, проведення інструктажу про май-

бутню гру, визначення учасників гри; об’єднання учнів у групи, призначення чи 

обрання керівників груп.

Наступний етап – побудова імітаційної моделі об’єкта майбутньої діяльності 

і розв’язання поставленого завдання. В основу завдання може бути покладена 

конкретна проблема, актуальність якої виявлена на уроках чи в позаурочний час.

Як свідчить досвід роботи, організація й проведення гри передбачає макси-

мальну концентрацію часу, щоб не втратити відчуття гри, не забути правила і 

не зіпсувати емоційний настрій учасників. У полі зору вчителя мають бути і такі 

фактори, як стомлюваність учасників, обов’язковий аналіз одержаних резуль-

татів; доцільність обраної стратегії й тактики ігрових дій. На етапі підготовки, 

усвідомлюючи ділову гру як логічне продовження або практичне доповнення до 

конкретної теми, розділу, потрібно враховувати такі дидактичні вимоги: мак-

симальне наближення до реальних умов життя; створення атмосфери пошуку і 

невимушеності; ретельна підготовка навчально-методичної документації; чітке 

формулювання завдань, умов і правил гри; виявлення варіантів можливих рішень 

вказаної проблеми; наявність необхідного обладнання [5, с. 241].

З-поміж наявних функцій ігрової діяльності (розважальна, комунікативна, 

самореалізації, ігротерапевтична, діагностична, корекційна, міжнаціональної 

комунікації, соціалізації) відповідно до поставлених дидактичних цілей перевагу 

надаємо комунікативній, самореалізації, корекційній і соціалізації. Мотивація 

ігрової діяльності підвищується завдяки добровільності, можливості вибору, ду-

хові змагальності, задоволення у самоутвердженні й самореалізації.

Дидактична гра має довільну структуру, що дає змогу вчителеві варіювати, 

добирати найоптимальнішу для конкретної аудиторії модель. Виділяють різні 

структурні елементи, зокрема, П. Підкасистий називає такі: об’єкт навчальної 

діяльності, що моделюється; спільна діяльність учасників гри; правила гри; при-

йняття рішення в умовах, що змінюються; 5) ефективність рішення, яке прийма-

ється [5, с. 230].

Г. Селевко у структурі гри як процесу бачить інші компоненти: ролі, взяті на 

себе учасниками; ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; ігрове використання 

предметів, тобто заміна реальних речей ігровими, умовними; реальні стосунки 
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між учасниками; сюжет (зміст) – сфера дійсності, що умовно відтворюється 

у грі [6, с. 51].

Наведемо можливий варіант проведення гри на уроках риторики, мета яких – 

відпрацювати вміння виступати перед аудиторією, аргументувати власну позицію, 

впливати на думку слухачів, аналізувати і критично оцінювати чужі виступи.

«Риторичний турнір». Клас ділиться на команди, які змагаються між собою. 

Перемагає команда, яка виконуючи завдання, отримає найбільшу кількість ба-

лів. Ведучий риторичного турніру (учитель) ставить запитання, а піднята рука 

капітана команди сигналізує про готовність команди відповідати. За правильну 

відповідь команда зараховує до активу один бал. Якщо відповідь була неправиль-

ною, право відповіді переходить до іншої команди. Наприклад:

Завдання 1.

• Хто засновник класичної риторики? (Аристотель)
• Які давньогрецькі богині були покровительками риторики? (Пейто – богиня 

переконання, дві Еріди – богині суперечок).

• Як у давнину називали людину, що про все відала? (Відьма).

• Як би назвали давні греки зібрання людей, які щось обговорюють лежачи? 

(Симпозіум).

• Назвіть відомих професорів-риторів Києво-Могилянської академії ХХVІІІ 

ст.(Прокопович Ф., Галятовський І., Баранович Л.).

• «Покликаний допомагати словом» – так казали про нього римляни. Як ми 

зараз його називаємо? (Адвокат).

• Як в англійському парламенті на французький манер називають процедурний 

прийом, який обмежує дебати? (Гільйотина).

• Скільки слів налічував лексикон Елочки-Людоєдки з роману Ільфа та Петрова 

«Дванадцять стільців»? (Тридцять).

• Який давньогрецький філософ визначив риторику як мистецтво перекону-

вати? (Арістотель).

Завдання 2.

За певний час (визначає вчитель залежно від рівня підготовки учнів) віднайти 

для поданих початків афористичних висловів кінцівки, тобто відновити афориз-

ми. Команда, яка першою правильно виконає завдання, отримує максимальну 

кількість балів (наприклад, якщо клас поділений на три команди, то це 3 бали), 

інші команди отримують на 1 чи 2 бали менше залежно від швидкості та правиль-

ності відповідей.

1. Кожне слово має тільки те значення….

2. І найблискучіша промова набридає, якщо…

3. Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова 

іноді досить, щоб…

4. Лекція, переобтяжена фактами, нагадує вогнище….

5. Якщо ви хочете отримати розумну відповідь….

6. Найбільша цінність оратора – не тільки сказати те, що потрібно, але й…

7. Не завжди говори, що знаєш, а…

Довідка: 1. ….в якому його може сприйняти слухач (Дж. Рескін). 2. …якщо її 

затягти (Б. Паскаль). 3. …щоб зіпсувати усе враження (А. Міцкевич). 4. …настільки 

завалене дровами, що воно починає згасати (Д. Менделєєв). 5. …розумно запитуй-
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те (Й. Гете). 6. …не сказати того, чого не треба (Цицерон). 7. …завжди знай, що 

говориш (Народна мудрість).
Якщо умовою гри передбачено прийняття кількох остаточних рішень, доречно 

використати інтерактивну технологію колективного обговорення, що має наз-

ву «мозковий штурм». Її мета полягає у спільному винайденні якомога більшої 

кількості ідей щодо проблеми упродовж обмеженого часу. Особливістю техно-

логії вважають новизну проблеми і відсутність готових рішень, високий рівень 

самостійності й творчої активності учасників, комплексний підхід до розв’язан-

ня проблеми. Технологія передбачає ретельну попередню підготовку і логічне 

обґрунтування прийнятих рішень, що посилює її ефективність, адже тренується 

не лише вміння слухати і взаємодіяти, але й мислити та аналізувати. Етапи гри 

традиційні: підготовка – генерація ідей – аналіз і оцінювання.

Суть «мозкового штурму» визначають такі загальні правила:

1. Дозволяється висловлювати будь-які ідеї, навіть найбільш фантастичні, не-

ймовірні, несподівані, і в необмеженій кількості: що більше ідей, то краще.

2. Озвучені ідеї інших учасників можна довільно розвивати: комбінувати, ви-

дозмінювати, удосконалювати.

3. Процес надходження ідей має бути динамічний, невпинний.

4. Не варто намагатися одразу оцінити пропоновані ідеї.

5. Пропозиції не повинні піддаватися критиці.

6. Не відкидати ідею тільки тому, що вона суперечить загальній думці.

7. Під час обговорення проблеми має панувати спокійна, доброзичлива атмос-

фера [5, с. 147].

Формуванню навичок вільно, невимушено триматися перед будь-якою ау-

диторією сприяє гра «Мікрофон» як різновид загальногрупового обговорення 

проблеми. Особливість її полягає у наданні можливості кожному сказати щось 

швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи 

позицію. Позитивним моментом цього виду вважаємо широке залучення учнів 

до обговорення, можливість звернути увагу на кожного учня, почути його мірку-

вання, дати відчути себе поміченим і потрібним. Ефективним є поєднання «Мі-

крофона» з грою «Незакінчені речення», що дає змогу ґрунтовніше працювати над 

формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Такий підхід сприяє 

уникненню стереотипів, подоланню бар’єрів спілкування, збагаченню мовлення, 

навчає вільно висловлюватися стосовно запропонованих тем, відпрацьовувати 

вміння говорити стисло й переконливо.

Наприклад, пропонуємо гру «Мікрофон». Кожен учень, який підходить до уяв-

ного мікрофона, висловлює своє бачення сенсу життя. Грі передує слово вчителя:

«Життя… Воно дивовижне, непередбачуване, гірке і солодке, одноманітне і 

барвисте, часом сумне чи радісне, але дивовижне й цікаве. А найголовніше (що 

дуже шкода) – дається один раз. А от чи усвідомлюємо ми, для чого приходимо 

в цей світ?

Мабуть, не до кінця. Інакше, напевно б, виконували свій обов’язок ретельніше 

і чітко йшли до мети, а так часто пливемо за течією і думаємо, що ми вічні. Життя 

ж насправді – це справді велике диво! І саме нам випало щастя жити на дивовиж-

ній Землі. Тому треба цінувати кожну його хвилину, радіти сонцю і ранковій росі, 

вічним зорям у нічному небі, кожній квіточці, що прийшла у цей світ так само, 

як і ми; пташині, що виспівує хвалу життю радісно і невтомно. Ми то знаємо, що 

вона саме для цієї пісні, краси та радості і прийшла у світ. А для чого ми прийшли? 
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Що кожен із нас повинен зробити? Цього, мабуть, ніхто з людей не відає точно. 

Та я знаю одне, і переконана в тому, що прийшли ми для добра, бо ми – люди». 

Ось так розмірковує про життя українська поетеса Надія Красоткіна. Хтось про 

життя говорить високими фразами, хтось роздумує просто, вкладаючи у це слово 

буденний зміст. Ліна Костенко запитує: «А що таке життя? Чи те, що переждалось? 

Чи все-таки життя – це те, що відбулось?». Я зачитаю вам ще кілька висловлювань 

відомих людей про життя. Ось вони:

1. Життя – це боротьба, а боротьба – це справжнє життя (Олена Теліга).

2.Життя – як п’єса в театрі: важливо не те, скільки вона триває, а настільки 

добре зіграна (Сенека).

А тепер, прошу, висловитись: то що ж таке – «життя»?

Підсумок учителя (дає загальну оцінку, визначає кращі думки, робить заува-

ження). Для заключного слова можна використати такі слова поетеси Н. Кра-

соткіної: «Ми повинні творити добро, вдосконалювати цей світ своїм розумом і 

чуйним серцем, адже у наших головах є винахідливий розум, а в серцях є любов, 

співчуття, жалість, ласка, доброта, чуйність, благородство… Для чогось усе це 

дано людині. Може, для того, щоб вона розкрила ці почуття у світі і зробила його 

кращим, щоб у спільноті людей не було чвар, воєн, непорозумінь, щоб ми жили в 

любові і злагоді? Отже, певною мірою життя залежить і від нас, а тому треба себе 

вдосконалювати, намагатися бути кращими, творити добро… Тож напрошується 

висновок: роби добро, щоб тобі добре було».

Дидактичні ігри на заняттях з риторики тісно пов’язуємо з методом моделю-

вання і проблемним методом, чим стимулюємо практичний інтерес, пожвавлю-

ємо процес пізнання. Перевага ігор полягає в тому, що вони навчають норм мов-

леннєвого спілкування, забезпечують володіння комунікативними одиницями, 

усталеними формами і зворотами, необхідними не лише для участі в діловій грі, 

а й у професійній мовленнєвій діяльності. У проведенні гри дотримуємося таких 

етапів:

Перший етап. Надання учасникам гри засобів (індивідуальна картка, дошка) із 

описом ситуації; осмислення ситуації, усвідомлення суті проблеми,

визначення власної позиції та пошуки шляхів розв’язання.

Другий етап. Розподіл на малі групи (4-5 осіб) і колективна робота: обмін дум-

ками з кола питань, що становлять основу кейсу; діалогове спілкування, пошуки 

консенсусу і єдиного підходу до розв’язання проблеми (можливе застосування 

«мозкового штурму», діалогу, полілогу, дискусії, що дає змогу виявити інтелек-

туального лідера, спроможного донести власне бачення виходу із ситуації і пере-

конати інших у перевагах пропонованого підходу).

Третій етап. Спільне обговорення всіх пропозицій під керівництвом учителя за 

заздалегідь погодженим сценарієм (наприклад, кожна група почергово висловлює 

свою точку зору щодо окреслених проблем; учитель, залучаючи до обговорення 

якомога більше учнів, стимулюючи різноманітність точок зору, творче допов-

нення (домислювання) окремих моментів, готується до підсумків і оцінювання 

їхньої діяльності). Упродовж розмови вчитель не дає категоричної оцінки відпо-

відей – будь-яке висловлювання сприймається як припустиме (можливе).

Конкретна ситуація не передбачає формування єдино правильної відповіді, 

вона слугує лише навчальним матеріалом, на якому учні тренуються, тому вчитель 

оцінює не стільки зміст відповіді, скільки вміння аналізувати, виступати, дискуту-

вати, обґрунтовувати свою точку зору. Особливий інтерес для нашого дослідження 
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становить гра, що імітує реальну навчально-виховну діяльність учителя у штучно 

створених ситуаціях. Темами ігор на занятті з риторики можуть бути, наприклад, 

такі: «Знайомство», «Мистецтво компліменту», «Привітання з днем народження», 

«У нас сьогодні гості», «Батьківські збори», «Виступ на учнівських зборах», «У 

кабінеті директора школи» тощо.

Практика підтверджує ефективність тренувальних вправ, що готують учнів до 

самої гри і певної ролі, доцільність застосування на заняттях з риторики «риторич-

них розминок», які по суті є елементом ігор: «Приверни до себе увагу», «Створи 

словом гарний настрій», «Почни ранок із компліменту», «Правильно інтонуй», 

«Зобрази словом і жестом», «Звернися з проханням», «Відрекомендуй гостя», «По-

став запитання», «Що я бачу за вікном» тощо.

Таким чином, ігри відрізняються функцією, обсягом матеріалу, дидактичною 

метою, місцем у структурі заняття, однак усі вони спрямовані на формування 

життєво важливих мовленнєвих і комунікативних навичок; навчають бути готови-

ми до багатьох життєвих ситуацій, уважними й вимогливими до свого мовлення, 

міміки, жестів, вселяють упевненість у собі. Важливим і невід’ємним елементом 

кейс-методу вважають дискусію. Переваги надаємо таким її видам, як круглий 

стіл, безперервна шкала думок, ток-шоу, оцінювальна дискусія, форум, дебати, 

засідання експертної групи тощо. Теоретичні знання з проблем полемічного мис-

тецтва допомагають учням почувати себе впевненіше, з інтересом вибудовувати 

будь-який вид суперечки, вміло користуватися принципами, правилами, прийо-

мами, аналізувати роль опонента і свою.

Корисним вважаємо проведення дебатів. Від інших видів еристики (дискусії, 

диспуту, полеміки) їх відрізняє «розробленість процедури суперечки, що ставить 

учасників перед необхідністю виявити не тільки гостроту розуму, але й вислов-

люватися ємко, лаконічно, стежити за лімітом часу [7, с. 152]».

Готуючи учнів до участі у дебатах, пропонуємо для засвоєння типові фразові 

початки для побудови виступу: «А суть справи полягає у ось у чому…», «Пропоную 
поглянути і порівняти…», «Щодо моїх пропозицій, то я б їх сформулювала таким 
чином…», «Будемо відверті…», «Як приклад наведу таку історію…», «Думаю, доречно 
запропонувати поважній аудиторії добірку таких фактів…», «На підтвердження 
своєї думки наведу приклад…», «Хіба не заслуговує похвали…», «Іще один важливий 
нюанс…», «Важко не погодитися з тим, що…», «Найменше зараз хотілося б говорити 
про…», «Не хотів би бути сприйнятим неправильно, однак..», «А тепер про все по по-
рядку..», «Ну ось ми і підійшли до відповіді… », «Підсумовуючи, зазначу…», «Дозволю 
собі звернути увагу на той факт…», «При розгляді цієї проблеми як би на не збитися 
на однобокість у її оцінюванні…», «Зізнаюся відверто…», «Скажете, що вам ніколи 
не доводилося…», «Скажу прямо: я б не спрощувала значення цієї проблеми…», «Тепер 
стосовно…», «Що прийнято робити у таких випадках? А ось що…», « Я не буду гово-
рити ні про…, ні про…, це не входить у мої плани. Приверну Вашу увагу до незначної, 
на перший погляд проблеми…» тощо.

Серед методів активного навчання, ефективних для занять з риторики, виді-

ляємо тренінги як періодичне спеціально організоване спілкування, у ході якого 

розв’язуються питання розвитку особистості, формування комунікативних нави-

чок тощо. Тренінг дає змогу зруйнувати стереотипні способи поведінки й мис-

лення, шліфувати певні вміння й навички, розв’язувати особистісні проблеми 

учасників тощо. Під час планування тренінгів ураховуємо їхні сильні й слабкі 

сторони. Слабким місцем методу вважають певною мірою механічний процес, що 
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виявляється у виборі одноманітних і передбачуваних схем поведінки, стандартних 

інструкцій, багаторазового повторення і шліфування тих чи інших умінь. До пере-
ваг методу відносять наявність у ньому таких елементів, як алгоритмізація, логічна 
послідовність кроків у засвоєнні певних знань, формуванні умінь, приведення 
набутих знань у систему. Відповідно до навчального матеріалу і дидактичних ці-
лей, групуємо тренінги за блоками таким чином:

І. «Техніка мовлення» (навчання чіткої вимови звуків і звукосполучень, форму-
вання вмінь і навичок у сфері якостей усного мовлення (дикція, логічний наголос, 
мелодика, гучність, темп, інтонація тощо)). Наприклад:

1. Вимовляйте швидко і чітко скоромовки:
Ворона проворонила вороненя. Улас у нас, Панас у вас. Летіла лелека, закле-

котіла до лелеченят. Біжать стежини поміж ожини. Дзижчить над житом жвавий 
жук, бо жовтий він вдягнув кожух.

2. Інтонуйте відмову співрозмовникові (слово «ні») таким чином: прямоліній-
но, обґрунтовано, відстрочено, компромісно, дипломатично.

3. Правильно наголосіть слова: автори, видання, читання, зокрема, визволь-
ний, вірша, гуртожиток, помилки, випадок, жаркий, завдання, корисний, листо-
пад, новий і т.д.

ІІ. «Техніка дихання» (постановка мовленнєвого дихання), наприклад:
1. Сядьте рівно, руки покладіть попереду себе і вдихайте доти, доки рахуєте 

подумки до п’яти. Затримайте дихання на такий же час. Рахуйте ритмічно, цикл 
повторюйте, доки заспокоїтесь.

ІІІ. «Пам’ять» (розвиток і збагачення пам’яті), наприклад:
1. Уважно послухайте, потім запишіть по пам’яті: багряний вечір, блакитний 

вітер, гармонія степу, симфонія дощу, зелені дзьобики бруньок, золота бджола, 
золотооке сонце, лампада сонця, леза блискавок, присмерк смерек, сиві муки, 
полиновий смуток давнини, сивий жайвір, сиза тиша, хорали могутнього неба, 
чорноброве щастя.

2. Уважно погляньте на картину (до 1 хв.). Запишіть якомога більше деталей, 
помічених вами.

3. Представляємо «учнів», відпрацьовуємо техніку запам’ятання імен.
ІV. «Міміка і жести» (формування чіткої мови жестів і міміки та їх культури) 

наприклад:
1. Вийдіть на аудиторію і покажіть жести, що супроводжують хід ваших думок: 

«я тобі пояснюю..», «у той бік», «це ні про що не говорить», «Ольга зробила, і Те-
тяна зробила, а ти?», «як можна у це повірити?», «не було жодного разу», «мене 
це дивує..», «цей метод має такі переваги: по-перше…, по-друге…, по-третє…».

2. Передайте за допомогою жестів і міміки радість, щирість, здивування.
V. «Подолання бар’єрів» (долання перешкод на шляху ефективного спілкування), 

наприклад:
1. Вийдіть на аудиторію, продемонструйте ваші дії як лектора до того, поки 

промовили перше слово.
2. По черзі запрошуються по одному учаснику. Їхнє завдання – відреагувати 

на репліку із залу.
VІ. «Акція» (виголошення промов та їх частин).
Усі названі види тренінгу проводимо не фрагментарно, а систематично, пара-

лельно з вивченням відповідного розділу.

Зважаючи на пріоритети сучасної освіти, серед яких – формування в учнів 

здатності до самоосвіти і саморозвитку, важливу роль відводимо рефлексії. Вчені 
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по-різному тлумачать це поняття, визначаючи його як освітню діяльність; фор-

му мисленнєво-мовленнєвої діяльності; педагогічну технологію, що забезпечує 

активне сприйняття навчального матеріалу; найбільш доцільний і необхідний 

шлях самосходження; процес самопізнання; метод навчання; спосіб самопізнан-

ня, самооцінки й самоаналізу; один із інноваційних шляхів розкриття і виявлення 

духовного потенціалу людини; особливу моральну діяльність, що полягає в ду-

ховному самоаналізі як способові ставлення до життя, у боротьбі з недоліками та 

подоланні сумнівів у своїх силах та можливостях; прийом тощо.

Важливість рефлексії дослідники пояснюють тим, що вона дає змогу усвідоми-

ти свою індивідуальність, унікальність і призначення», навчає свідомо планувати 

свою діяльність, допомагає сформулювати одержані результати, визначити і пе-

ревизначити цілі подальшої роботи, скоректувати свій освітній шлях [3].

Рефлексія як педагогічна технологія ще недостатньо розроблена й апробована, 

однак окремі її елементи доцільно впроваджувати, оскільки завдяки рефлексії 

формується бажання того, хто навчається, працювати з високою самовіддачею, 

уміння «підключати» свій внутрішній голос, психологічну готовність до самоа-

налізу й аналізу дій, відповідальність за результати своєї діяльності, внутрішній 

світ тощо.

Починати навчання рефлексії можна, користуючись таким алгоритмом: на-

станова на зупинку з метою оцінювання ситуації, реакції → настанова на процес 

осмислення («Що я роблю?», «Що в цей момент відбувається?», «А як потрібно ро-

бити?») → оцінювання власного інтелектуального, емоційного стану і стану своїх 

партнерів по спілкуванню (ідентифікація за оцінюванням рухів очей, жестів, адек-

ватності реакцій) → настанова на прийняття рішення («знаю, як треба» або «поки 

не знаю, але думаю») → остаточне прийняття рішення (зовні це виражається у 

тональності й темпі мовлення, позі, жестах, і міміці) → педагогічна імпровізація.

Рефлексія має важливе значення для процесу навчання риторики. На думку 

І. Тимоніної, вона «є необхідним етапом риторичної діяльності, що завершує шлях 

«від думки до слова»», одним «із основних методів навчання риторики», оскіль-

ки на ньому базуються різноманітні методи, що сприяють розвитку критичного 

мислення [10, с. 131].

Учені довели, що рефлексія як метод навчання риторики може супроводжу-

вати не тільки будь-яку закінчену мовленнєву дію, але й окремі її етапи. Однак 

найбільш повно цей метод реалізується на останньому етапі – релаксації.

Таким чином, «рефлексія, що системно культивується в рамках риторично-

го навчання, дає змогу суб’єктові усвідомити ідеомовленнєвий цикл як змісто-

во-смислову, структурно-логічну і мовну єдність, з одного боку, а з іншого – дає 

йому можливість рефлексувати більш продуктивно, оскільки при такому підході 

«висвічуються» найважливіші «зони», на яких слід зосередити його увагу в процесі 

роботи над матеріалом [10, с. 133].

Метод проектування передбачає виявлення якоїсь важливої проблеми і її само-

стійне розв’язання учнями (індивідуально, попарно, в групі). Його застосування 

дає змогу інтегрувати свої знання а також структурувати змістову частину проекту 

у вигляді індивідуальних конспектів, опорного групового конспекту чи схеми на 

дошці, усної презентації поставленої проблеми на занятті. Зовнішня структура 

заняття може мати такий вигляд: постановка загальної проблеми → самостійне 

формулювання мікропроблем у групах → пошук шляхів розв’язання у процесі 

обговорення в групах → створення опорного конспекту (групового чи індиві-
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дуального) → презентація мікропроекту біля дошки (один студент від групи) → 
додавання, коригування представленого дискурсу членами групи → презентація 
проекту в цілому. У результаті такої діяльності в учнів формуються вміння орі-
єнтуватися в інформаційному просторі, практично і творчо мислити, відчувати, 
формулювати і вербально представляти проблему; самостійно активізувати свої 
знання у процесі публічного виступу, тобто мислити публічно; прогнозувати ре-
зультати і можливі результати різних варіантів мовленнєвої поведінки; знаходити 
вихід з тих чи інших ситуацій; дає змогу здійснити складні мовленнєво-мислен-
нєві дії, активізувати риторичні вміння і навички, розвивати мислення, пам’ять 

і мовлення.
Послідовність діяльності вчителя й учнів в основному однотипна: підготовка 

проекту (формулювання цілей, вибір теми, обґрунтування її перспективності, 
консультування), планування (уточнення джерел інформації, способів її збору; 
розробка плану дій, визначення форми звітності та критеріїв оцінювання резуль-
татів), розподіл ролей для конкретного проекту (це можуть бути інформатор, до-
слідник, секретар, редактор, доповідач, референт, експерт та ін.), узагальнення 
результатів дослідження, звіт (усна доповідь, співдоповідь, реферат, альбом, те-
матична папка, письмовий звіт, стенд, газета тощо); аналіз і оцінювання резуль-
татів (оцінювання вчителем, самооцінювання; спільне визначення рейтингу). 
Алгоритм роботи авторів проекту може бути й таким: мотивація вибору проблеми 
і способів її вирішення – визначення мети проекту, загальної концепції, форму-
лювання конкретних завдань і прогнозування результатів – висування перспек-
тивних припущень у прогнозуванні (гіпотеза) – добір і розподіл матеріалів – об-
говорення форми і змісту презентації проекту – аналіз проектів.

Проектна діяльність сприяє розвитку комунікативних, особистісних, соціаль-
них, літературно-лінгвістичних, математичних, художньо-соматичних, маніпуля-
тивних, технологічних здібностей і створенню позитивної мотивації для процесу 
самоосвіти, що, на думку дослідників, є найсильнішою його стороною [7].

Форму проекту визначає зміст, тип і мета проектної діяльності. Кількість і теми 
проектів визначає вчитель. Розподіл на групи здійснюється заздалегідь, у групі 
має бути 3-5 осіб і проектною діяльністю потрібно охопити всіх. Темою проектів 
можуть слугувати як вузька, так і укрупнена частина матеріалу. На роботу над 
одним проектом відводиться не менше, ніж 1-2 тижні.

З огляду на головні напрями державної політики щодо модернізації освіти в 
Україні, навчання риторики у школі доцільно урізноманітнювати, долучаючи 
активні й інтерактивні методи, що здатні забезпечити прогнозований результат, 
сформувати в учня життєві компетентності, завдяки яким він, адаптувавшись у 
соціумі, зможе самореалізуватися і заявити про себе як про активну особистість, 

здатну приймати рішення, творити і постійно удосконалюватися.
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§ 5. Навчання старшокласників ведення ефективного діалогу

(Т. Федорчук)

Важливим аспектом навчання рідної мови є оволодіння учнями діалогічним 

мовленням як фундаментальним умінням, що забезпечує гармонійний розвиток 

мовної особистості. Діалог – така ситуативно-композиційна форма мовлення, у 

якій мовець і слухач мають безпосередній мовний контакт, а сам комунікативний 

процес становить активну мовленнєву взаємодію: мовець і слухач весь час міня-

ються ролями, висловлювання (репліки) одного змінюються висловлюваннями 

(репліками) іншого. В основі розвитку теми через діалог лежить принцип систем-

ної переривчастості мовлення кожного з учасників розмови.

У навчанні діалогічного мовлення необхідно враховувати психологічні та 

лінгвістичні особливості цього виду мовленнєвої діяльності. Серед психологічних 

характеристик важливими є вмотивованість, ситуативність, зверненість, емоційне 

забарвлення, спонтанність і двосторонній характер спілкування. Обставини без-

посереднього контакту учасників спілкування, наявність допоміжних невербаль-

них засобів, пряма зорієнтованість мовлення на конкретне висловлювання спів-

розмовника визначає ряд лінгвістичних особливостей діалогу. Одним із основних 

функціональних типів діалогу є діалог-обмін думками, який передбачає розгляд 

певного об’єкта, події, явища у ситуації, коли співрозмовники висловлюють свою 

думку, погоджуються або спростовують точку зору партнера, наводять аргументи 

на підтвердження власної позиції. У такому діалозі обидві сторони беруть активну 

участь.

Навчанню вести діалог-обмін думками передує підготовча робота, у процесі 

якої засвоюються готові мовленнєві одиниці, характерні для такого типу діалогів, 

формули мовного етикету. Окремо приділяється увага звертанню як ефективно-

му психологічному вербальному прийому. На цьому етапі роботи учням можна 

запропонувати такі вправи:

1. Поставте подані іменники у кличному відмінку.

Софія, Ганна, Іринка, дідусь, Таня, Тетяна, Ігор, бабуся, донечка, Любов, пан, 

добродій, батько, колега, друг, доня, синочок, Юрко, Василько, професор, лікар, 

Галина, Галя, Федір, дівчина, водій, кравчиня, чоловік.
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2. Від поданих у дужках чоловічих імен утворіть імена по-батькові та поставте 
їх у кличному відмінку.

Марія (Іван), Ганна (Степан), Микола (Василь), Надія (Дмитро), Олег (Петро), 
Любов (Олексій), Леся (Михайло), Ігор (Сава), Сергій (Яків), Корній (Георгій), 
Семен (Ілля), Лідія (Анатолій), Тетяна (Євдоким), Михайло (Олександр), Андрій 
(Орест), Віра (Микола), Світлана (Северин), Богдан.

Характерною ознакою діалогу, як уже зазначалося, є двосторонній характер, 
послідовна зміна комунікативних ролей. Важливим інструментом цього процесу є 
обернений зв’язок – повідомлення, яке мовець висловлює у відповідь на повідом-
лення партнера. Це може бути перепитування, уточнення, висловлення бажання 
отримати детальнішу інформацію або обґрунтування. Такого типу репліки мають 
назву безоцінкового оберненого зв’язку. Проте типовішими для діалогу-обміну 
думками є оцінковий обернений зв’язок, або негативний (той, що містить незгоду, 
критику, корегування), або позитивний (містить згоду, схвалення, підтримку). З 
огляду на сказане особливої уваги потребує проблема толерантності, що виявля-
ється у дотриманні норм реагування на висловлювання іншої особи, розуміння й 
усвідомлення права співрозмовника на принципово відмінну точку зору. Звісно, 
її не обов’язково приймати, але важливо вчити учнів визнавати її, дослухатися і 
ставитися з повагою до іншої думки.

Варто активізувати у вжитку учнів такі типові фрази для висловлення згоди/
незгоди з точкою зору партнера:

Згода. Згоден, я не заперечую, ви маєте рацію, це справді так, безперечно, без-
сумнівно (певна річ), я в цьому впевнений, я з вами погоджуюсь, я підтримую 
вашу думку, наші точки зору збігаються, не можу з тобою не погодитись, чудова 
думка, це, звичайно, так, звучить досить переконливо, вам удалось мене переко-
нати.

Заперечення. Я не згоден, я не поділяю вашої думки, я іншої думки, шкода, але 
мушу не погодитись, я заперечую, не можу з вами погодитись, змушений вам за-
перечити, на жаль, я підтримую іншу позицію, можливо, ти помиляєшся, я маю 
з цього приводу іншу точку зору, ти мене не переконав, я залишаюсь при своїй 
думці.

Розглядаючи різні варіанти висловлення мовцем своєї незгоди з думками спів-
розмовника, вчитель має можливість пояснити учням риторичну техніку під наз-
вою «Так, але» (заперечувати погоджуючись). Суть її полягає в тому, що починати 
власне висловлювання одразу з критики чи заперечення висловлювання партнера 
риторично неграмотно, особливо у ситуаціях ділового спілкування. Це може ство-
рити негативний емоційний фон, наслідком якого стане комунікативний бар’єр. 
Тому доцільніше починати будь-яку відповідь зі слів згоди, хай умовної чи ча-
сткової. Якщо співрозмовник чує позитивні висловлювання типу «Правильно», 
«Згоден», «Ви маєте рацію» тощо, у нього формується позитивна настанова, яка 
переноситься і на слова, що починатимуться далі запереченням «але». Тому ба-
жано висловлення власної незгоди починати, наприклад, так:

• Ви маєте рацію. Якщо дивитися з цієї точки зору, то виходить дійсно так. Але 
ви зі мною, мабуть, погодитесь, що можливе й інше бачення проблеми.

• Аргумент серйозний. Якщо ж…
• Можливо. Це цілком можливо, але як тоді пояснити…
• Така інтерпретація цілком допустима, але…
• Правильно. Є така думка, її можна визнати, якби не одна обставина…
На закріплення пропонуємо учням виконати такі вправи:
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I. Висловіть свою згоду або незгоду з висловлюванням відомих людей.
1. Будьте уважні до своїх думок, – вони започатковують вчинки. (Лао-цзи). 

2. Чим людина розумніша і добріша, тим більше вона помічає добра в людях 
(Б. Паскаль). 3. Неможливо завжди бути героєм, але завжди можна залишати-
ся людиною (Гете). 4. Людина лише тоді чогось досягає, коли вірить у свої сили 
(Л. Фейєрбах). 5. Хто сам себе вважає нещасним, той і стає нещасним (К. Гельве-
цій). 6. Кожна людина – архітектор власної долі (англ. прислів’я). 7. Найбільша 
розкіш – це розкіш людського спілкування (А. Сент Екзюпері).

Окрема увага у виробленні вміння будувати діалоги-обміни думками приділя-
ється аргументації мовлення. Добираючи аргументи для підтвердження власної 
точки зору, учні повинні знати такі вимоги до аргументів: істинність, достатність 
для доказу теми та відповідність тезі, яка обґрунтовується. Крім того, формулю-
вання аргументів має спиратися на закони логіки (теза й аргумент повинні мати 
логічний зв’язок) і на закони психології (аргумент добирається з урахуванням 
індивідуальних особливостей і ціннісних настанов співрозмовника).

Для вироблення вміння аргументації рекомендуємо такі вправи:
1. Доповніть подані судження аргументативною частиною.
• Я із задоволенням читаю… книги, тому що…
• Літом я надаю перевагу…. відпочинку, бо…
• Я спілкуюсь переважно українською/російською мовою, оскільки…
• Я хочу отримати… освіту, тому що…
• Я люблю/не люблю багато подорожувати, бо…
• Я вважаю, що в наш час необхідно знати хоча б одну іноземну мову, адже…
• Моє улюблене свято – це…, тому що…
• Найбільше мені подобається слухати… музику, бо…
• Моїм улюбленим заняттям у вільний час є…., оскільки…
• Найбільше я ціную в людях такі характеристики, як…, тому що…
• Я люблю/не люблю проводити багато часу у компанії друзів, бо…
II. Проаналізуйте подані діалоги з точки зору відповідності наведених у них 

аргументів правилам аргументації. Поясніть помилки.
А

• Вчора головою шкільної ради обрали Антоненка Сергія.
• Справді?! Це чудово!
• Ти вважаєш, що він зможе добре виконувати ці обов’язки?
• Звичайно. Я впевнений. Ми з ним товаришуємо з дитинства, багато разом 

відпочивали, були в одній команді з футболу. Він відвідує підготовчі курси і хоче 
вступати до Національного університету імені Тараса Шевченка, а ще цікавиться 
автомобілями, гарно володіє англійською мовою. Знаєш, він торік з батьками був 
у Лондоні. Отож якби я вчора був у школі, я б теж проголосував би за нього.

Б
• Тетяно, ти, я знаю, нещодавно подивилась гастрольну виставу білоруського театру.
• Так, хоча й не сподівалась, що вдасться купити квитки.
• Які твої враження? Сподобалося? Розкажи, бо я теж планую сходити.
• Ой, учора в газеті була рецензія на цю виставу. Там йдеться про оригінальну 

інтерпретацію класичного твору, вдале використання різних засобів сценічного 
мистецтва – пластики, музики. Постановку називають сучасною, навіть епатаж-
ною, а гру акторів майстерною і психологічною. Так, вистава сподобалось.

III. Доповніть діалоги аргументами одного із співрозмовників, які б призвели 
до зміни позиції партнера.
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А
• Ми вже два дні не спілкуємося з Сергієм. Ніяк не можу зрозуміти, чому він 

так вчинив.
• Я думаю, вам треба поговорити і все з’ясувати. Ви ж друзі, а друзів багато не 

буває. Дружбу треба берегти.
• Не знаю. Я не можу його вибачити. Він хотів усе пояснити, але як і про що 

нам тепер розмовляти? Якщо людина не дотрималась обіцянки, не варто слухати 
її пояснення, до того ж, вважати справжнім другом. Не виконав прохання один 
раз – не виконає ще колись. Такій людині довіри більше немає, то ж навіщо нам 
з ним розмовляти про це.

• Добре. Ти мене переконав, маєш рацію. Ми з ним поговоримо.
Б

Ми плануємо на кілька днів поїхати подивитись замки Львівщини. Є спеці-
альна екскурсія «Золота підкова Львівщини». Можна побачити Олеський, Золо-
чівський, Підгорецький замки. Ти не хочеш з нами?

• Ні, не маю бажання. Наскільки мені відомо, лише Олеський замок досить 
добре зберігся, інші – рештки колишніх укріплених маєтків, до того ж у не дуже 
задовільному стані. Навіщо ж їхати так далеко, щоб на це дивитися. Якби це була 
екскурсія до замків, наприклад, Чехії, Німеччини, була б зовсім інша справа: туди 
варто їхати. Ми, на жаль, не маємо пам’яток такого рівня.

• Гаразд, можливо, ти маєш рацію. Я подумаю. У будь-якому разі, коли визна-
читеся з точною датою поїздки, повідом мені.

IV. Складіть діалоги за поданими ситуаціями :
1. Ви з другом щойно переглянули новий фільм. Обміняйтеся враженнями.
2. Незабаром літні канікули. Обміняйтесь думками про те, як краще їх провести.
3. Ви прочитали статтю про людину, вчинок якої вас вразив. Розкажіть про це 

співрозмовнику і поцікавтеся його думкою.
4. У Києві відбулася конференція, присвячена проблемам расизму серед молоді. 

Обміркуйте з другом, чи існує ця проблема в Україні, як запобігти її поширенню.
5. Ваш приятель мріє здобути престижну освіту за кордоном і залишитися там 

працювати. Ви по-іншому розглядаєте цю проблему. Побудуйте діалог, у якому 
обміняйтесь думками.

Під час розгляду аргументативної частини діалогів, ефективних способів пе-
реконання співрозмовника варто звернути увагу учнів на існування трьох психіч-
них станів особистості, що характеризуються різним рівнем стійкості, – думки, 
погляди, переконання. Саме думки людина змінює найлегше, рідше – погляди, 
а переконання, що ґрунтуються на міцних знаннях, тісно переплітаються, зумов-
люють лінію поведінки людини, формують її настанови, відображають світогляд, 
мають найвищий рівень стійкості. Залежно від того, які думки, погляди чи пе-
реконання співрозмовників стають основою діалогу, можна говорити про різну 
ймовірність впливу на точку зору партнера та можливість її зміни. Переконання, 
що відбивають різні світогляди співрозмовників, у деяких випадках стають при-
чиною комунікативних непорозумінь.

Пропонуємо учням поміркувати, чи завжди можливо переконати співрозмов-
ника, змусити його змінити точку зору, і виконати такі завдання:

1. Прочитайте діалог, визначте причину комунікативної невдачі співрозмовників.
Довгоочікуваний контакт різних світів було нарешті встановлено. Зустрілися 

два представники різних цивілізацій. Їхні організми, незважаючи на спільні риси, 
мали певні відмінності, і тому зустріч між ними була можлива лише на межі двох 
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середовищ існування цих істот. Проте це була зустріч розуму з розумом. І між 
ними відбулася перша розмова.

– Я все життя мріяв про це, – сказав той, хто був її ініціатором. – Я збудував 
чимало апаратів, які дають змогу нам спілкуватися. І я щасливий…

– Що це значить? – спитав другий. – Що таке щастя? Покажи мені його.
– Я не можу, – зніяковів перший. – Це неможливо показати. – Він замислив-

ся. – Проте я спробую тобі пояснити.
– Поясни, – меланхолійно погодився другий.
– Це те, що дає силу.
– Розумію, – сказав другий. – Щастя – це їжа.
– Ні. У щастя немає конкретної сутності. Це почуття. Воно оволодіває нами 

тоді, коли ми задоволені досягнутим і прагнемо нової мети…
– Отже, щастя – це гонитва за здобиччю?
– Ні, це відчуття повноти життя…
– Насиченість? Щастя – це насиченість?
– Ні, це радість польоту у незвідане, коли весь світ стає прекрасним і все навко-

ло тебе мерехтить і блискотить…
–Я зрозумів. Щастя – це гра. Коли нас багато, ми граємо і розважаємося. А наш 

світ тріпотить райдужними фарбами.
– Ні, світ залишається незмінним. Лише тому, хто щасливий, він здається пре-

краснішим.
– Розумію. Щастя – це омана. Виверти, щоб обхитрити ворога.
– Ні, щастя – це правда. Це як любов. Адже у вашому світі є любов?
– Отже, щастя – це прагнення до продовження роду?
– Ні, це прагнення подвигу. Воно спалахує у кожному індивідуумі нашого світу…
– Зрозумів. Це боротьба з ворогом і біль від рани, отриманої в бою.
– Ні, уяви собі, що ти бажаєш, дуже бажаєш чогось і досягаєш виконання свого 

прагнення.
– Так. Отже, щастя – це голод, який примушує мене шукати їжу.
– Ні. Подивись на мене. Я багато років витратив на розмови з тобою. Можливо, 

мені залишилося жити мало, та я не сумую за цим. Я щасливий…
– Але ти не можеш показати мені своє щастя. Ти лише базікаєш про нього. 

Прощавай…
Дельфін вильнув хвостом і відплив від берега, залишаючи на поверхні води 

блискучий пінявий шлейф. Він не зрозумів людину…» (за А. Жаренковим).
2. Обміняйтеся думками стосовно того, яку людину можна вважати щасливою 

(робота в парі).
Запропонована методика забезпечує ефективне оволодіння учнями вмінням 

будувати діалоги – обміни думками, формулювати та аргументувати власну точку 
зору, підвищує комунікативну компетенцію школярів, допомагає виробити на-
вички, необхідні для вивчення курсу риторики у старших класах.
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§ 6. Система вправ для формування у старшокласників навичок
публічного монологічного мовлення

(Голуб Н.)

Якість освіти визначають сформовані вміння і навички та здатність того, хто 

навчається, застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях. З огляду на це особливу 

роль у навчанні риторики відводимо методу вправ. Ще Квінтіліан зазначав, що 

ораторське мистецтво потребує напруженої праці, неймовірних зусиль, різнома-

нітних вправ, багатого досвіду, високого розуму і сучасного мислення. На думку 

Д. Писарева, кожна здібність подібна мускулу: розвивається від вправ і атрофуєть-

ся від бездіяльності. Для процесу навчання риторики мають значення такі мірку-

вання американського психолога Дж. Брунера: «Якщо суть інтелекту вбачається 

у формуванні асоціацій і виробленні навичок мислення, то головним методом 

навчання стає вправа. Якщо ми визначаємо інтелект як здатність висловлюва-

ти власні судження стосовно істинності тих чи інших аргументів, то адекватним 

способом навчання стає сократичний діалог [1, с. 18]».

Отже, щоб виховати учня як усебічно розвинену мовну особистість, потрібно 

запропонувати йому матеріал для поурочної й самостійної роботи, який не про-

сто сприяв би закріпленню вивченої теорії та формуванню відповідних умінь, 

але й допомагав виявити і розвинути природні мовні й комунікативні здібності, 

формувати й підтримувати інтерес до риторики як життєво важливого предмета.

Головна функція тут відводиться вправам, адже вони дають змогу розпізнати 

здібності, розвивати і зміцнювати необхідні риторичні навички, вміння та іміту-

вати інтелектуальний процес прийняття рішень, розв’язувати проблемні ситуації, 

здійснювати ефективний переконливий вплив засобом публічного мовлення тощо.

Сучасна методична наука розробила різні типології вправ для аспектних уроків 

української мови в загальноосвітній середній школі та вправ з розвитку зв’язно-

го мовлення. Учені-методисти (Дмитровський С., Дорошенко М., Онищук В., 

Пентилюк М., Скуратівський Л., Шелехова Г., Ладиженська Т., Капінос В. та 

ін.) класифікують вправи за різними ознаками: місцем проведення, тематикою, 

дидактичною метою, характером і способом виконання, ступенем пізнаваль-

ної активності, критерієм комунікативності, за формою тощо. На такі типології 

орієнтуються переважно вчителі й викладачі у процесі навчання мови, укладачі 

посібників з мови для середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. 

Проблема класифікації вправ для занять з риторики залишається недостатньо 

дослідженою, оскільки риторика як навчальна дисципліна ще не здобула належ-

ного місця в системі середньої і вищої освіти.

У посібниках вітчизняних і зарубіжних авторів вправи з риторики згруповано 

переважно за темою розділу: присвячені аргументації, композиції виступу, ело-

куції (Абрамович С., Молдован В., Чикарькова М., Філіппов А., Романова Н.), 

жанрам мовлення (Аннушкін В., Акішина А., Жаркова Т.), техніці мовлення (Єлі-

совенко Ю., Вагапова Д.), риторичному канону, ораторії, прикладній риториці, 

основам еристики, усній комунікації (Онуфрієнко Г.), усній і писемній формі 

мовлення, слуханню, читанню, задуму висловлювання, логіці викладу матеріалу, 

мистецтву полеміки, засобам мовного вираження (Вагапова Д.), культурі ділового 

спілкування, підготовці монологу, культурі ведення суперечки, бар’єрам спіл-

кування, слуханню, діловій бесіді (Баєва О.), тексту, комунікативним якостям 
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мовлення, культурі невербального мовлення, культурі публічного виступу (Іппо-

літова Н., Князєва О., Савова М.), еристиці (Хоменко І.) та ін.

У доборі риторичних вправ необхідно зважати на специфіку риторики як на-

вчального предмета. Повний курс риторики передбачає вивчення чотирьох роз-

ділів: історії риторики, теорії, практики і техніки. Однак в українських закладах 

середньої і вищої освіти у кращому разі вивчаються елементи практичного курсу 

риторики. З огляду на таку ситуацію вважаємо за доцільне класифікувати вправи 

з риторики за організаційною ознакою й дидактичною метою і виділити підго-

товчі, тренувальні, творчі й аналітичні. Організаційний аспект означає зв’язок 

вправ із певними розділами класичної риторики і відповідно організацію роботи з 

підготовки й виголошення публічної промови. Так, наприклад, підготовчі вправи 

мають тісніший зв’язок із розділами «Інвенція» й «Диспозиція», що розглядають 

початкові етапи роботи з написання тексту промови; тренувальні вправи здебіль-

шого пов’язані з розділами «Елокуція», «Меморія», «Акція». Розділ «Елоквенція» 

найбільш дотичний до творчих вправ. Аналітичні вправи – невід’ємна частина 

«Релаксації». Хоча визначені межі, звісно, є умовними. Наприклад, аналітичні й 

творчі вправи можуть стосуватися також інших розділів. Типологію вправ наве-

дено у табл. 1.

Таблиця 1

Види вправ з риторики

№ Вид вправи Характеристика Приклад

1 Підготовча

Спрямована на формування 

вмінь психологічно нала-

штовувати себе на успішний 

виступ, визначати тему виступу, 

формулювати мету, тезу, моде-

лювати аудиторію, добирати й 

опрацьовувати матеріал

1. Зробіть бібліографічний огляд на одну 

з тем.

2. Оберіть тему, сформулюйте мету і тезу 

Вашого виступу.

3. Змоделюйте аудиторію для обраної 

Вами теми виступу.

2 Тренувальна

Сприяє тренуванню дихан-

ня, голосу, дикції, інтонації, 

пам’яті; відпрацюванню жестів 

і міміки; формуванню навичок 

виголошувати промови части-

нами і повністю.

1. Подані речення вимовляйте з різною 

інтонацією (страху, втоми, захоплення, 

гніву, обурення, поваги, зверхності, пова-

ги, байдужості).

2. На урочистих зборах з нагоди Дня 

Перемоги ви повинні звернутися з віталь-

ним словом до ветеранів, однак програма 

змінилася: ветерани запізнюються. Звер-

ніться до молодіжної аудиторії

3 Творча

Спрямована на форму-вання 

умінь і навичок композиційно, 

логічно і стилістично правильно 

будувати текст виступу, вико-

ристовувати елементи зацікав-

лення аудиторії; оригінально 

оформлювати логічну схему 

тощо

1. Доберіть цитати, афоризми, які, на 

Ваш погляд, доречно застосувати у вступ-

ній частині виступу на тему «Мати гарну 

освіту – престижно».

2. Підготуйте кілька варіантів висновку 

до теми «Лексичне значення слова».

3. Підготуйте оригінальний вступ до 

ювілейної промови.

4 Аналітична

Розвивають аналітичне мислен-

ня, формують уміння й навички 

риторичного аналізу тексту чи 

його частин і аналізу конкрет-

ної ситуації, публічного виступу

1. Прочитайте зразки вступів, проа-

налізуйте і вкажіть прийоми, використані 

автором для зацікавлення аудиторії.

2. Проаналізуйте виступ однокурсника за 

поданою схемою
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Вважаємо за доцільне у доборі вправ для занять з риторики враховувати такі 

підходи, визначені І. Калмиковою:

1. У вправах знаходять відображення всі аспекти комунікативно-мовленнєвої 

культури.

2. Кожна вправа спрямована на реалізацію навчальної, розвивальної, пізна-

вальної і виховної мети.

3. Одна із названих цілей може бути домінувальною, провідною. Залежно від 

мети, а також типу уроку одна й та ж вправа може розглядатися як пізнавальна, 

розвивальна чи суто навчальна.

4. Вправа повинна бути по можливості комплексною, тобто відображати про-

цес взаємопов’язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, 

слухання, читання, письмо) або, у крайньому випадку, двох чи трьох із них.

5. У вправах відображаються принципи комунікативного навчання (ситуатив-

ність, функціональність, новизна, індивідуалізованість, мовленнєве спрямуван-

ня) [2].

Пропонуємо зразки вправ відповідно до заявленої класифікації.

І. Підготовчі вправи.

Прогнозований результат: формування риторичних умінь першої групи (доко-

мунікаційних), спрямованих на реалізацію завдань двох розділів риторики («Ін-

венція», «Диспозиція»), а саме:

• робити настанову на психологічно комфортне й успішне спілкування з ау-

диторією;

• мотивувати свою появу перед слухачами;

• будувати гармонійні стосунки зі слухачами;

• обирати тему виступу;

• формулювати мету;

• добирати й опрацьовувати матеріал (аналізувати, групувати, класифікувати, 

структурувати й систематизувати);

• моделювати аудиторію;

• обирати відповідний жанр;

• формулювати тезу;

• добирати сильні аргументи;

• прогнозувати реакцію аудиторії на виступ;

• структурувати текст виступу;

• логічно розташовувати змістові елементи структури виступу і под.

1. Накресліть таблицю і запишіть в одну її частину причини Вашого хвилю-

вання перед майбутнім виступом, а в іншій зазначте, що Вам додає впевненості у 

собі. На всіх етапах підготовки переглядайте зміст цієї таблиці.

2. Доберіть і запишіть групу мотивів Вашої появи перед аудиторією. Добирайте 

ті мотиви, що стимулюють Вас виступити красиво, переконливо, виразно, тобто 

так, щоб і Ви, і слухачі одержали насолоду.

3. Подумайте, чим умотивована поява публічних людей перед різними ауди-

торіями слухачів. Наведіть приклади конкретних виступів та ймовірних мотивів.

4. Доберіть назви цікавих для Вас виступів, об’єднаних такими темами: «До-

звілля», «Природа», «Подорожі».

5. Оберіть тему, сформулюйте назву і складіть план виступу для такої ауди-

торії: кількість – 30 осіб; вік – 7 років; стать – хлопчики і дівчатка; соціальне 
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походження – неоднорідне (вихідці з родин робітників, службовців, інтелігенції, 

представників бізнесу тощо); уподобання – різні (сучасна музика, різні види ре-

месел; комп’ютер;сучасні танці; спорт).

6. Проаналізуйте, наскільки вдало сформульовані назви виступів. Обґрунтуйте 

свою позицію.
«Школа минулого», «Правда про В. Стуса», «Народна пісня», «Загадковий світ 

Катерини Білокур», «Картини Катерини Білокур», «Василь Симоненко: життя, 
мов спалах блискавки», «Життєвий і творчий шлях Василя Симоненка», «Робота 
тимчасових комісій Верховної Ради», «Творчість Ван Гога», «Неймовірний Ван 
Гог», «Освічена людина – корисна людина», «Значення освіти для людини», «Ліна 
Костенко – видатна українська поетеса», «Ліна Костенко: поезія навчає жити», 
«Усе, що викликає у нас захоплення», «Стратегія і тактика суперечки», «Риторика 
Давньої Греції».

Довідка: Існують такі вимоги до формулювання теми виступу:
• Тема має бути цікава для аудиторії, перед якою ви збираєтеся виступати.
• Тема повинна бути актуальною, містити елемент новизни.
• Назва виступу повинна якомога точніше відображати зміст виступу.
• Назва повинна бути чіткою, зрозумілою (сприйматися однозначно), по мож-

ливості лаконічною і конкретною.
• Назва повинна містити певну інтригу, мати рекламний характер.
• У назві не повинно бути незрозумілих слів, не слід зловживати іншомовною 

лексикою).

7. Зробіть короткий бібліографічний огляд на одну з тем: «Бар’єри у спілку-
ванні», «Риторика Давнього Риму», «Розвиток української риторики», «Чистота 
мовлення», «Ідеал оратора».

8. Укладіть список літератури на одну з тем «Моє захоплення – писанкарство 
(декупаж, комп’ютерна графіка…)», «Прекрасне ремесло – лозоплетіння (виши-
вання, гаптування, в’язання…)». Складіть розгорнутий план, доберіть тематичний 
словничок.

9. Прочитайте вислови відомих людей, перефразуйте і поясніть, як Ви розу-
мієте їх суть. Доберіть аргументи на підтвердження чи спростування виражених 
у них думок.

1). Якщо вади хочуть завжди бути прихованими, то чеснота, навпаки, радіє, коли її 
бачать (Феофан Прокопович). 2). Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє 
знанням найскладніших наук, але не має доброго серця? (Г. Сковорода). 3). Стань 
спершу сам чистішим душею, а потім намагайся, щоб інші були чистіші (М. Гоголь). 
4). Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений (Г. Сковорода). 5). До бать-
ків стався так, як ти хотів би, щоб твої діти ставилися до тебе (Ісократ). 6). Тля їсть 
траву, іржа – залізо, а брехня – душу (А. Чехов). 7). Вибрати час – означає зберегти час, 
а що зроблено несвоєчасно, зроблено даремно (Ф. Бекон).

10. Прочитайте вислови відомих людей про слово. Поясніть, як ви їх розумієте. 
Поміркуйте і скажіть, у виступі на яку тему їх доречно використати.

1). У кожнім слові безодня простору (М. Гоголь). 2). Яке слово скажеш, таке 
у відповідь і почуєш (Гомер). 3). Слово – тінь справи (Демокріт). 4). Мудре 
слово здатне печаль лікувати (Менандр). 5). Де слів мало, там кожне з них має 

вагу (В. Шекспір). 6). Потрібні слова в потрібному місці – ось істинне визначення 

стилю (Дж. Свіфт). 7). Є слова кволі й потворні, як кретини. Є слова немічні й 

безкровні, як тінь засохлої стеблини. Є слова яскраві й незгасні, як вічні зірки, 

що вказують людині шлях (В. Сухомлинський).
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11. Прочитайте речення, згрупуйте у три колонки: 1 – ті, з думками яких ви 

цілком згодні; 2 – ті, що викликають бажання дискутувати, потребують доказів; 

3 – ті, з якими ви категорично не погоджуєтесь.

1). Роби велике, не обіцяючи великого (Піфагор). 2). Живи з людьми так, щоб 

твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями (Піфагор). 3). Найвища 

мудрість – розрізняти добро і зло (Сократ). 4). Друг усіх – нічий друг (Арісто-
тель). 5). Що людина розумніша, то вона скромніша (Цицерон). 6). Не довіряйся 

надто зовнішньому вигляду (Вергілій). 7). Сильніший той, хто перший (Горацій). 
8). Погано живуть ті, хто все життя лише збирається жити (Публій). 9). Багатство 

породжує скупість (Лівій). 10). Ми навчаємося не для школи, а для життя (Сенека). 
11). Щастя дістається тому, хто багато трудиться (Леонардо да Вінчі). 12). Ми бува-

ємо щасливі, тільки відчуваючи, що нас поважають (Паскаль). 13). Покращувати 

мораль свого часу – ось мета, до якої повинен прагнути кожний письменник, 

якщо він не хоче бути тільки «розважальником публіки» (О.де Бальзак).
12. Доберіть аргументи для підтвердження таких тез:

1). Брехня принижує людину. 2). Добрим бути легко, а справедливим – важко. 

3). Найвище правосуддя – наша совість. 4). Ганьбити свою батьківщину – значить 

зраджувати її. 5). Згода будує, а незгода руйнує.

13. Доберіть контактоналагоджувальні мовленнєві формули для виступу перед 

різними аудиторіями: а) ветеранів; б) учнів молодших класів; в) старшокласників.

14. Прочитайте одну із промов Олеся Гончара («Феномен незнищеності», 

«Більше совісті, людяності, більше правди в усьому», «Дзвони Чорнобиля», «Пла-

нета на всіх одна», «Слово на відкритті установчого з’їзду Народного руху Украї-

ни», «Нашій мові жити», «Жива сув’язь поколінь», «Час для єдності», «Відчувши 

себе суверенними», «Будьмо на висоті», «Україно, твій день гряде!», «Небуденна 

подія»), визначте мету і головну думку, виділіть структурні компоненти.

15. Поясніть, як ви розумієте такі вислови:

Скільки сягає око; лежачий камінь мохом обростає; не ходи, куди не просили, 

не бери, чого не поклав; теплий кожух, та не на мене шитий; засипали запитан-

нями; куди орли літають, туди сорок не пускають; за моє жито та ще мене й бито; 

мені це до душі; гризе мене одна думка.

Придумайте ситуації, у яких доцільно їх використати.

16. Прочитайте зразки висновків. Підготуйте і напишіть варіант власного вис-

новку до інформаційного виступу про видатну людину.

1. Золота осінь видатного спортсмена приносить рясні плоди. Побажаймо ж 

і йому, і його соратникам олімпійського здоров’я і нових успіхів, які всім нам на 

благо (В. Трохименко).

2. Ясна річ, більшими чи меншими в історії Симиренки вже не стануть, не-

зважаючи на наше до них ставлення. Але для нас, живих, в Україні сущих, украй 

потрібно, щоб ми самі духовним зором роздивилися, яких синів із цим прізвищем 

народжував наш народ. І вже навіть це додасть нам упевненості в тому, що ми – 

велика нація, здатна не лише берегти національну ідентичність у тих неможливих 

умовах, у яких судилося бути Платонові й Василеві Федоровичам; вона здатна 

давати великих учених, які стають на рівень вершин світової науки, збагачують 

плодами свого інтелекту не лише свій народ, як Лев і Володимир Симиренки.

Феномен Симиренків нам ще треба осмислити й пояснити (М. Слабошпицький).
3. …Над цим жіночим ім’ям, що світить з нашої історії загадковою зіркою, за-

мислюєшся з глибоким подивом і захопленням. Як і кожному унікальному явищу, 
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цій людині дуже важко знайти аналог: Гулевичівна в нас одна. А багатство нашого 

народу й нашої історії і становлять саме такі людські одиниці, як велика меценатка 

Галшка Гулевичівна. Справжня українка, тоді, коли чимало українців навіть і не 

підозрювали, що вони – українці (М. Слабошпицький).
4. Я тільки краєм ока сьогодні заглянув у цей світ, у Державу слова Ліни Костен-

ко, в якому звучить само вимоглива струна душі поетеси: «Минає день, минає 

день, минає день! А де ж мій сад божественних пісень?»

Тут, корінням в українській землі, а кроною в людських серцях, у грядущих 

поколіннях, бо ж суцвіття Вашого саду, Ліно Василівно, хоч «биті холодами», пре-

красну «зав’язь все-таки дали». Правда Ваша: «З такого болю і з такої муки душа 

не створить бутафорний сад» (Т. Салига).

ІІ. Тренувальні вправи.

Прогнозований результат: формування риторичних умінь другої групи (кому-

нікаційних), спрямованих на реалізацію завдань трьох розділів риторики («Ело-

куція», «Меморія», «Акція»), а саме:

1) добирати риторичні фігури й тропи для увиразнення думки і створення у 

слухачів відчуття естетичної насолоди;

2) співвідносити мовні засоби із задумом, особливостями аудиторії, власним 

ораторським стилем, типом і жанром мовлення;

3) використовувати мовні засоби як прийом зацікавлення аудиторії, активізації 

слухачів;

4) поєднувати у доборі мовних засобів раціональне й емоційне, інформаційне 

й образне;

5) організовувати процес вивчення тексту промови;

6) утримувати загальну картину створеного тексту й вільно його відтворювати;

7) зберігати інформацію упродовж певного часу;

8) витягувати необхідну інформацію з глибин пам’яті;

9) утримувати пам’ять у постійній готовності.

10) триматися перед аудиторією;

11) орієнтуватися в часі;

12) ставити запитання й давати відповідь;

13) тримати зоровий контакт з аудиторією;

14) правильно обирати тональність, варіювати силу голосу й темп мовлення;

15) орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування;

16) надавати мовленню відповідного емоційного забарвлення;

17) використовувати невербальні засоби.

1. Доберіть за словником епітетів такі слова, що увиразнять вашу розповідь 

про цікаву подорож під час канікул. Для цього спочатку визначте ключові слова 

вашої майбутньої розповіді, а потім випишіть до них усі можливі епітети. Такими 

словами, наприклад, можуть бути подорож, день, повітря, настрій, краєвид, квіти, 
річка, море та ін.

2. Замість крапок додайте власні міркування. Порівняйте ваш варіант тексту із 

авторським, поданим у додатку.

Природа – це…., і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого 

мислення. Неуважність,  ….,  ….,  …, – ці серйозні недоліки розумової праці учнів 

саме і є причиною того,  ….
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Своєрідні заняття на природі ми називаємо для зручності уроками мислення. 

Ось теми окремих таких занять: «Пробудження природи від нічного сну», «Як 

квіти зустрічають схід сонця», «Промені сонця грають у краплях роси», «Двадцять 

відтінків осіннього вбрання лісу – як їх назвати», «Як ластівка будує гніздо» тощо.

Запевняю, що немає в усій нашій шкільній роботі складнішого й важчого, ніж 

досягнення того, щоб учень… (За В. Сухомлинським).

Додаток:

Природа – колиска дитячої думки, і треба прагнути, щоб кожна дитина про-

йшла школу дитячого мислення. Неуважність, невміння зосередитись, нездатність 
самостійно працювати, безпорадність у розв’язанні розумових завдань – ці серйозні 

недоліки розумової праці учнів саме і є причиною того, що колиска думки залиша-
лася незайманою в дитинстві.

Своєрідні заняття на природі ми називаємо для зручності уроками мислення. 

Ось теми окремих таких занять: «Пробудження природи від нічного сну», «Як 

квіти зустрічають схід сонця», «Промені сонця грають у краплях роси», «Двадцять 

відтінків осіннього вбрання лісу – як їх назвати», «Як ластівка будує гніздо» тощо.

Запевняю, що немає в усій нашій шкільній роботі складнішого й важчого, ніж 

досягнення того, щоб учень умів примусити себе думати (За В. Сухомлинським).
3. Прочитайте тлумачення відомих вам слів різними авторами. Доберіть, по 

можливості, тлумачення цих же слів іншими авторами, порівняйте. Дайте своє 

образне визначення кількох (на ваш вибір) із них.

1). Архітектура – теж літопис світу: вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, 

і перекази (М. Гоголь). 2). Театр – це така кафедра, з якої можна багато сказати 

світу добра (М. Гоголь). 3). Добра звичка – це моральний капітал, закладений лю-

диною у свою нервову систему (К. Ушинський). 4). Віра – це нестримне бажання 

перетворити мрію в реальне життя (Д. Донцов). 5). Сім’я – це джерело, водами 

якого живиться повновода річка нашої держави (В. Сухомлинський). 6). Читання 

гарних книг – це розмова з найкращими людьми минулого, до того ж, така роз-

мова, коли вони повідомляють вам тільки кращі свої думки (Декарт). 
4. Продовжіть речення, звірте ваші варіанти з авторськими, поданими у додатку.

1). Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане..(В. Сухомлинський). 
2). Там, де в жінок не розвинуте почуття честі й гідності, процвітає… (В. Сухом-
линський). 3). Ворог не той, хто завдає болю, а той… (Демокріт). 4). Кажуть, що 

природа для того кожному дала два вуха і один язик, щоб… (Плутарх). 5). Міра 

життя не у тривалості, а… (М. Монтень). 6). Говорити найважче саме тоді, коли… 

(Ларошфуко). 7). Великою нацією нас робить не наше багатство, а… (Т. Рузвельт).
Додаток: 1…не стане гарним громадянином. 2. …процвітає моральне невіг-

ластво чоловіків. 3. …хто робить це навмисне. 4. …якщо перший позбавлений 

грошей, то другий – людської подоби. 5. …щоб говорити менше, ніж слухати. 

6. …а у тому, як ви його використовуєте. 7. …соромно мовчати. 8. ..те, як ми його 

використовуємо.

5. Доберіть аргументи для участі в дискусії на такі теми:

1). Коли горе чуже тебе не змушує страждати, чи можна тебе назвати людиною? 

(Сааді). 2). Терпіння гірке, але плід його солодкий (Ж.-Ж. Руссо). 3). Правильний 

спосіб оцінити характер і розум людини за тим, як вона обирає книги і друзів 

(Гельвецій). 4). Моральність має лежати в основі характеру (І. Кант). 5). Жодна 

людина не заслуговує твоїх сліз, а ті, що заслуговують, не змусять тебе плакати 
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(Г. Маркес). 6). Людина не може жити без віри. Вирішальним для нашого й на-

ступних поколінь є питання, чи буде це ірраціональна віра у вождів, машини, 

успіх, – чи раціональна віра в людину, що базується на досвіді нашої плідної ді-

яльності (Е. Фромм). 7). Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, 

хто ходить по землі, має свої обов’язки в житті (Е. Хемінгуей).
6. Подані слова розташуйте у такій послідовності, що відображає їх важливість 

для вас. Почніть із найважливіших. Обґрунтуйте свій вибір.

1). Мода, добробут, робота, родина, освіта, дозвілля, кар’єра, захоплення;

2). Наполегливість, скромність, гордість, співчуття, доброта, ніжність, чуй-

ність, щирість, комунікабельність, порядність, пунктуальність.

3). Кіно, книга, телевізор, пікнік, комп’ютер, театр, риболовля, прогулянка, 

футбол (баскетбол, волейбол, теніс тощо), шопінг.

7. Перекажіть подані тексти, дібравши відповідну інтонацію, темп мовлення і жести.

1). Світлиця в Череваня була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака. 

Сволок гарний, дубовий, штучно пофарбований; і слова зі святого письма виріза-

ні; вирізано і хто світлицю збудував, і якого року. І лавки були хороші, липові, зі 

спинками, та ще й килимцями позастилані. І стіл, і божник із шитим рушником 

довкола, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво 

було в Череваня таке, що вже тепер ніде не побачиш. Кругом стін – полиці, а на 

тих полицях срібні, золоті й кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка 

посудина, що то на війні поздобувано… Іще по стінах висять шаблі, пищалі під 

сріблом, старосвітські сагайдаки татарськії, шитії золотом ронди, німецькі гар-

кебузи, сталеві сорочки, шапки-сисюрки, що вкриють тебе залізною сіткою – і 

ніяка шабля не візьме. Отже ніщо теє не оборонило ляхів і недоляшків: допекли 

козакам і поспільству до самого серця. То от тепер і тії луки, і тії шаблі, і вся та 

зброя сіяє не в одного Череваня в світлиці і веселить козацькі очі (За П. Кулішем).
2). Небокрай починається там, де закінчується твій зір, де цілується соняшни-

кове поле з хмарами, які називаються «дідами». Це вони білими соборами обля-

гають обрій. Якщо вже «діди» громадяться докупи, то буде дощ. Це перевірено.

Тягне у поле.

Люблю поле за безмежність його, за тендітних залицяльниць-волошок, де па-

хучий деревій та звіробій з циганськими очима. Пилком мережиться поле ячменю. 

То перше його цвітіння, перші аромати хліба цього року.

…Вклоняюся чи то комбайнові, чи полю. Які вони рідні і які різні. Ячмінь і без 

транспорту проживе, зронить зерно у землю і проросте ще до снігів новими схода-

ми. А там – як буде. А комбайн? Залізо, механізми – ніщо без людини, без поля.

А поля – як люди. Бувають активні й ніякі.

Пахощі від хлібів заповнюють повітря так густо, що губишся в часі.

Копиці зібраної соломи тихо, мов динозаври, виринають з туману, оживають 

зрання, коли роса промиє їм очі.

Бур’яни обабіч дороги ведуть себе зухвало, мов привілейовані.

У полі – нікого. Тільки ти, небо і Бог.

Зір тягнеться до обрію, думки ще далі….(Л. Зоряна).
8. Прочитайте записані на дошці (чи надруковані на картці) слова (чи словос-

получення), відтворіть їх по пам’яті.

1) Зачарований, росяний, дозрілий, лапатий, дрімтливий, доладний, пристрас-

ний, заболочений, білявий, химерний, полотняний, щедрий, невгомонний, про-

низливий, рахманний;
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2) тиша, ніжність, краплина, смеркання, прибережжя, плесо, круговерть, плуг, 

хмарина, пучок, частокіл, жоржина, лемент, бідолаха, кетяг;

3) стугоніти, квапитися, хитрувати, збагнути, нівечити, роїтися, ошпарити, 

мружитися, приголомшити, залопотіти, спалахнути, рихтуватися, жебоніти, ску-

штувати, сподіватися;

4) місячна повінь, повітове містечко, вересневе сонце, фіалкові очі, срібний 

холод, невимовний жаль, зоряний пилок, статечний господар, похмурий день, 

оксамитна тиша, бджолине гудіння, принишклі поля;

5) мереживо хмар, туга дзвону, цвітіння рясту, відгомін старовини, шелест слів, 

іскра радості, мелодія дощу, схлип річки, принада лісів, ланцюжок слідів.

9. Доберіть текст, у якому тісно переплелися вербальні й невербальні засоби. 

Перекажіть його, вкажіть, яка роль невербальних засобів.

10. Розіграйте ситуацію знайомства у класі (на вулиці, під час подорожі). Зна-

йомлячись, постарайтесь дізнатися один про одного якомога більше. Для цього 

доберіть запитання, що стимулювали б незнайому вам людину розповісти про себе.

11. Доберіть і запишіть варіанти звернень до незнайомої аудиторії, перед якою 

ви збираєтесь виступити з повідомленням.

12. Прочитайте швидко й чітко скоромовки.

1). Летів лелека, заклекотів до лелеченят. 2). Дрова рубали два дроворуби. 3). Бі-

жать стежини поміж ожини. 4). Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. 

5). Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. 6). Жовтий 

жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. 7). Не клюй, курко, крупку, не кури, 

турку, люльку. 8). От мені повезло! Їхав я мотоло…, молото…, томоло… М-о-т-о-

р-о-л-е-р-о-м в село! (Г. Бойко). 9). Мила милитись не вміла, Мила мило з рук не 

змила. Мама милила уміло, мама з мили змила мило (Г. Бойко). 10). Над шляхом 

Явдошка шукала волошки. «Явдошко, волошки шукати облиш: над шляхом ти 

знайдеш один лиш спориш!» (Г. Бойко). 11). В гарненької горлички туркотливе 

горлечко. Горличка туркоче, горличка воркоче: туркотлива горличка прочищає 

горлечко!(Г. Бойко).
13. Прочитайте наведені нижче речення з різною інтонацією (упевненості, 

сумніву, запитання, іронії, невпевненості тощо).

1). Слово «завтра» придумано для людей нерішучих і для дітей (І. Тургенєв). 
2). Великий успіх починається з маленького шансу (А. Коваль). 3). Для людини 

не існує нічого неможливого. 4). Сміх продовжує життя.

14. Вимовте подані нижче фрази з різною інтонацією, виділяючи логічним 

наголосом окремі слова. Наприклад: «На схилах Дніпра цього року щедро зацвів 

бузок. На схилах Дніпра цього року щедро зацвів бузок. На схилах Дніпра цього 

року щедро зацвів бузок. На схилах Дніпра цього року щедро зацвів бузок. На схи-

лах Дніпра цього року щедро зацвів бузок.»

1). Літнє тепло щедро розливалося землею. 2). Взимку садок обслуговував ді-

дусь із сусіднього села. 3). Дівчинка за цей час вивчила багато ліричних віршів. 

4). Дорослі сховалися за густими розлогими деревами.

15. Подумки прочитайте вірші, визначте, темп і тональність, що переважати-

муть під час читання. Прочитайте виразно вголос.

ІІІ. Творчі вправи.

Прогнозований результат: формування риторичних умінь другої групи (комуні-

каційних), спрямованих на реалізацію завдань розділу риторики «Акція», а саме:
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1) добирати риторичні фігури й тропи для увиразнення думки і створення у 

слухачів відчуття естетичної насолоди;

2) співвідносити мовні засоби із задумом, особливостями аудиторії, власним 

ораторським стилем, типом і жанром мовлення;

3) використовувати мовні засоби як прийом зацікавлення аудиторії, активізації 

слухачів;

4) поєднувати у доборі мовних засобів раціональне й емоційне, інформаційне 

й образне.

1. Підготуйте виступ на одну з тем: «Вдячність – ознака благородства душі», 

«Червона книга» – це книга скарг природи», «Лиш народи, явлені у Слові, до-

стойно жити можуть на землі», «Дивовижний світ полотен Катерини Білокур».

2. Підготуйте виступ перед ровесниками на тему «Як стати оратором». У своєму 

виступі використайте такі поради мудреців:

1). Багато говорити і багато сказати – це не одне і те ж (Софокл). 2). Є три спо-

соби відповідати на запитання: сказати необхідне, сказати привітно і наговорити 

зайвого (Плутарх). 3). Навчися слухати – і ти зможеш навчитися навіть у тих, хто 

говорить погано (Плутарх). 4). Не говори, будь ласка, загальними фразами (Ци-
церон). 5). Сварка – найгірший аргумент (Публій). 6). Обережність у словах вища 

за красномовство (Ф. Бекон). 7). Коли сказати нічого, завжди говорять погано 

(Вольтер). 8). Найбільша цінність оратора – не тільки сказати те, що потрібно, 

але й не сказати того, чого не треба (Цицерон). 9). Найкраща відповідь та, яка 

припиняє подальші запитання (А. Коваль).
3. Спробуйте образно, емоційно, захоплююче розповісти про різноманітні при-

годи, що траплялися у вашому житті.

4. Розкажіть протягом п’яти хвилин про найсуттєвіші події вашого дня. Для 

розповіді оберіть спокійну, розважливу манеру мовлення.

5. Підготуйте розповідь на тему «Знайомтесь – мої друзі». Продумайте влучні, 

короткі, образні характеристики для кожного вашого друга.

6. Вивчіть і виголосіть промову іншого автора, що справила на вас сильне враження.

7. Підготуйте текст і виголосіть вітальну промову з нагоди ювілею вашої школи.

8. Прочитайте українські прислів’я, з’ясуйте їх значення. Вкажіть, яку роль 

вони виконують у мовленні, де і з якою метою ви могли б їх використати?

Не дав бог жабі хвоста, а то б усю траву витолочила. Якби на кропиву не мороз, 

вона б усіх людей пожалила. Казав пан, що кожух дам, та тільки слово його тепле. 

Замкнув стайню, як коні вже вкрали. Прийшло махом, пішло прахом. Від ворон 

відстав, а до пав не пристав. Під носом косовиця, а на розум і не орано. Ранні 

пташки росу п’ють, а пізні – слізки ллють. На вербі груші, а на осиці кислиці. 

На роботу йти для нього кара: заважає то сонце, то хмара. Яка пшениця, така й 

паляниця.

9. Напишіть і виголосіть похвальне слово, обравши один із запропонованих 

об’єктів похвали: а) рідне місто (село, селище); б) рідна школа; в) улюблений ку-

точок природи (поле, ліс, гай, луг, річка, озеро, море, набережна, сад); г) улюблена 

пора року; д) улюблений вид мистецтва (музика, театр, кіно…).

10. З’ясуйте, яка роль у нашій мові відводиться порівнянню. Чи часто ви вда-

єтесь до порівнянь? Доберіть порівняння до таких слів:

Школа, мрії, думка, музика, книга, тиша.

Довідка: 1). М. Стельмах, наприклад, у своїх творах використовує такі порів-

няння: Закучерявлені дуби, як військо шолом’яне, стояли; повернув слова, наче 
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жорнове каміння; весело, як на поминальну неділю; душа скоцюрбилась, мов по-

рожня калитка; чорна, як печаль, хустка; страх, мов хижа птиця; лагідна, як літо; 
крутиться, як посолений в’юн; сумую, як дзвін без серця; бджоли, мов крихітки 
сонця; обличчя, мов осінній соняшник; хвіртка, як відьма, прорипіла; дівчина, 
як весняна година; земля, мов колиска; дівчина, як весняночка; білоголове, мов 
кульбаба, хлопченя; гілка відчахнулася, мов чиєсь життя; і сама вона чиста, мов 
світанкова година; земля таємнича, мов недоказана казка; розкошує, як пампух 
в олії; гарна, як весна, а завзята, наче віхола; теплий, як душа, хліб;

У творах Л. Зоряної: хата, мов квітка; із блакитними, наче надія чи сонячний 
барвінок, оченятами; верещала, неначе невміла скрипка, невидимка-сорока; спе-
ка, як прозора грозова хмара; руки вироблені, мов доля; хмари, як спогади; хмари, 
як копиці; тиша, як мовчання сплячої гадюки.

11. Розкажіть про значення метафор, епітетів та порівнянь у нашому мовленні. 
Прочитайте речення з творів Л. Зоряної. Проаналізуйте у них названі тропи.

1). За такої весни якраз найкраще починати нові справи, коли дме п’янкий, со-
лодкий запах весняної теплині, коли хочеться дихати і ніяк не надихаєшся новим 
життям. 2). У домі поселилося маленьке щастя. 3). Палажці стали ввижатися вог-
нища мальви, тунелі бузку, парасолі лопухів, рипіння репаної капусти. 4). Пташи-
ний крик, що поволі щезав, віддалявся небесним клином і простромлював осінь. 
5). Сонце зависло в хмарах над селом, немов лелека в осокорах. 6). Сон стікав до 
неї на подушку квітами папороті і жаринами вогнів Чумацького Шляху. 7). З якої 
колиски чи кузні богів з’явилися вітри, що так заважали їй, що гасали, як навіжені 
блискавки. 8). Земля була щедро нагріта обіднім сонцем, небо захлиналося співом 
жайворонків, що висіли над полем, цвіло і пахло життя так, як воно може пахнути 
в дитинстві, – квітами, медом і спокоєм. 9). Рясні серпневі дощі помаленьку вщу-
хали, ніби набиралися сили для вересня. 10). Довга шелестлива тінь від осокора 
впала на старого. 11). Ніч зіткала найніжнішу шаль із пухких сніжинок і кинула її 
на плечі дерев. 12). Припудреним калачем стоїть скирта соломи. 13). Сонце наче 
сховало в бурштиновий присмерк своє розчервоніле за день обличчя.

12. Подані речення розширте, додавши порівняння, епітети чи метафори.
1). Колоситься просо. 2). Раптово запала тиша. 3). Вибухнув дощ. 4). Проміння 

вицвітало. 5). Ось летять чайки.
13. Прочитайте подані цікаві факти про книги. Визначте тему, сформулюйте 

назву і підготуйте виступ, у якому використайте ці матеріали.
1). Історія виникнення книги бере свій початок з тих часів, коли створивши пи-

семність, людство починає шукати способи матеріалізувати свої думки, передати 
наступним поколінням накопичені століттями знання та досвід. До винайдення 
Йоганном Гутенбергом (1400-1468 рр.) книгодрукування, книжки були рукописні, 
наприклад, книга-сувій із текстом «Іліади» Гомера, довжиною близько… 150 метрів.

2). У бібліотеці індійського міста Адьяр зберігаються сотні книжок, що пи-
салися на аркушах, виготовлених із пальмового листя. Сторінки таких книжок 
прикрашали золотом, дорогоцінним камінням.

3). Серед старовинних монгольських і тибетських книг є справжні манускрип-
ти, тексти яких писалися сумішшю золота, срібла, коралів, перлів, бірюзи, глазурі, 
перламутру, сталі й міді. Є тут також книги з текстами, вишитими по шовку та 
сап’яну різнокольоровими нитками… без жодного вузлика.

4). У наш час з’явилася «металева книга». Її виготовив коваль Костов із болгар-

ського міста Враца. Книга, 22 сторінки якої зроблені із… заліза, важить близько 

4 кілограмів, хоча розміри її звичайні – 18 на 22 сантиметри.
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5). Трапляються серед книг і справжні велетні. Так, одним із най товщих рома-

нів, напевно, слід вважати «Кларису», роман англійського письменника Семюела 
Річардсона. Він містить 984 870 слів, майже на 200 тисяч слів більше, ніж у Біблії. 
Цей роман побачив світ у середині ХVІІІ століття.

6). Із виданням «Історії Південної півкулі», що була видрукувана у США, мож-
на ознайомитися лише за допомогою… спеціального двигуна. Адже важить така 
книга 225 кілограмів, у розгорнутому вигляді її ширина становить 2 метри 70 сан-
тиметрів, а висота 2 метри.

7). А ось мода на так звані мініатюрні книжки виникла наприкінці ХVІІІ століт-
тя завдяки примхам Марії-Антуанетти, яка забажала носити улюблені книжки… 
у рукавичці.

Найменша книга на землі – «Кобзар» Т. Г. Шевченка. площа її обкладинки – 
0,6 квадратного міліметра. Це майже у 19 разів менше за найменшу японську 
книгу. На боці сірника можна розмістити 7 подібних «Кобзарів», а на маковій 
зернині – три. Книгу можна легко просунути крізь вушко голки або заховати у 
віях. Одна з найменших російських книг, «Байки» Івана Крилова, що зберігаються 
в Ермітажі, у 447 більша за «Кобзар», італійська книга-ліліпут – у 105, французь-
ка – у 70, а німецька Біблія – у 41 раз.

ІV. Аналітичні вправи.

Прогнозований результат: формування риторичних умінь третьої групи (піс-
лякомунікаційних), спрямованих на реалізацію завдань розділу риторики «Ре-
лаксація», а саме:

1) переключати увагу на інші види діяльності;
2) аналізувати й критично оцінювати:
• ефективність спілкування;
• рівень володіння мовою;
• стиль і манеру викладу матеріалу;
• доцільність використання мовних засобів у конкретній ситуації спілкування 

і для конкретного слухача;
• повноту викладу заданої теми (інформативність);
• логічність викладу думок
• коректність поведінки оратора і слухачів;
• правильність реакції на різні непередбачувані явища та ін.
3) робити висновки із допущених помилок і огріхів;
4) планувати роботу з вироблення і вдосконалення власного ораторського стилю.
1. Прочитайте уривки з книги М. Слабошпицького «Українські меценати». 

З’ясуйте, які прийоми зацікавлення використав автор?
І. Це постать, про яку ми знаємо багато, але водночас і мало. Відаємо про най-

важливіші моменти його діянь, осягаємо їхні масштаби із висоти сьогоднішнього 
бачення і розуміння. Але так мало знаємо з його приватного життя, із суто люд-
ської біографії чоловіка, якому, схоже, також було тісно у своєму часі і який про-
зирав і продирався в майбутнє не тільки думкою, а й тими справами, які ставали 
своєрідними мостами, що поєднували часи, надавали їм логічного спрямування 
історичної перспективи…

Марне шукати сьогодні його могилу, її проковтнули час і наше непам’ятство. 

Відомо, що під час перебудови Богоявленської церкви Київського братства, де 

було поховано Сагайдачного, могила опинилася під будівлею нової стіни храму і 

її просто не стало перед очима людей…(Про Петра Сагайдачного).
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ІІ. Цю історію можна почати з весільної подорожі щасливого подружжя.

Захопленим очам відкривалися Рим, Венеція, Болонья, Флоренція, Неаполь… 

Співуча італійська мова, величезні руїни знаменитих історичних пам’яток. Стилі 

різних архітектурних епох, що зустрілися на вулицях і майданах, залитих сонцем. 

Собори й гондоли, колони й мости, дзвінкий сміх і гарячі погляди, а потім – хо-

лодна тиша музеїв і галерей: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Тінто-

ретто, Боттічеллі…

Так починалося не тільки їхнє подружнє життя. Так починалася велика справа 

їхнього життя.

Вони вийшли з добре знаних в Україні родів, Богдан Ханенко і Варвара Те-

рещенко… Якби в Україні складали реєстри найславетніших родів, то в такому 

реєстрі неодмінно були б Ханенки…(Про Богдана Ханенка).
2. Проаналізуйте фрагменти виступів. З’ясуйте, які прийоми, на вашу думку, 

найефективніші.

1). Що спільного між такими людьми, як Джордж Сорос, Сильвестр Сталлоне, 

Мері Кей Еш, Кінг Кемп Жиллетт, Джеймс Берк і Опра Уінфрі?

У цих людей є одна спільна риса, властива лідерам, це – наполегливість. Вони 

були готові витримати і спади, і підйоми. Вони не збиралися здаватись. І ця го-

товність усе подолати забезпечила їм успіх у всіх починаннях…

2).

Є моди на зачіски,

На гострі носки в черевиках,

На декольте у сукні

І на короткі штанці,

На плечі – вузенькі й широкі,

На вуха – малі і великі,

І навіть на форму браслета

На ніжній дівочій руці… 

(Л. Забашта).

Та не про модний одяг, взуття чи зачіски я пропоную поговорити. Тема нашої 

розмови проляже у площині значно важливішій. Не тій, з якою пов’язана зов-

нішня краса, зручність; не тій, що змінюється щороку чи щосезону, а у тій, що 

формує не лише високий смак естетичний, але й наш внутрішній, психологічний 

комфорт, утверджує духовну мораль…

Отже, ми поговоримо про мовну моду…

3). У цього міста багата біографія і складний, часом суперечливий характер. 

Навіть зовнішність у нього неоднозначна. Віками воно було центром великого 

регіону – воєводства, губернії, округу, області.

Сьогодні тут 300 тисяч жителів, 60 великих підприємств, 3 театри, навіть між-

народний аеропорт – усе як слід. Але чомусь здається, що це не більше, ніж па-

радний мундир. І що насправді це місто можна зрозуміти, лише заглянувши у 

хитро зажмурений погляд віконниць яснооких цегляних будиночків його сонних 

провулків…(Про Житомир із журналу).

4). Коли говорять про тих людей, яких скупа на ласку природа щедро обдару-

вала якимсь талантом, звичайно думають, що й зовнішністю своєю, і вдачею така 

людина обов’язково чим-небудь відрізняється від простих смертних, що оточують 

її. Мимоволі згадуються навислі брови, сиві бороди Дарвіна і Толстого, кудлаті 
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голови Миклухо-Маклая, Бетховена або Антона Рубінштейн і водночас численні 

анекдоти про феноменальну розсіяність великих людей.

Михайло Михайлович Коцюбинський всією своєю зовнішністю заперечував 

це схематичне уявлення про талановиту людину. Зустрівши його десь на вулиці, 

в трамваї або залізничному вагоні, ви не відразу здогадались би, що перед вами 

письменник, обдарований тонкою спостережливістю і палкою симпатією до про-

стих трудящих людей, що населяють батьківщину… (М. Прахов).
3. Прочитайте текст. Виділіть і проаналізуйте вжиті у ньому тропи і фігури.

Успіх – це тривалість у часі й праця

Справжній письменник – це кульова блискавка, що, раз влетівши у твої по-

чуття і думки, уже не може вибратися звідти.

Начитаний письменник – це той, від книг якого шляк трафляє читача, коли 

над ними (книгами) плачуть, злостяться, шаленіють, шляхтують (проклинають 

тобто), дякують. Це – як намолене місце.

Я ніколи не силую нікого до читання моїх книжок. І яка мені різниця, до кого 

мене приписують носії власних комплексів – до письменників масових чи ви-

браних? Я вибрана читачем. Але я не є модний письменник. Я письменник-грім. 

Я – дзвонар людського щастя і нещастя також.

Я не належу до тих, хто свій успіх пов’язує із кількістю згадувань в Інтернеті 

чи з кількістю світських новин про себе. Це лише маленький сегмент цікавості. 

Цікавість може бути скороминущою. Успіх – це тривалість у часі тебе як митця. 

Але жодним чином – не марафон. Не скандал. І ще багато чого «не». І я думаю, 

що кожний серйозний письменник сам знає, коли він у зеніті літератури і коли 

йому наступає «гаплик» у літературі (М. Матіос).

Прочитайте твори Л. Зоряної. Проаналізуйте їх за двома критеріями: мов-

но-виражальним та емоційним. Виділіть найвлучніші мовні засоби та опишіть 

настрій і почуття, які викликають у вас прочитані тексти.

Очікування весни
Земля в очікуванні весни.
Через кучері хмар сонце посилає свою вістку – теплі промінці. І ті торкаються 

сонних дерев так ніжно, що аж душа радіє.
Я підставляю обличчя тим промінчикам, заплющує очі і мовби відчуття поцілунку 

рідної природи охоплює мене всю. Тепліє душа і хочеться жити.
Несміливу зелень уже скоро затопить жовте сяйво кульбаб. Скоро вже рілля ста-

не теплою, як долоня тата.
Поодаль шелестять тендітні берізки у чекані сокогону. Перше зелене ніжне 

листячко тріпоче, як напівпрозорі крильця коників.
Я почуваюся мухою, яка втрапила у клейкий березовий сік.
Гуси гелгочуть у небі, прямуючи великими дружними артілями з півночі десь на 

Полтавщину та Сумщину. Яке у них шикування! Ключ рівнесенький, як за лінійкою. 
Один спостерігач літає довкруж ключа: підганяє тих, хто відстав, рівняє шеренгу.

Яка дивна птаха – маленька, дика, а така розумна. Пам’ятаю, як старенька 
сусідка говорила, задивившись у небо на перелітних птахів: «Дивись, яка мала голівка, 
а скільки розуму! Така тямуща!» (Л. Зоряна).
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Запізніле каяття
Запізнілим каяттям щемить серце дорогою на цвинтар.
Потреба в чомусь весь час змінюється і відмирає.
Але цією дорогою я ходжу завжди. Дорогою згадок на побачення до дорогих людей.
Згадки про бабусині ласки, про її дарунки на день народження, які тоді не дуже 

розуміла й цінувала, про скептичне ставлення до її повчань переповнюють мене.
Я зриваю декілька стеблин по дорозі, розтираю їх поміж пальців, і повітря раптом 

наповнюється різкими пахощами дикого зілля.
Бабуся так зналася на травах. Я наче відчуваю поруч її шаркання, човгання ста-

речих ніг по стежині, її тихі молитви, лагідну усмішку та добрі очі, що світяться 
завжди у моїй душі якоюсь дивною теплотою і польовими квітами.

А батько? Ніщо у житті не може заповнити порожнечу без тепла його дужих 
мозолястих рук, тепла його душі, яке відчуваю всі довгі роки розлуки з ним.

Я повертаюся разом з рідними до часів своєї молодості і беру там із недоторканих 
запасів снаги щось таке, що додає сил.

«Простіть мене, мої рідні!»

Зоране поле
Посвітлішало.
Зоране поле припудрило свого носика першим снігом.
Сонце кволе, охололе. Я дивлюся спочатку на небо, згодом – на землю під ногами, 

зазначаю подумки, що земля світліша за хмарини.
Сіре осіннє небо перегодом поступово підіймається вище, до снігових хмарин, віс-

ників сніговиці, що вже чекає наказу Всевишнього, аби ощасливити землю заметіллю.
Земля ще не заснула.
Вона дихає зеленою сукнею озимих та рукавами нескошеної кукурудзи. Її триво-

жать голодні крики гайвороння та сумні голоси гусей, які ще не відлетіли.
Де-не-де поодаль видніються мокрі горбики померхлого, так і не спаленого листя.
Чисте свіже повітря, розкішний дух мокрої землі і прілого листя. Запахи життя…

Таким чином, системний підхід до навчання риторики сприятиме розв’язанню 

багатьох завдань, що стоять перед сучасною школою, зокрема реалізації принци-

пів демократизації, гуманізації та гуманітаризації, формування в учнів активної 

життєвої позиції і навичок ефективної комунікації.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

(Новосьолова В. І.)

§ 1. Засвоєння стилістичних понять на уроках української мови в старшій школі
(академічнийу рівень)

Відповідно до суспільних потреб сучасний випускник має виявити не стільки 
знання конкретного навчального предмета, скільки вміння діяти на основі знань 
адекватно до ситуації: коли, проаналізувавши її, старшокласник спроможний ви-
явити реальну проблему, поставити конкретну мету, визначити сферу тих пред-
метних знань, якими необхідно оволодіти, і способи, які дають змогу вирішити 
виявлену проблему. Правильно створити висловлювання, дібрати необхідні слова, 
грамотно їх вимовити чи написати – усе це стає можливим за наявності мовних 
засобів. Кожен функціональний стиль має відповідні сферу діяльності, функції, 
спеціальні мовні засоби. Розвиток мови відбувається в рамках функціональних 
стилів. Функціональні стилі є різновидом літературного мовлення, яке виконує 
функцію, що визначається умовами мовленнєвого спілкування.

Регулювальна функція літературної мови виявляється у всіх функціональних 
стилях. Головною і необхідною умовою існування стилю, його суттю є мовлен-
нєва системність, тобто спосіб добору й організації мовних засобів у певному типі 
мовлення. Стилістика – одна із наук про мову, яка вивчає способи вживання лі-
тературної мови в різних умовах мовного спілкування, в різних видах і жанрах, у 
різноманітних сферах суспільного життя. Саме стилістика покликана навчити, 
як висловити думку, грамотно використовувати мову в життєво необхідних ситу-
аціях, виховувати мовне чуття. Вона допоможе вивчити засоби виразності мови, 
особливості її лексичних і фразеологічних ресурсів, емоційно-експресивні озна-
ки, найтонші відтінки смислу слова.

У період масштабної модернізації системи мовної освіти в Україні питання 
оволодіння стилістичними можливостями й закономірностями уживання мовних 
засобів є особливо актуальним. Упровадження профільного навчання вимагає пе-
регляду й зміни в цілях, змісті, структурі й організації чинної системи опанування 
мови в старшій школі.

Оскільки сьогоднішньою формою виміру результативності навчання випус-
кника є його загальна компетентність, старшокласники мають чітко усвідомити, 
що, готуючись до професійного вибору, необхідно оволодіти певними мовноко-
мунікативними вміннями, що формуються на основі комунікативної компетент-
ності – сукупності знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними 
комунікантами, а також в умінні ефективно застосовувати здобуті знання в кон-
кретному спілкуванні в ролі адресанта й адресата. Складовою комунікативної 
компетентності є мовна компетенція, яка означає знання учасниками комунікації 
норм і правил мови й уміле використання їх у продукуванні висловлювань.

Невід’ємною складовою мовної компетенції є лексична компетентність, яка по-
лягає в оволодінні лексичними засобами мови і вмінні користуватися ними. Вона пе-

редбачає багатий словниковий запас, зокрема, володіння термінологією, необхідною 

для спілкування в певній професійній сфері. Вибір і вживання лексичних елементів 

залежить від сфери і ситуації, у яких відбувається комунікативний процес.
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Варто звернути увагу, що особливість роботи над поняттям стилю полягає в 
тому, що в центрі уваги містяться не мовні, а екстралінгвістичні ознаки стилю 
(завдання мовлення, стильові риси). Закріпити у свідомості учнів зв’язки між 
умовами формування мовлення, її завданнями і стилем – основна мета шкільної 
стилістики, досягнути якої можна за умови розвитку в учнів мовного чуття, а не 
за допомогою заучування довгих переліків мовних ознак того чи іншого стилю.

Стилістика в шкільному курсі української мови є аспектом вивчення всіх роз-
ділів шкільного курсу української мови (фонетики, лексики, словотвору, морфо-
логії, синтаксису).

Методичну систему вивчення стилістичних понять на уроках української мови 
утворюють наступні аспекти.

Мета вивчення стилістичних понять – вивчення матеріалу з фонетики, лекси-
ки, словотвору, морфології, синтаксису з погляду сфери їх уживання.

Зміст роботи зі стилістики у старшій школі відображено у чинній програмі з 
української мови.

§ 2. Основні методи і прийоми роботи над стилістичними
засобами лексикології і фразеології й відповідні їм типи вправ

У процесі вивчення розділу «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» 
використовуються такі методи й прийоми роботи і відповідні їм типи вправ:

1. Метод спостереження над мовними явищами спрямований на розпізнавання 
стилістичних явищ:

а) вправи на зіставлення слів, словосполучень, речень, виразів, синтаксичних 
одиниць мовлення вироблять вміння розрізняти стилістичне, емоційно-експре-
сивне забарвлення мовних засобів. Зіставлення допомагає встановити, якими 
стильовими рисами визначається вибір цих засобів. Наприклад:

• Зіставте наведені слова. Розподіліть і запишіть стилістично забарвлені сло-
ва за групами, які належать до відповідного стилю 1) наукового; 2) художнього 
3) розмовного. Схарактеризуйте умови їх уживання.

Розповідати, повідомляти, похвалитися; поважати, обожнювати, почитати; 
пил, пилюка, кіптява; ошатний, святковий, празниковий; отвір, жерло, шпарка; 
особа, персона, душа; осика, осичина, трепета; освічений, ерудований, грамот-
ний; оригінал, дивак, першоджерело; одяг, гардероб, одежина; одночасний, син-
хронний; одержати, здобути, схопити обов’язково, неухильно, доконче.

б) вправи на зіставлення лексичних засобів навчать розрізняти їх стилістичне, 
емоційно-експресивне забарвлення, допоможуть встановити, якими стильовими 
рисами визначається вибір цих засобів. Наприклад:

• Прочитайте наведені речення. Дослідіть, з якими значеннями в одному й 
тому ж реченні вживаються виділені слова. Визначте й умотивуйте використані 
М. Стельмахом стилістичні прийоми й образні засоби.

1. З-за тинів виглядають золоточубі діти і соняшники. 2. Осипаються осокори, 
осипаються дні. 3. Надходить пора гарячого марева і гарячої праці.[ ]

4. Прямо над нашими ворітьми стоїть зірниця, а повз ворота проходять люди 
і час. 5. Густішали метелиця й вечір. 6. Між яблунями снує бабуся і її тінь (Із тв. 
М. Стельмаха).

в) вправи на зіставлення текстів, різних у функціонально-стилістичному від-

ношенні, дозволять показати залежність мовленнєвої структури від екстралінгві-
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стичних факторів. Наприклад, учні, зіставляючи науковий і художній описи, ви-
значають приналежність тексту до функціонального стилю, виявляють у кожному 
наведеному тексті різні стилістичні риси й лексичні засоби вираження, поясню-
ють все це своєрідністю мети, змісту й умов висловлення. Наприклад:

• Прочитайте наведені тексти. Визначте функціональний стиль кожного. Яку 
роль виконують в них стилістично забарвлені слова? Випишіть, розподіливши на 
дві групи, стилістично забарвлені й стилістично нейтральні слова. Порівняйте і 
схарактеризуйте склад обох груп кожного тексту.

І. Чорні, голі дерева стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, 
і, наче мертві, не ворушилися од вітру. Аж ось здалеку зеленою глицею заманячила 
ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки.

Їм обом жаль стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло 
гілочками, наче раділо гостям… Яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і 
вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася 
несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка 
тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалось, що вона от-от застогне. Аж ось 
деревце похилилося, хруснуло і, підтяте, впало на сніг… (М. Коцюбинський).

ІІ. Ялина – вічнозелене хвойне дерево з короткою глицею і довгастими шиш-
ками. Гілки ялини колючі, густі, нижні дуже низько розміщені над землею. Яли-
на – тіневитривала порода. Вона росте тільки на родючому, достатньо вологому 
ґрунті. Стержневого кореня немає, бокові розміщені у поверхневому шарі ґрунту. 
Живе ялина до 200-250 років, досягаючи у висоту більше сорока метрів. Крона у 
ялини пірамідальної форми (Із енциклопедичного довідника).

• Прочитайте текст. Визначте його тему, основну думку, стиль. Поясніть лек-
сичне значення виділених слів. Яку стилістичну функцію вони виконують у тексті?

І як молоде зітхання землі, як рожевий подих ранку, стоять на тонких підсвіч-
никах тремтячі маки. Десь у зеленій, бурхливій гущі городу, або на окремій грядці, 
або попід смарагдовою латкою буряків вони попідставляли свої рум’яні чашечки, 
складені з пелюсток, шпарким променям, ловлять їх, хочуть націдити по вінця,– та 
хитнеться одна пелюстка, гойднеться друга, і вже розтеклося, вилилося сонячне 
тепло, і вже знову треба стати непорушне, обережно підставляти рум’яні чашечки, 
чекати – наллє сонце свого тепла чи не наллє (Є. Гуцало).

• Прочитайте наведені тексти. Визначте їх стиль. Випишіть із кожного тексту 
слова з переносним значенням. Схарактеризуйте склад кожної з груп. Яку роль 
відіграють слова з переносним значенням у кожному тексті?

І. Нуклеїнові кислоти складаються із азотистої основи, цукру й фосфорної 
кислоти. Самі нуклеїнові кислоти хімічно мало активні і як ліки не використо-
вуються. Продукти розщеплення їх бувають дуже активними і входять до складу 
стимулювальних препаратів. Названі нижче азотисті основи, а також інші, що не 
входять до складу нуклеїнових кислот, трапляються в деяких лікарських рослинах, 
причому часто у великих кількостях (Із енциклопедичного довідника).

ІІ. Ти живеш серед людей. Придивися уважно, що відбувається навколо тебе: 
люди працюють, ідуть із роботи і на роботу, відпочивають, зносять горе й злидні, 
досягають мети й знову ставлять перед собою нову мету. Одні не знають, в ім’я 
чого вони живуть, інші вміють зробити своє життя горінням в ім’я благородної 
мети. Люди виражають себе. Кожний виражає себе по-своєму в своїх переконан-

нях, у відчутті добра і зла, в радості й смутку. Усе це життя людського духу. Опано-

вуй головне в духовній культурі – культуру людських стосунків. Умій розрізнити 
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в людині світле й темне. Якою б непоправною не здавалася тобі людина, зумій 
побачити в ній зерно добра, честі. Те, що ми називаємо повагою до людини, – це 
віра в її добрий початок (За В. Сухомлинським).

г) вправи на зіставлення текстів одного функціонального стилю. Мета зістав-
лення – визначення якісно-виражальної сторони текстів. Наприклад:

• Прочитайте наведені тексти, визначте до якого стилю можна їх віднести. 
Визначте в них засоби створення образності. З’ясуйте, яке місце серед них посі-
дають тропи. Зіставте тексти й визначте, який із них найбільше відповідає стилю 
і меті висловлювання.

І. У лісі було поночі, тільки чорніли товсті дуби. Але місяць піднявся вгору, 
вийшов з-за хмар, – і картина змінилась – якісь чари розлилися по лісі!

Тихий світ лився через сніг, через іній, неначе через тонкий прозорий кришталь, 
і обливав дерева з верху, з боків найделікатнішим матовим блиском; усе в лісі було 
освічене з усіх боків; од дерева не було видно навіть тіні. Світ був трохи синюватий. 
Ліс став якимсь фантастичним, – здавалось, ніби то якийсь дивний зачарований 
храм, заставлений темними колонами, прикритий незвичайною кришталевою 
покрівлею (І. Нечуй-Левицький).

ІІ. Сніги в цей день, коли сонце птахом-месією звершує величний ритуальний 
політ над землею, начебто сягнули найповнішого розвитку своєї теми в тому са-
мостійному творі, яким є прелюдія весни. Вони зацвіли так, як іще не цвіли досі, 
і сяйво розквітлих снігів наче аж гримить нестримною радістю, і все перейнялось 
її настроєм – дерево і пташка, протоптана до колодязя стежка й людина, що йде з 
відром по воду… І як не пошкодувати, що минущий цей апофеоз білого кольору, 
минуще торжество снігової білини (за Є. Гуцалом).

ІІІ. Падав сніг. Ні в чому не відчувалася зима. Повітря не стало колючим. Воно 
залишилось по-осінньому м’яким. Сніг не холодив, не остуджував. Він здавався 
борошном, щойно змеленим, запашним і ніжним.

Те борошно за короткий час вкрило своїм пухом городи, хати. Воно омоло-
дило дерева, познімало з них апатію, тоскний настрій. Усе ніби набрало певного 
смислу.

IV. Зіставлення первинних і чистових варіантів одного тексту.
Такий метод дозволяє проникнути в лабораторію автора, зрозуміти, чому ав-

тор замінив одне слово чи вираз іншим, з якою метою вилучено чи введено нові 
слова. Наприклад:

• Олесь Гончар писав: «Не було випадку, щоб видатний твір літератури був 
написаний сірою мовою, щоб вдалося його вибудувати словами зужитими, зне-
барвленими до пересічності, до нудоти стертості п’ятака. Енергія слова – з енергії 
душі. Убога стилістика найчастіше є породженням убогої думки».

Уважно прочитайте і зіставте варіанти речення з новели О. Гончара «Весна за 
Моравою». Простежте, як письменник удосконалював мову твору, домагаючись 
точності й виразності слова, речення.

І варіант. Було тихо, сонячно і мляво, а в тумані дерева гойдалися від верхів’я 
до самої води, стрибали, як на прозорому екрані.

Виправлений автором варіант. Тихо, сонячно і мляво, а дерева гойдаються від 

верхів’я до самої води, стрибають, мов на якомусь фантастичному екрані.

(Відповідь: змінено минулий на теперішній час дієслів, щоб активізувати дію, 

наблизити її в часі до читача. Вилучено слово в тумані, бо автор, напевно, вважав, 

що слова сонячно та в тумані, вжиті поряд, трохи порушують логіку фрази. Для 
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увиразнення думки замінено словосполучення на прозорому екрані іншим – на 
якомусь фантастичному екрані).

2. Метод стилістичного експерименту. Мета прийому – визначити доречність чи 
недоречність, оптимальність використаного в тексті того чи іншого лексичного 
засобу чи декількох засобів. Учень має замінити використане в тексті слово, вислів 
синонімом чи близьким за значенням мовним засобом (зазвичай в усній формі).

• Перепишіть речення, добираючи з дужок найточніше слово. Поясніть свій вибір.

1. Серед літніх місяців серпню (належить, призначається) особливе місце. 2. 
Поняття тексту в лінгвістиці (тлумачать, розтовкмачують, трактують) по-різно-
му. 3. Дрогобицька ратуша має (предковічну, давню, старезну) історію. 4. Немає 
потреби вдаватись глибоко до історичного (аналізу, розбору, обговорення) цього 
культурного явища. 5. Юнакові особливо (личила, гармонувала, йшла) ця виши-
ванка. 6. Переважно (пряні, гострі, пекучі) страви притаманні грузинській кухні.

3. Стилістичний аналіз готового тексту (рецептивні вправи). Це один з основних 
методів вивчення стилістики. У процесі стилістичного аналізу встановлюється 
взаємозв’язок між завданням мовлення й добором мовних засобів для реалізації 
цих завдань.

Стилістичний аналіз формує уміння розмежовувати функціональні стилі, веде 
до усвідомлення стильової структури кожного з них.

Стилістичний аналіз передбачає:
1) виразне читання тексту;
2) визначення теми й основної думки (комунікативне завдання тексту); форми 

вираження тексту (монологічна, діалогічна);
3) осмислення сфери спілкування, мовленнєва ситуація, жанр висловлювання 

(завдань мовлення);
4) характерні особливості висловлювання (невимушеність чи офіційність, об-

разність, емоційність та ін.);
5) дослідження функцій нейтральних і стилістично забарвлених лексичних 

засобів у тексті;
6) пояснення прийомів використання мовних засобів (лексика, фразеологія, 

граматика);
7) умотивоване визначення стилю тексту.
Стилістичний аналіз текстів різних стилів веде до усвідомлення учнями того, 

що використання кожного тексту пов’язується з певною сферою спілкування. 
Учні обов’язково мають зрозуміти тему, основну думку наведеного тексту. Якщо 
текст не викликає в учнів будь-якого почуття (радості, захоплення, здивування, 
смутку, незадоволення тощо), у них не виникне потреба повернутись до усвідомленого 
прочитання тексту. Отже, інтерес, викликаний емоцією, стимулює процес пізнання.

Аналіз тексту вимагає максимальної зосередженості уваги учнів, адже вони 
мають розібратись, яким чином засоби мови викликали почуття. Засвоюючи ці 
засоби, учні почнуть розуміти, як автор це робить, тобто створює такий текст. 
У процесі аналізу зразкового тексту учні вчаться майстерності володіння україн-
ською мовою й відповідно навчаться слідкувати за власним мовленням. Аналіз 
тексту готує учнів до створення власного тексту.

• Зробити стилістичний аналіз тексту.

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих 

обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід гово-

рить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, і мені 
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теж хочеться полетіти за лебедями, тому і підіймаю руки, наче крила. І радість, і 

смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.
Я стаю ніби меншим, і навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і загачене 

білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і по-
латані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитна діброва під селом, і чорнотіла, 
туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу.

І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. 
А я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимсь дивом послухали мене: 
зробили круг над селом і знову полетіли над нашою хатою. Аби я був чародієм, то 
хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово. Я замислююсь над ним… 
А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по си-
ньому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка (М. Стельмах).

4. Реконструкція передбачає навчити учнів узагальнювати вивчене, а саме – удо-
сконалювати текст відповідно до стильової віднесеності (репродуктивні вправи):

а) стилістична правка – вправи з деформованим текстом.
• Відредагуйте текст, використовуючи слова-підказки.

Бурий ведмідь – один із найбільших нинішніх кровожерів. Довжина його тіла 
понад 180 сантиметрів, а маса – понад 300 кілограмів. У нього кремезне, незграбне 
тіло, велетенська голова, коротка товста шия, широкий, підвищений лобастий 
відділ і невеликі округлі вуха. Лапи короткі, п’ятипалі, стопоходні, пальці з вели-
кими невтяжними пазурами. Хвіст куций, не виступає з хутра.

Хутро м’яке, м’яке й довге, особливо в зашийку, має різні відтінки бурого ко-
льору з переважанням темно-бурих тонів (Із енциклопедичного довідника).

Слова для заміни: сучасних, хижаків, короткий, лобовий, кігтями, велика

б) переказ тексту (докладний, стислий, вибірковий). Підчас переказу учні 
вчаться доцільно використовувати лексичні засоби і стилістичні прийоми в кон-
тексті. Перекази пишуть з попереднім стилістичним аналізом, у процесі прове-
дення якого вказується, до якого стилю належить текст, визначаються його риси, 
мета, які стилістичні засоби функціонують в ньому найактивніше.

• Прослухайте текст, визначте його стиль, перекажіть його, замінивши сти-
лістично недоцільні слова на відповідні наведеному стилю.

Ясний вогонь мистецтва люди запалили в незапам’ятні часи і відтоді з поколін-
ня в покоління передають його. Справжні витвори мистецтва годні перевернути 
життя людини, наповнити буденщину красою, добром, мудрістю. Адже худож-
ник бачить у всьому звичайному прекрасне, невідоме. Він окреслює на полотні не 
тільки навколишній світ, а й виявляє свої почуття, настрій. Джерелом мистецтва 
є життя, та мистецькі шедеври відображають не тільки життя, а й саму людину. 
У всіх художників і свій ліс, і своє море, і свої люди, своя радість і своя надія, яка 
загорається, як зоря. Своя – і разом з тим близька й відчутна всім.

Світ мистецтва складний і глибокий, спроможний оживити камінь. І чим 
ближче підходиш до цього світу, тим дальше проникаєш в його глибини, тим ці-

кавішим і повнішим стає життя.

Відредагований текст.
Ясний вогонь мистецтва люди запалили в незапам’ятні часи і відтоді з поколін-

ня в покоління передають його. Справжні витвори мистецтва здатні перевернути 

життя людини, наповнити повсякдення красою, добром, мудрістю. Адже худож-

ник бачить у всьому звичайному прекрасне, невідоме. Він зображає на полотні не 

тільки навколишній світ, а й виявляє свої почуття, настрій. Джерелом мистецтва 
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є життя, та мистецькі шедеври відображають не тільки життя, а й саму людину. 

У всіх художників і свій ліс, і своє море, і свої люди, своя радість і своя надія, яка 

загорається, як зоря. Своя – і разом з тим близька й відчутна всім.

Світ мистецтва складний і глибокий, спроможний оживити камінь. І чим 

ближче підходиш до цього світу, тим далі проникаєш в його глибини, тим цікаві-

шим і повнішим стає життя.

5. Конструювання (продуктивні вправи)
1) створення тексту певного стилю (усно чи письмово). Учні мають навчитись 

створювати текст, наповнювати його лексичним матеріалом відповідно до стилю 

мовлення, теми і змісту висловлювання. Вправи покликані формувати вміння і 

навички користуватися стилістичними прийомами.

• Підготуйте відповідь на питання «Науковий стиль і його основні ознаки».

• Використовуючи відомі вам стилістичні прийоми, складіть речення в ху-

дожньому стилі, у яких би наведені слова виступали емоційно забарвленими й 

відображали красу природи.

Зоря, сонячний, росяний, земля.

• Складіть три-чотири речення в публіцистичному стилі, використовуючи від-

повідні стилю лексичні одиниці для висловлення власного ставлення до проблеми 

самореалізації людини в нинішньому суспільстві.

2) складання твору або твору-мініатюри певного стилю (усно чи письмово). 

Завдання передбачає використання відповідних знань і умінь. Разом з тим ста-

виться завдання, пов’язане з реалізацією змісту й заданої мети висловлювання. 

Учні самостійно мають знайти найдієвіші засоби вираження і способи мовлен-

нєвої організації.

• Напишіть три твори-мініатюри на теми: «Цей день я пам’ятатиму все моє 

життя», «Якби не цей день, то не знаю, як би…», «О ця чудова мить мого життя!» 

(Формулювання передбачають написання творів різного типу мовлення: розпові-

ді, роздуму і опису. Перед виконанням завдання учитель обговорює це з учнями. 

Функціональний стиль кожен учень вибирає самостійно).

§ 3. Особливості та організація роботи над оволодінням
стилістичними можливостями лексики і фразеології

Програмою з української мови у 10 класі передбачено поглиблення й розши-

рення знань старшокласників з практичної й функціональної стилістики та уза-

гальнення практичних умінь зі стилістики тексту, тобто розпочинається системне 

оволодіння стилістичними можливостями української мови. Варто зазначити, що 

стилістика мови і мовлення – це не ізольована тема, яка завершує шкільний курс 

навчання рідної мови. Робота над навичками правильного і доцільного викори-

стання мовних засобів здійснювалась у навчальному процесі у 5-9 класах. У 10 

класі відбувається цілеспрямоване узагальнення й перетворення в систему знань 

про функціональні стилі й умінь використовувати стилістичні засоби української 

мови. Мовлення випускника школи має бути не лише грамотним і точним, а й 

образним і виразним.

Розділ «Стилістичні засоби лексикології і фразеології» містить вправи, що 

спрямовані і на повторення і узагальнення відомостей з лексикології і фразеології 

і матеріал, що передбачає ознайомлення десятикласників із доцільністю вживання 

лексичних засобів у певному функціональному стилі.
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Матеріал підручника дозволяє поновити й закріпити у пам’яті вивчені в по-

передніх класах відомості з лексикології і фразеології. Поданий матеріал опра-

цьовується зі стилістичного боку: учні вчаться вибирати і використовувати такі 

мовні засоби, які роблять висловлювання виразними, точними, ясними. Особлива 

увага в підручнику звертається на матеріалі, який передбачає ознайомлення де-

сятикласників з елементами практичної стилістики, які визначають особливості 

і доцільність вживання того чи іншого слова або фразеологічного звороту.

Слово і його лексичне значення. Міжстильова і стилістично забарвлена лексика

Стилістичне забарвлення пронизує всю систему мови, але найбільша кількість 
стилістично забарвлених одиниць притаманна саме лексиці. Лексична стилістика 
вивчає функціонально-стильову диференціацію лексичного складу мови, особли-
вості вживання лексичних одиниць в різних функціональних стилях, виражальні 
можливості різних груп лексики, способи й прийоми використання функціо-
нальних властивостей лексичних одиниць для досягнення певного стилістичного 
забарвлення. Це завдання непросте. Адже особливістю мови функціонального 
стилю насамперед є набір характерних слів і виразів. Так, терміни, спеціальна 
лексика притаманні науковому стилю. Розмовні слова й вирази свідчать про 
наявність розмовного стилю. Для художнього стилю характерним є уживання 
образних, емоційно забарвлених слів, публіцистичному – суспільно політичних 
термінів оцінної лексики, офіційно-діловому – адміністративно-канцелярської 
термінології. Найважливішою умовою нормативності мови є правильний вибір 
слів, їх лексична сполучуваність.

Десятикласники пригадують, що з погляду стилістичного вживання лексика 
української мови поділяється на стилістично нейтральну (міжстильову) і стиліс-
тично забарвлену або марковану (впр. 139). Характерні для певного стилю слова 
складають ядро, найважливішу й найсуттєвішу її частину. Основна частина слів – 
це нейтральні, міжстильові слова. Ознака нейтральності лексики сприяє активно-
му її використанню в різних сферах і умовах спілкування. На її тлі й вирізняється 
характерна лексика і фразеологія, яка створює специфіку певного стилю.

У мовному співвідношенні функціональні стилі диференціюються і з огляду 
образності, емоційності. Виконання впр. 141, 143 показує учням можливості вико-
ристання, ступінь образності й емоційності лексем у текстах різних стилів. Напри-
клад, ці якості мовлення не характерні для наукового й офіційно-ділового стилю, 
а для художнього – це одна її основних мовних особливостей (наприклад, впр.149, 
150). У публіцистичному стилі цей пласт лексики є важливим складником, хоч має 
інший характер уживання. Часто використовуються образні, а особливо емоційно 
забарвлені слова в розмовному стилі.

Стилістичне використання багатозначності слова, тропів

Практичний матеріал уроків допоможе десятикласникам аналізувати вико-

ристання багатозначних слів у різних стилях мовлення. Основною вимогою до їх 

уживання є забезпечення точності передачі змісту висловлювання. У художньому 

стилі багатозначні слова можуть використовуватись як зображально-виражаль-

ний стилістичний засіб. Тоді в одному й тому ж реченні чи контексті вони вияв-

лять кілька значень, що надає висловленню образності, виразності, емоційності. 

Зіткнення прямого й переносного значень багатозначного слова в контексті – 

стилістичний прийом, який використовується в художньому стилі для образного 

змалювання дійсності (впр. 160, 163).
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Із багатозначністю тісно пов’язані тропи, які відносяться до засобів словесної 

образності. На природі словесної образності, образно-виражальних засобах мови 

акцентується увага у впр. 165. Тропи – явище лексико-семантичне, це різні ви-

падки уживання слова в переносному значенні. Тропи нерівномірно вживаються: 

у науковому й офіційно-діловому стилях їх уживання обмежене, а в художньому, 

публіцистичному вони використовуються надзвичайно активно, де вони є засо-

бом образності, виразності (впр.164, 165, 169). Учні за допомогою впр. 166. при-

гадують, які тропи вивчені ними на уроках української літератури (порівняння, 

метафора,епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація,уособлення, гіпербола, 

алегорія).

Стилістичні функції синонімів, антонімів, паронімів

Синоніми можуть відрізнятися один від одного особливостями стилістичного 

вживання. Практичний матеріал уроку спрямований на аналізові багатства, ви-

разності синонімів, їх тонких смислових і стилістичних відтінків.

Існування синонімічних рядів надає можливість вибрати щоразу найточніше 

й найдоречніше слово (впр. 235). Саме можливість взаємозамінності (слів, форм) 

є одним з основних принципів стилістики – принципом вибору. Використання 

синонімів дає змогу урізноманітнити мовлення, деталізувати думку, створити від-

повідне забарвлення тексту.

Синоніми використовуються в різних стилях, але їх функції не однакові. В усіх 

стилях синоніми добираються з метою уникнення невмотивованих повторів. За 

допомогою синонімів реалізується функція точності передачі змісту висловлю-

вання. Особливо виникає потреба якнайточнішого вияву відтінку думки в нау-

ковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях. Емоційно-експресивна, 

уточнювально-увиразнювальна функції синонімів характерні для розмовного, ху-

дожнього, публіцистичного й не властиві офіційно-діловому і науковому стилям.

У 10 класі вводиться поняття контекстуальний синонім, перифраза. Акценту-

ється увага учнів, що перифрази як стилістична фігура активно функціонують у 

художньому й публіцистичному стилях і дозволяє в емоційно-експресивній формі 

висловити ставлення до зображуваного (впр. 238).

Стилістичний потенціал антонімів ґрунтується на контрастній характеристиці 

предметів, явищ, дій. Звертається увага учнів на спробах використання антонімів 

у текстах (впр. 241, 242, 243, 246).

Важливим стилістичним засобом художнього, рідше публіцистичного та роз-

мовного стилів є пароніми. Стилістичні можливості паронімів (із назвою цього 

терміна десятикласники зустрічаються уперше) зумовлені наявністю часткової 

співзвучності. Це важливий стилістичний засіб, що допомагає увиразнити думку, 

створити самобутній, яскравий образ. Звукова подібність паронімів може при-

зводити до помилкового вживання одного слова замість іншого чи перекручення 

слів літературної мови: факт (подія, явище) і фактор (умова, причина). У впр. 251 

передбачено практичну роботу над вживанням паронімів.

Стилістичне використання запозичених слів, термінологічної лексики

 На матеріалі впр. 204, 205 учні поглиблюють свої знання про іншомовну лек-

сику, стилістичне забарвлення, особливості її функціонування в текстах різних 

стилів. У науковому й офіційно-діловому стилях іншомовні слова переважно ви-

ступають у ролі термінів, у публіцистичному й художньому – засобом створення 
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образності, експресивності тексту. Вони вносять у мовлення офіційність, урочи-

стість, пафосність, колорит книжності. Також використовуються для достовір-

ності й повноти відтворення життя й побуту певного народу.

Наукова лексика властива одночасно різним галузям знання і тому часто вжи-

вану в найрізноманітнішого змісту наукових, і рідше – публіцистичних творах.

Великим шаром наукової лексики є лексика термінологічна, тобто лексика, 

вживана в різних ділянках науки, техніки, мистецтва, виробництва.

Наукові слова, терміни використовується для точного й лаконічного визначен-

ня понять. Ці слова функціонують в науковому та офіційно-діловому стилях, де 

виконують номінативну функцію.

Професійно-виробнича лексика на відміну від термінів не становить замкненої 

системи, вона неоднорідна за своїм складом. Основною сферою її функціону-

вання є усне неофіційне мовлення людей певної професії (розмовно-побутовий 

стиль), але вони можуть зазнавати термінологізації і використовуватись у науко-

вому стилі.

Ділова лексика позначає одиничні поняття і властива для офіційно-ділового 

стилю, мовні засоби якого використовуються у формі усталених точних зворотів.

Стилістичні функції лексики обмеженого вжитку

Специфічно побутова (розмовна) лексика охоплює великий обсяг понять по-

всякденного життя. Вона емоційна, експресивна й виразно оцінна. Важливо наго-

лосити учням, що використання просторічно-розмовної лексики дає можливість 

авторові тексту розширювати горизонт зображувально-виражальних засобів, на-

ближати мову художньої літератури до народнорозмовної, збагачувати цю мову 

невичерпними можливостями образності, картинності, виразності, захованими 

у живій народній мові. Вслухаймося в авторську мову роману Панаса Мирного 

та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: «Мотря була на полі. Оришці 

треба на грядках полоти. Як на те Чіпка розвередувався: «їсти та й їсти, бабо!» в 

одну шкуру: «їсти!» Якою емоційною повнотою, образною соковитістю війнуло 

на нас від наведеної фрази! Спробуйте замінити «розвередувався» словом «розпла-

кався», «почав вимагати» чи якимись іншими виразами; «в одну шкуру» — словом 

«наполегливо»,— і ви побачите, як багато-багато втратить уся фраза.

За своїми стилістично-смисловими якостями розмовна лексика не виходить 

за межі літературної мови. Основна сфера використання цієї лексики – розмов-

но-побутовий стиль.Уживається в художньому й частково в публіцистичному сти-

лях для створення колориту невимушеності, простоти і певної експресивності 

(впр. 173, 174).

У художньому й публіцистичному стилях просторічна лексика, часто у поєд-

нанні з розмовною, використовується з метою соціальної характеристики персо-

нажів та як засіб створення гумористичного ефекту.

Стилістичне використання діалектизмів

Діалектні слова (діалектизми) – це група слів, уживання яких обмежене певною 

місцевістю. Діалектизми відносять до лексики обмеженого вжитку.

Для пояснення значень діалектних слів існують спеціальні словники діалектів. 

Не всі учні справляються із завданнями, метою яки є визначення в тексті діалек-

тизмів (впр. 180, 181, 182). Є потреба приділити цій темі дещо більше часу.
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Стилістичні функції історизмів і архаїзмів

Застарілі слова належать до пасивного складу мови і включають в себе істориз-
ми й архаїзми. Історизми використовуються в спеціальній літературі, де виконують 

номінативну функцію, називають реалії минулих епох.

За допомогою впр. 211, 212 учні роблять висновок, що застаріла лексика вико-

ристовується переважно в художньому стилі з метою передачі своєрідності певної 

історичної епохи.

Стилістичні функції неологізмів

Неологізми – це нові слова, що з’являються в мові з її розвитком, але ще не 

стали загальновживаними.

Через стадію лексичних новотворів пройшла велика кількість слів, засвоєних 

українською літературною мовою.

Неологізми, що виникли у процесі розвитку науки, техніки, культури тощо й 

стали загальновживаними, виконують номінативну функцію. Вони використо-

вуються в усіх стилях мовлення.

Індивідуально-авторські неологізми, створені з метою увиразнення певного 

явища чи поняття, виконують художньо-зображальні функції, надають твору об-

разного звучання і є важливим засобом естетичного впливу на читача.

Стилістичне використання фразеологічних зворотів

Підручник містить матеріал, який допоможе глибше усвідомити відомості про 
стилістичне використання фразеологічних зворотів української мови (впр. 254-268).

Фразеологічні запаси української мови, як і її лексичний склад, стилістично 
диференційовані. Серед фразеологічних зворотів виділяють міжстильові та обме-
жені вживанням у певному стилі.

Подібно до лексичних одиниць, фразеологізми мають яскраве стилістичне за-
барвлення, вони активно використовуються в усіх функціональних стилях, але 
стилістичне забарвлення фразеологізма визначити нелегко, оскільки фразеоло-
гічний потенціал мови має широку сферу вживання.

Міжстильові фразеологізми використовуються в усіх стилях мовлення: привер-
тати увагу, робити послугу, із року в рік. Їм не властиві додаткові відтінки значен-
ня, експресивність, емоційність.

Науковому стилю не властиві емоційність чи образність викладу, тому фразе-
ологізми вживаються в ньому найменше: можна зробити висновки, сформулювати 
правило. Офіційно-діловий стиль з огляду на точність і лаконічність викладу зу-
мовлює використання стилістично нейтральних фразеологічних одиниць: взяти 
до уваги, оголосити догану.

Активно використовуються фразеологізми в публіцистичному стилі. Вони ха-
рактеризуються яскраво вираженою образністю, емоційністю, надають публіцис-
тичним творам переконливості: почесний обов’язок, сім’я єдина. Особливо часто 
вживаними є приказки та прислів’я, афоризми, крилаті вислови.

У художньому стилі функціонують усі групи фразеологізмів. Вони надають мові 
художньої літератури образності, емоційності, виразності, гумористичного чи 
сатиричного забарвлення. Яскрава експресивність розмовно-побутового стилю 
зумовлює використання широкого арсеналу фразеологічних одиниць переважно 

іронічно-зниженого стилістичного забарвлення.

Знання фразеології, уміле й доцільне використання її є невід’ємною частиною 

високої мовної культури людини.
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Додаткові вправи і завдання

1. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Випишіть слова, розподіливши 
їх на групи: а) стилістично нейтральні; б) стилістично забарвлені. Охарактеризу-
йте склад обох груп. Яку роль відіграють стилістично забарвлені слова у тексті?

Чого ж ми, українці, так спрагло тягнемося до свого минулого? Це ознака нашого 
духовного здоров’я чи, навпаки, невпевненості, ущербності й страху перед сучасним 
і майбутнім, історичної інфантильності*? Так само, як окрема людина у хвилини 
зневіри і невдач, приниження рятує себе, віру у свої можливості, звертаючись до 
зоряних сторінок власного минулого, так і народ, коли утверджує себе поміж ін-
шими народами, а ще більше тоді, коли настає загроза його духовного чи фізичного 
знищення, розчинення «на розпуттях велелюдних» історії, щоб вижити, апелює до 
свого минулого. Мабуть, так дерева під час бурі волають до свого коріння. «Народ 
живе, допоки жива його історична пам’ять. Кінчається пам’ять – кінчається нація, 
починається щось інше».

Ми, українці, такі спраглі за минулим, історією, яку в нас постійно віднімали. 
Упродовж багатьох століть обрубували корені нашого минулого, і можна лише подиву-
ватися, що, порубані, потоптані, понищені, вони знову відростали (С. Андрусів).

2. Поясніть переносне значення виділених слів. Укажіть їх стилістичну функцію.

1). Добірним зерном колосилась мова. 2). Виходжу в сад, він чорний і худий, 
йому вже ані яблучко не сниться. 3). Уже й зникало сонце за горбами – сад шепотів 
пошерхлими губами якісь прощальні золоті слова… 4). Свободи предтеча – роз-
христана втеча з мурованих дум у мандруючий дим. Дзвенить ручаїв стрімголова 
малеча блакитною кров’ю камінних глибин. 5). Отут я стою під замисленим небом 
на чорних вітрах світових веремій, і в сутичці вічній святого з ганебним світлішає 
розум зацькований мій (З тв. Ліни Костенко).

3. Прочитайте наведені тексти. Визначте стиль кожного. Випишіть слова з пе-
реносним значенням та визчначте їх роль у кожному тексті.

І. В університеті Оттави в Кафедрі українських студій було організовано лекцію 
Посла України в Канаді Юрія Щербака на тему «Україна і виклики епохи глобалі-
зації». На лекцію були запрошені представники академічного та дипломатичного 
корпусу, студенти університетів Оттави, члени української громади.

Посол України у своїй доповіді наголосив, що наприкінці ХХ століття Україна 
зіштовхнулася з 4-ма викликами, серед яких процеси державотворення, ринкові 
перетворення, геополітична ситуація та глобалізація в світі. Наведено конкретні 
приклади щодо того, як глобалізація вплинула на Україну, зокрема, що стосуєть-
ся швидких темпів розвитку мережі Інтернет, інвестиційної діяльності в Україні 
трансатлантичних корпорацій, міграційних процесів і торгівлі.

Посол зауважив, що хоч процес державотворення і не був легким, Україні все ж 
вдалося досягти значних успіхів як в політичній, так і економічній сферах. Україна 
відіграє стабілізувальну роль в європейській системі безпеки, вона бере активну 
участь в операціях ООН по підтриманню миру в різних регіонах світу. Сьогодні 
Україні, за її 11-літню історію державності, вдалося відновити своє реноме  жит-
ниці Європи. (http://www.infoukes.com/ukremb/ottawa-lecture-u.shtml).

ІІ. Немає в людини нічого милішого над свою Батьківщину, над свою рідну 

землю! Де хто народився, де провів свої безтурботні дитячі роки, до тієї землі 

прив’язується він усією душею своєю на ціле життя. А хто змушений буває відір-

ватися від своєї рідної землі, той мріє завжди про неї, як про святість найбільшу.
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Рідний народ наш займає свою землю. Цю землю ми зобов’язані любити всією 
душею, і берегти її всіма силами. Бо ж рідна земля – це те найкраще й наймиліше, 
що тільки має окрема людина, чи окремий народ. Щастя народові, його добре 
життя й розвиток – тільки на рідній землі. Вона ніколи не забувається, а туга 
за нею все збільшується, коли нас доля заносить далеко й надовго від неї. Рідна 
земля – це матінка рідна, що вміє потішити й приголубити нас.

От чому ми свою Україну звемо ненькою й любимо понад усе!
Ніколи не забуваймо свого рідного, українського. Де б ми не знаходились – чи 

то вдома, чи на чужині – мусимо скрізь свято зберігати все своє, рідне, зобов’язані 
не цуратися нічого свого.

Пам’ятаймо всі, що кожен, хто винародовлюється і пристає до чужого, там 
він своїм ніколи не стане і щасливим у чужому ніколи не буде. Там він усе життя 
своє буде чужим і сиротою. І буде блудити, як неприкаяний! (За Іваном Огієнком 
(Митрополитом Іларіоном).

4. Укажіть стилістичну функцію вжитих у тексті синонімів.

Для того, щоб упіймати свободу хоча б за хвіст, непогано для початку пригадати 
якомога більше її проявів або ж варіантів її конкретики. Взагалі-то таке красиве 
слово не повинно б мати множини, себто розпадатися на уламки. Тому в нашій 
мові не мало б існувати жодних «свобод», а тільки одна і всеохопна Свобода, ві-
зуально, мабуть, схожа на ту, що досі вітає мореплавців чи інших приблуд під час 
заходу до бухти Нью-Йорка.

І, таким чином, виходить парадокс: що більше відмов – то більше свободи; 
якщо ж під відмовою розуміти передусім обмеження і самообмеження, то стає вже 
й зовсім весело: що більше обмежень, то більше свободи. Діалектика, звичайно, 
ще та: свобода як сума обмежень – це свобода як дискомфорт, як тортура і мука. 
Це також свобода як самотність, іноді як цілковита самотність.

Тому свобода – це тяжко і складно, а як процес – суперечливо. Одна з пове-
дінкових норм наближення до неї – це гребти проти (течії, маси, громади, народу, 
суспільства, системи). Таке завдання – гребти проти – та ще й у цілковитій самот-
ності, вимагає передусім безстрашності. Тому долання страху – це наближення 
до свободи, а його цілковите подолання – її досягнення. І коли Тарас Григорович 
писав своє «у нас нема зерна неправди за собою», то мав на увазі приблизно те 
саме (Ю. Андрухович).

5. Знайдіть у поданих реченнях контекстуальні синоніми. Проаналізуйте їх 
стилістичні функції.

1). Було се в далекі старі часи… Тоді ще не знав я, що все проходить. Все минає, 
забувається й губиться в невпинній зміні годин, що всі наші пригоди і вчинки 
течуть, як вода між берегами часу (О. Довженко). 2). А Давидові спогади – зелені, 
весняні (А. Головко). 3). Ішов, а серце гупало схвильовано, думки, високі, солодкі, 
змінювали одна одну (Ю. Збанацький). 4). Рокоче, б’є, нуртує далиною, струмить 
за обрій блискавок орда… (А. Малишко). 5). Все їх, здавалось, тішило й веселило 
(О. Гончар).

6. Визначте у наведених прислів’ях антонімічні пари слів. Проаналізуйте їх 
стилістичні функції. Поясніть значення прислів’їв.

1). Бачить чуже під лісом, а не бачить свого під носом. 2). Багато диму – мало 

тепла. 3). Ситий голодному не пара. 4). Гроші ідуть до багатого, а злидні до бідного. 

5). Совісті менше, грошей більше. 6). В очі любить, а за очі гудить. 7). Щастя розум 

одбирає, а нещастя повертає.
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7. Перепишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово.

1). (Корислива, корисна) мета прагне наживи і власної наживи. (Корислива, ко-
рисна) порада має гарні наслідки; 2). Тоді він [Франко] розгорнув би перед ними се 
багатство своєї душі, всю красу свого (таланту, талану) (М. Коцюбинський). Нащо мені 
врода, Коли нема долі, нема (таланту, талану)? (Т. Шевченко). 3). (Комунікаційна, ко-
мунікативна) мережа пошкоджена внаслідок бурі. (Комунікаційна, комунікативна) 
функція мови полягає у міжлюдському спілкуванні у суспільстві;

8. Визначте стиль поданого тексту. Знайдіть у ньому запозичені слова та пояс-
ніть їх функції. Якого колориту надають тексту ці мовні засоби?

Отут я стою під замисленим небом
на чорних вітрах світових веремій,
і в сутичці вічній святого з ганебним
світлішає розум зацькований мій.
Болять дисонанси. Сумують симфонії.
Пручаються ноти в розпечений залп.
Будую мовчання, як зал філармонії.
Колонний безсонний смерековий зал

Л. Костенко
9. Виберіть із поданих у дужках варіантів правильне тлумачення слова. Відпо-

відь звірте за «Словником іншомовних слів».

Помпезний (потворний, пишний), фальсифікат (підробка, копія документа), 
моніторинг (спостереження, облік), кутюр’є (модельєр сучасного одягу, висока 
мода), ексклюзивний (витончений, виключний), менталітет (авторитет, образ 
мислення особи, групи), дайджест (коротка прес-конференція, короткий огляд 
новин), електорат (електричний прилад, коло виборців).

10. Укажіть стилістичну функцію термінів у тексті.

1. «Пілігрим» був невеличкий вітрильник, але вважався одним із найкращих 
кораблів Джеймса Уелдона. Він входив до складу флотилії, яку той щорічно ви-
ряджав ген за Берингову протоку, в північні моря, або під Тасманію чи за мис 
Горн, аж до морів Антарктики. Шхуна-бриг чудово ходила під вітрилами. Завдяки 
дуже зручному оснащенню вона могла навіть з нечисленною командою запли-
вати у важкодоступні місця південного моря, звідки починалася суцільна смуга 
антарктичної криги. Капітан Халл умів, як кажуть матроси, «лавірувати» поміж 
плавучих крижин. Влітку такі крижини допливають аж до Нової Зеландії, ба навіть 
до мису Доброї Надії, і досягають набагато нижчих широт, аніж у північних морях. 
Щоправда, то все невеличкі айсберги з пооббиваними боками, розмиті теплими 
водами. Майже всі вони розтають в Атлантичному та Тихому океанах (Жюль Верн).

11. Знайдіть у тексті розмовно-просторічну лексику. Охарактеризуйте її, ви-
значте роль і поясніть її вплив на колорит тексту.

Я сидю, чекаю: хай, думаю собі, як поснуть, тоді вже я прийму рішеніє. До-
вгенько довелося чекати. Коли ось двері на ґанок — рип! — виходять троє: двоє, 
чую, фашисти, а третій Панько Нужник,— за старосту вони його призначили. 
Батько його крамничку в нас держав, а воно, сонливе, виплакало, щоб його в 
колгосп прийняли. А тепер, бач, ста-а-ро-ста! Вийшли й прямують до хліва. А в 
хліві у мене на горищі трохи сіна було… Так ото Панько їх туди ночувати веде, бо в 

хаті душно. Полізли вони на горище, полягали. Чую — хропуть. Я з лопухів поти-

хесеньку, навшпиньки, у хлів. У руках у мене вила трійчата, залізні. Я розмахуюсь 

та крізь лісу вилами — раз, два, три!
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 Як заверещать вони там, як закричать:

— Вас іст дас?

 А Нужник:

— О, рятуйте! Хтось із землі з зенітки б’є!

Ага, думаю, сукини ви сини, уже мої вила вам за зенітку здаються, почекайте, 

ще не те буде (Остап Вишня).

12. Прочитайте речення. Знайдіть діалектизми та з’ясуйте їх стилістичні функції.

1). На галяві вже збудовано хату, засаджено городець. На одній нивці – пше-

ниця, на другій — жито. На озері плавають гуси. На березі сушиться хустя, на 

кущах стримлять горщики, гладишки. Трава на галяві чисто викошена, під дубом 

зложений стіжок. По лісі калатають клокічки — десь пасеться товар. Недалечко 

чутно сопілку, що грає якусь моторну танцюристу мелодію (Леся Українка). 2). 

Упоравшись, Микола лягав спузир біля Івана, весь чорний, пересичений димом, 

й блищав молодими зубами при вогні ватри (М. Коцюбинський). 3). Увішедши 

вп’ять у хату, стала наряджати панночку Олену до вінця… От пішла наша молода 

з старшою дружкою у село, поспішаючи до вутрені, щоб шлюб приньмати з паном 

Забрьохою, конотопським сотником, Микитою Уласовичем (Г. Ф. Квітка-Ос-
нов’яненко).

13. Укажіть функції застарілої лексики в уривку з повісті І. Нечуя- Левицького 

«Кайдашева сім’я».

Кайдаш кинув свиту на лаву в куток, звалився, але не дістав головою до свити. 

Голова стукнула, неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав, так і захріп на всю 

хату. Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки 

собаки надворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в таку 

пізню добу.

Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав і все неначе бачив під зеленою 

яблунею свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з дукачем.

14. Прочитайте й перекажіть текст. Чи використали ви у своєму переказі істо-

ризми, ужиті автором тексту? Обґрунтуйте ваше слововживання.

На майдані біля Братства цього вечора особливо гамірно. Групами ішли спудеї 

академії, міщани, купці… Сьогодні має бути вистава професора піїтики. Спудеї і 

прихожалі люди юрбилися в академічному дворі в китайкових киреях, в кафтанах, за-

стебнутих на металеві ґудзики; чорні мантії монахів змішувалися з жупанами городян.

Та не судилося всім бажаючим потрапити цього вечора на виставу, бо на нього 

їде сама імператорська величність з почтом (За Р. Чумаком).

15. Прочитайте виразно вірш М. Вінграновського. Зверніть увагу на виділені 

слова. Поясніть, з якою метою автори творять неологізми.

На сизих пагорбах рясне село горіє,

І сірі вітряки окрилюють свій вік.

В брунатних берегах ріка багряна мріє,

І гай засмучений стоїть, як чоловік.

Ні лету літака, ні шурхотіння гуми,

Тут тільки я, тут я і неба тло,

І дума про народ, моя стодумна дума

Навшпиньках заглядає у чоло.
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16. Виясніть стилістичні функції вжитих неологізмів.

1). Закликаємо українські мас-медіа бути виваженими і об’єктивними у висвіт-

ленні релігійної тематики, а також поважати релігійні почуття громадян України, 

шанувати свободу совісті, гарантовану вітчизняним та міжнародним законодав-

ством. 2). Фермерові вдалося здійснити мрію будь-якого винахідника – комер-

ціалізувати ідею без допомоги інвестиційних компаній або венчурних фондів. 

3). Найбільша біда сучасності – відносна правдивість інформаційних каналів: 

періодики, книг, радіо й телевізії, кіно тощо (Із газет).

17. Випишіть фразеологізми, розкрийте їх значення. Схарактеризуйте стиліс-

тичне використання фразеологічних зворотів.

Отож, значить, набачившись за те літо й за ту осінь не тільки смалених зайців, 

а й смалених сов, нахапавшись усіляких стусанів долі не тільки у спину, а й у зуби, 

побувши на коні і під конем, пізнавши, почім ківш лиха, а нетерпляче очікував, 

коли вже нарешті розпрощався з Одаркою Дармограїхою. Не скажу, що я був у 

неї і товкачем, і помелом, як не скажу і того, що годувала вона мене лиш сіллю 

до оселедця чи калачем та ще в спину рогачем. Але ж надокучило так бути не 

самим собою, а за телецю позиченим, що взяв путівку – і дременув у білий світ… 

(Є. Гуцало).

Тестові завдання для контролю навчальних досягнень учнів 10 класу з теми
«Стилістичні засоби лексикології і фразеології»

Варіант 1
Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна.

Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Слово добрий вжито у значенні «гідний слави, похвали, незаплямований» у реченні:

А Жупан на ньому був добрий, рукав з вильотами (Г. Квітка-Основ’яненко)
Б Треба слухати доброї ради (М. Коцюбинський)
В Були в мене в торбинці і два калачі пшеничні плетені, і пляшка вина доброго 

(Ю. Федькович)
Г Знов ображений упоминається за твоє добре ім’я (І. Франко)

2. Ділова лексика вжита у рядку:

А заскреготати зубами

Б індоєвропейська мовна сім’я

В надіслати клопотання

Г звісне діло

Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.

(1) Імунітет української культури сьогодні надзвичайно низький. (2) Вона важ-

ко хворіє абсолютно всіма хворобами, що існують у світі. (3)Хто може посилити 

опір суспільства до руйнівних інформаційних вірусів, хто загартує його і підштовх-

не до одужання? (4) Це ті, хто, насамперед, не цурається свого, але й чужому нау-

чається, якщо в цьому є сенс, потреба і доцільність (за А. Матвійчуком).

3. Термінів не містить речення

А перше

Б друге

В третє

Г четверте
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4. Іншомовне слово, лексичне значення якого «збудник інфекційних захворю-

вань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах і мають 

надзвичайно малі розміри», ужито в реченні:

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

Завдання 5-10 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна.
Оберіть правильну відповідь і позначте її.

5. Укажіть значення фразеологізма «відкривати душу»:

А поділитися секретом

Б розповідати чистосердечно комусь про що-небудь

В дати власну оцінку подіям, фактам, явищам

Г повідомити новину

Д обміркувати важливе рішення.

6. Укажіть стилістичну мету вживання застарілих слів у наведеному реченні: 

«Сам він поїхав попереду, а за ним цілий шкадрон жовнірів, козаків, стременних і 
псарів з гончими й хортами» (І. Стороженко)

А створення іронії

Б для передачі колориту певної історичної епохи

В підкреслення піднесеності

Г мовна характеристика героїв

Д створення високої урочистості

7. Визначте, на які групи поділяється лексика української мови за сферою вживання:

А власне українські та запозичені слова

Б фразеологізми і крилаті вислови

В застарілі слова та неологізми

Г загальновживані та стилістично марковані слова

Д синоніми, антоніми, омоніми

8. Укажіть рядок, у якому всі пари слів – пароніми:

А веселий – щасливий; швидкий – повільний;

Б далекий– близький; знайомий – маловідомий;

В музичний – музикальний; робочий – робітничий;

Г усміхнений – похмурий; усмішка – посмішка;

Д бити байдики – точити ляси; ревма ревіти – заливатися сміхом.

9. Укажіть, у яких стилях мовлення найбільше виявляють свої стилістичні мож-

ливості багатозначні слова:

А художньому та науковому

Б публіцистичному та науковому

В художньому та публіцистичному

Г розмовному та офіційно-діловому

Д науковому та розмовному

10. Експресивно-стилістичне забарвлення мають обидва слова синонімічної пари:

А квітнути – цвісти
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Б фізіономія – морда

В швидко – стрімко

Г каштановий – коричневий

Д неякісно – кепсько

Завдання 11-12 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позна-
ченого ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

11. Установіть відповідність між групою лексики та словом, яке до неї належить

Група лексики    Слово

1.загальновживана лексика А боцян 1

2. діалектизми Б ранок 2

3. неологізми
4. терміни

В гіпербола
Г рать

3

Д веб-сайт
4

12. Установіть відповідність між словами та стилістичними групами, до яких 

вони належать

Стилістичні групи   Приклади слів

1.специфічно
побутова лексика

А синтаксис, біохімія, симпозіум 1

2.професійно
виробнича лексика

Б пащека, злодюга, варнякати 2

3. наукова лексика
4. просторічні слова

В зіронька, старезний, базікати
Г взуття, кімната, вечеря

3

Д чемпіонат, арбіртр, голкіпер 4

Варіант 2

Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Обе-
ріть правильну відповідь і позначте її.

1. Діалектизми, вжиті в реченні з метою відображення колориту описуваної 

місцевості, містяться у рядку:

А – Ая, ая, дуже файно Бодько співає, – підтримувала подругу Зоня Насилена 

(Б. Волошин).

Б Шумить шваром полонина холодна, а з диких ломів, з гайна, встає на задні лапи 

ведмідь, пробує голос і вже бачить заспаним оком свою поживу (М. Коцюбинський).
В «Отак завжди! – думала вона. – Спершу роблять тебе найщасливішою кобі-

тою в світі, а потім зникають!» (Ю. Сущ)
Г – Та дєкую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в него жадаєте (В. Стефаник).

2. Ділова лексика вжита у рядку:

А Київська Русь

Б розглянуто заяву

В мовні контакти

Г цілісінький день
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Прочитайте текст. Виконайте завдання 3-4 до нього.

(1) Сьогоднішнє життя вже важко собі уявити без використання космосу. (2) 

Телекомунікаційні супутники, що працюють на низьких і геостаціонарних ор-

бітах, забезпечують телепередачі з різних точок Землі, інформаційний зв’язок 

та інші сервісні послуги. (3) Геофізичні, метеорологічні, навігаційні супутники 

здійснюють геологічну розвідку. (4) Вони забезпечують прогноз погоди та наві-

гацію на воді й суші (За Б. Є. Патоном, І. Б. Вавіловим).

3. Термінів не містить речення:

А перше

Б друге

В третє

Г четверте

4. Іншомовне слово, лексичне значення якого «траєкторія руху одного небесного 

тіла або космічного корабля, апарата в космічному просторі», ужито в реченні:

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

Завдання 5-6 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна.
Оберіть правильну відповідь і позначте її.

5. Укажіть стилістичну мету вживання застарілих слів у наведеному реченні: 

«Відразу, як живі, встали перед очима Бондарі – Василь і Настя: він у доморобній 
свиті, у великих чоботях» (С. Васильченко)

А створення іронії

Б для передачі колориту певної історичної епохи

В підкреслення піднесеності,

Г мовна характеристика героїв

Д створення високої урочистості

6. Укажіть рядок, у якому всі слова належать до стилістично маркованої лексики:

А лимонка, низи, біржа, світанок, кошелик

Б електродоїння, прогресивка, спонсор, надія, жага

В добривечір, артіль, атрамент, любий, марево

Г реготати, лупцювати, репетувати, злиняти

Д фіранка, мастак, гультяй, танцювати, плентатися

7. Визначте, яка група лексики найчастіше є засобом створення колориту 

минулих епох:

А загальновживані слова

Б історизми та архаїзми

В терміни та запозичені слова

Г власне українські слова

Д фразеологізми

8. Виберіть з-поміж поданих неправильне твердження:

Використання двох чи кількох слів-синонімів дає змогу:

А уникнути повторів (тавтології)

Б якнайточніше виявити відтінок думки
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В уточнити, деталізувати думку

Г дати позитивну чи негативну оцінку зображуваному

Д зіставити, протиставити явища, дії

9. Укажіть, у яких стилях мовлення найбільше виявляють свої стилістичні мож-

ливості тропи:

А художньому та науковому

Б публіцистичному та науковому

В художньому та пуліцистичному

Г розмовному та науковому

Д науковому та офіційно-діловому

10. Укажіть фразеологізм - синонім до вислову замилювати очі:

А ловити на слові

Б дати перцю

В закрутити шайки

Г бити в литаври

Д напускати туману

Завдання 11-12 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позна-
ченого ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

11. Установіть відповідність між групами лексики та прикладами до неї

Групи лексики  Приклади

1. діалектизми А кібернетика; 1

2. неологізми Б жаровня 2

3.загальновживана лексика В мультимедіа
Г перст

3

4. терміни
Д серце 4

12. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:

1 спекти рака А два чоботи – пара 1

2 обоє рябоє Б в ступі не влучиш 2

3 сам собі на умі В набрати в рот води 3

4 прикусити язика Г ладний крізь землю провалитися 4

Д ні за цапову душу

Відповіді на завдання в тестовій формі

І варіант: 1. Г; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. Г; 8. В; 9. В; 10. Б; 11. 1. Б; 2. А; 3. Д; 

4. В; 12. 1. Г; 2. Д; 3. А; 4. Б.

ІІ варіант: 1. Б; 2. В; 3. А; 4. Б; 5. Б; 6. Г; 7. Б; 8. Д; 9. В; 10. Д; 11. 1. Б; 2. В; 3. Д; 

4. А; 12. 1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В.
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СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ

(Новосьолова В. І.)

§ 1. Аналіз стилістичних можливостей морфологічної будови української мови

Стилістичне використання морфологічної будови мови стає можливим завдяки 

наявності в ній близьких, синонімічних за своїм значенням і функціями явищ, а 

також розмежуванню морфологічних синонімів відповідно до різних стилів мови. 

Морфологічні синоніми, з якими старшокласники матимуть справу на уроках, 

будуть вдосконалюватися відомості про частини мови, — це кілька граматичних 

форм одного і того ж слова. Вони розрізняються засобами граматичного вира-

ження, відтінками спільного граматичного значення і стилістичним уживанням: 

директорові- директору, на коневі – на коні, сміливіший – більш сміливий, добра – 
добрая, буду сподіватися – сподіватимуся.

Саме можливість взаємозаміни (слів, форм, конструкцій) узгоджується з одним 

із основних принципів стилістики – принципом вибору. Морфологічними сино-

німами називаються дві або декілька граматичних форм, властивих одному і тому 

ж слову, які розрізняються засобами граматичного вираження, а також стиліс-

тичним уживанням (вони досить обмежені за кількісним складом і розпорошені 

у різних стилях незначними вкрапленнями).

Так, на основі можливості заміни до граматичних синонімів зазвичай відно-

сяться, наприклад, випадки вживання категорій дієслів одного часу в значенні 

іншого; форм однієї особи чи відмінка в значенні інших.

У лінгвістичній літературі розрізняють такі найчастіше вживані види морфо-

логічних синонімів:

1. Утворені за допомогою службових слів – прості, складні і складені форми: 

буду робити – робитиму, ароматніший – більш ароматний.
2. Утворені за допомогою афіксів: учителеві – учителю, палки – паліччя.
3. Повні форми прикметників і деяких займенників, короткі форми прикмет-

ників: ясен – ясний, довга – довгая, та — тая.
Синонімічні форми в морфології з’являються в мові у зв’язку з внутрішніми 

процесами розвитку мови, взаємодією усно-писемним і книжно-розмовним мов-

ленням, різних функціональних стилів, зумовлених потребою вираження смис-

лових і емоційно-експресивних відтінків.

Морфологічні засоби, порівняно з лексичними і словотворчими, мають значно 

менше емоційно забарвлених відтінків і більше функціональних, пов’язаних із 

особливостями уживання тих чи інших форм в усно-розмовній чи писемно-книж-

ній сфері. Морфологічні засоби стилістики менш виразні з двох причин: вони 

проявляються на більшій площині тексту, ніж слово, крім того, вони багато знач-

ніші за слово (переважну більшість їх ми сприймаємо як нейтральні засоби мови).

Варіанти вираження граматичних значень можуть розрізнятися відтінками 

значень, стилістичним забарвленням, відповідати нормі літературної мови або 

порушувати її. Уміле використання варіантів дозволяє точніше виразити думку, 

урізноманітнити мовлення, свідчить про мовленнєву культуру мовця. Найбільшу 

групу складають варіанти, використання яких обмежене функціональним стилем 

або жанром мовлення.
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Функціональні стилі використовують значну кількість спільних для всіх них 

граматичних явищ, але в зв’язку з неоднаковими настановами окремі стилі можуть 

не використовувати деяких морфологічних явищ зовсім або використовувати їх 

частіше, ніж інші стилі, а також надавати специфічного значення окремим з них.

Саме в семантико-граматичних особливостях мовних одиниць виражається 

своєрідність певного стилю на морфологічному рівні.

В області морфології до стилістичних засобів відносяться явища морфологічної 

синонімії й, окрім того, більш численні випадки переносного вживання грама-

тичних форм, а також форм певного функціонально-стилістичного забарвлення. 

До стилістичних ресурсів морфології належать й такі функціональні можливості 

форм, які дозволяють одній і тій же формі мати різні стилістичні функції. Тради-

ційна стилістика передбачає розгляд всіх випадків смислових відтінків, які пере-

даються морфологічними засобами.

Граматичним засобам властива абстрактність і стійкість. У стилістичному 

відношенні переважну більшість із них складають абсолютно нейтральні слова. 

Проте поряд з нейтральними граматичними формами у мові існують і синонімічні 

паралелі, які утворюються у зв’язку з диференціацією граматичних засобів серед 

функціональних стилів. Така диференціація виражається у закріпленні певного 

кола граматичних засобів за певним стилем, в той час, коли в іншому стилі виро-

бились інші співвідносні синонімічні засоби.

У діловому, науковому і публіцистичному стилях переважна більшість морфо-

логічних форм є суворо нормативними. Найменший відступ від норми вважається 

порушенням стильової однорідності.

Науковому стилю властива відсутність експресивно-оцінних нашарувань, сти-

лістична нейтральність. Морфологічною особливістю наукового стилю є перевага 

у вживанні іменних частин мови над дієсловами. Високий відсоток використан-

ня іменників обумовлений предметним, а не динамічним характером наукового 

викладу. Основною лексичною одиницею мови наукового стилю є термін. Наука 

передусім трактує й пояснює сутність речей, предметів і явищ, тому необхідні 

іменники – назви цих речей. Роль дієслів зводиться до функції зв’язку, з’єднан-

ня понять. Уживання порівняно значної кількості прикметників пояснюється 

завданнями опису й характеристики, що є важливою рисою наукової оповіді.

До морфологічних особливостей офіційно-ділового стилю належать: перевага 

іменників над дієсловами; широке використання субстантивованих іменників, 

зумовлене прагненням до узагальнення; перевага наказового способу дієслова над 

іншими категоріями дієслова; обмежене використання прислівників, особового 

займенника, вигуків, часток.

Особливістю розмовного мовлення в області граматики є широке вживання 

займенників. Нехарактерним вважається використання дієприкметників і діє-

прислівників, дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

§ 2. Організація роботи з формування в учнів 11 класу
вміння використовувати в мовленні стилістичні засоби морфології

Вивчення цього розділу поглибить, удосконалить і систематизує знання оди-

надцятикласників про особливості функціонування граматичних категорій у різ-

них стилях мовлення, що створюватиме умови для майстерного використання їх 

у мовленні. Вивчаючи розділ, увага учнів зосереджується на тих питаннях, вирі-

шення яких викликає певні мовленнєві труднощі.
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В 11 класі учні ознайомлюються із функціональними та експресивно-смис-

ловими особливостями морфології. Це сприяє визначенню стилістичної харак-

теристики тих чи інших морфологічних явищ. Паралельні й синонімічні явища 

морфології, особливості добору їх для правильного висловлення думок і є пред-

метом стилістичної морфології, яку опрацьовуватимуть учні у старших класах.

Морфологічні синоніми, які одинадцятикласники вивчатимуть,  це кілька 

граматичних форм одного і того ж слова. Вони розрізняються засобами грама-

тичного вираження, відтінками спільного граматичного значення і стилістичного 

уживання: добріший – більш добрий, красива – красивая, на коневі – на коню.

У §1 (Стилістичні можливості граматичних понять і граматичних форм) зак-

центовано увагу на найбільш уживаних граматичних формах, морфологічних 

особливостях стилів української мови. Вправи 21, 22, 31 та ін. передбачають 

формування умінь характеризувати морфологічні виражальні засоби, стилістич-

ні особливості поданих текстів, які готують учнів до ефективнішого сприймання 

наступного параграфа, присвяченого стилістичним можливостям іменника. Твор-

чий характер мають вправи 33, 34.

Іменник є одним із найбільш важливих стилістичних морфологічних засобів. 

Певні граматичні форми, лексичне значення іменника мають чітке стилістичне 

призначення в тексті.

Найбільш поширеними є граматичні помилки, пов’язані зі вживанням роду 

іменників: ароматна ваніль, барабанний дріб.

У нехудожніх стилях мовлення існує спеціальний добір певних граматичних 

форм, які порівняно з іншими вживаються значно частіше. Насамперед це стосу-

ється форм роду іменників. Назви посад, професій, звань позначають іменники 

чоловічого роду незалежно від статі особи: професорові Синівській Раїсі Григорівні. 
Значна частина назв осіб за професією, званням, посадою має паралельні форми 

чоловічого й жіночого роду: учитель – учителька, офіціант – офіціантка. Основна 

сфера функціонування жіночих відповідників – розмовний стиль. У офіційно-ді-

ловому стилі відповідники жіночого роду не вживаються.

У діловому й науковому стилях найбільш уживані іменники середнього роду 

з суфіксами -ство, -цтво, -ння, -ття та переважна більшість іменників, що вжи-

ваються лише в однині або лише у множині. Заміна множини одниною і навпаки 

як стилістичний прийом звичайно не використовуються.

Уживаючи іменники чоловічого роду ІІ відміни, які в давальному відмінку 

мають паралельні закінчення -у (-ю), -ові (-єві), необхідно пам’ятати, що в офі-

ційно-діловому стилі перевага надається закінченням -у (-ю). Але коли в тексті 

трапляються поряд кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка 

однини, то для уникнення повтору відмінкового закінчення спочатку вживається 

закінчення -ові (-єві), а потім -у (-ю): директорові інституту.
Для вираження звертання до однієї особи або сукупності осіб в усіх стилях 

української мови використовується кличний відмінок. Якщо звертання склада-

ється з двох загальних назв, то форму кличного відмінка має перше слово, а друге 

може мати як форму кличного відмінка, так і називного (за винятком слів посол, 

суддя): добродію Петре, пані Валеріє.
До особливостей наукового мовлення відноситься використання у множині 

абстрактних і речовинних іменників. Слова глина, смола, цукор тощо в усіх стилях, 

крім наукового, не вживаються у множині. У науковій літературі вони набувають 

у множині значення виду або сорту. Якщо вислів Регіон багатий глиною означає, 
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що в регіоні знаходяться значні запаси глини, то фраза Регіон багатий глинами 

говорить про наявність різновидів глини в регіоні. Множина змінює значення 

абстрактних іменників. Наприклад, слово потужність у вислові Потужність 
двигуна – 100 кіловат говориться про величину визначення кількості енергії, що 

розвивається двигуном. У множині цей іменник набуває конкретного значення, 

називає об’єкти виробництва – заводи, фабрики, машини тощо: Введено в дію нові 
енергетичні потужності.

Однина іменників, що позначають одиничні предмети у науковому стилі, часто 

використовується для вираження загального поняття: Шацький лісопарк вирізня-
ється унікальною флорою, а саме комахоїдною росичкою, водяною папороттю сальві-
нією, плаваючою лілеєю лісовою, зозулиним черевичком тощо (З енциклопедичного 
довідника).

У художньому мовленні набувають виразного стилістичного значення власні 

назви іменників. Вони є результатом свідомого авторського добору і яскравою ха-

рактеристикою своїх героїв: Вареник, Лушня, Пацюк, Печериця, Загнибіда у Панаса 
Мирного. У художніх і публіцистичних текстах часто вживаною є форма множини 

прізвищ. У художніх творах ці форми використовуються з метою створення но-

вого образу через відомий, щоб створити в уяві читача образ, позначуваний цією 

власною назвою, або створити новий, видозмінений образ: «Ребранти й Рубенси 
дніпрових чорних піль…» (А. Малишко).

Уживання форми множини загальних іменників, які зазвичай уживаються в 

однині, своєю рідковживаністю стилістично увиразнює сказане через семантичне 

кількісне збільшення опредмеченої ознаки: «Як довго йшла до тебе, як нехутко, і 
скільки ще і сумнівів, і втом!» (Л. Костенко).

У художньому стилі часто вживаються безафіксні іменники. Особливої ви-

разності, образності мові надають багаті за лексичним складом експресивно за-

барвлені безафіксні іменники: «Майстерне ви конання кобзарем народного мелосу 
відкрило перед за рубіжними гостями всю велич поетики, глибину укра їнської пісенної 
стихії» (В. Скуратівський).

У розмовному мовленні залежно від контексту середній рід може наповнюва-

тись різноманітними відтінками емоцій. Створюються вони на підставі основного 

значення – зверхнього ставлення мовця; ця зверхність може бути сповнена спів-

чуття, поблажливості, презирства, осуду тощо. Часто вживаними є збірні іменни-

ки, які стилістично увиразнюють розмовне мовлення.

Повторюючи вивчене в попередніх класах про іменник, поряд з іншими впра-

вами, поданими у підручнику, доцільно виконати й такі, які сприятимуть погли-

бленню знань учнів про стилі мовлення (впр. 35, 36, 39).

Прикметники

У науковому стилі вживається значна кількість складних прикметників, оскіль-

ки вони дають можливість висловити концентровану ознаку поняття. У діловому 

й науковому стилях ступінь вияву ознаки передається аналітичною формою. Ці 

форми сприймаються як стилістично нейтральні. Однослівні форми мають ви-

разне розмовне забарвлення. Для цього стилю характерне вживання субстанти-

вованих прикметників середнього роду.

Уживання прикметників у художньому стилі є його найбільш характерною 

рисою. У художніх текстах стилістичний ефект може створювати сама кількість 

назв властивостей, а не скільки їх граматичні якості: 
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«У маленьких очах відбивається світ –

Гамірливий, гучний і великий,

Буйна радість зелених віт,

білі хмари і срібні ріки»

(В. Симоненко).

Широковживаною у художньому й розмовному стилях є проста форма ступенів 

порівняння прикметників завдяки компактності викладу: «У найстрашнішу годину 
не було у нього зерна неправди за душею» (О. Довженко).

Стилістичні можливості художніх текстів посилюються при субстантивації: 

прикметники набувають додаткових стилістичних і емоційно-експресивних від-

тінків значення.

В усному розмовному мовленні достатня кількість способів вираження міри 

якості. Якісні ознаки виражаються не тільки ступенем порівняння прикметників, 

а й засобами словоскладання (тихий-тихий), суфіксації (гарнесенький), префік-

сації (премудрий), синонімами.

За час, відведений на цю тему, учні мають повторити і поглибити відомості 

про прикметник. Опрацювання цієї теми допомагає поширенню кола відомостей 

про морфологічні ознаки прикметника, дає можливість глибше ознайомитися з 

його лексичною різноманітністю. Крімтого, під час вивчення прикметників зба-

гачується словниковий запас, увиразнюється образна функція цієї частини мови 

в художній літературі і у власних висловлюваннях школярів.

Числівники

Практика показує, що найважче дається учням користування у мовленні кіль-

кісними числівниками – їхніми відмінковими формами, вимовою та правописом. 

Потребують уваги також відмінювання, вимова та правопис збірних і дробових 

числівників.

Числівники часто зустрічаються у мовленні школярів, але складність у засво-

єнні їх правильного вживання полягає в тому, що ця частина мови в основному 

використовується на уроках дисциплін математичного циклу, а там помилки в 

уживанні числівників в усному мовленні здебільшого залишаються поза увагою 

вчителів.

Під час узагальнення знань учнів про числівник, удосконалення умінь уживати 

їх у мовленні вчителеві варто звернути увагу на правильне читання вголос циф-

рового матеріалу, на дотримання норм керування та узгодження у сполученнях 

числівників з іменниками, а також норм правопису цієї частини мови.

У нехудожніх стилях кількісну інформацію записують здебільшого цифрами, 

але в багатьох випадках послуговуються словами. В офіційно-діловому стилі важ-

лива роль належить сполучуваності числівників з іменниками. У ділових паперах 

використовують також словесно-цифровий запис.

Мовними формами на позначення часу в офіційно-діловому стилі передбачено 

варіант називання завершеної години, використовуючи порядковий числівник, і 

кількість хвилин наступної години, позначених кількісним числівником.

Широко вживані в діловому й науковому стилях дробові числівники.

У художніх текстах кількість числівників незначна, що пояснюється відсутніс-

тю синонімічних форм числівників. Через числівникові форми у художньому й 

розмовному стилях відбувається прийом гіперболізації (стобарвний).
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Розмовна мова використовує значну кількість збірних числівників різних типів 

творення (четверо, тройко, десяток, п’ятірка, обойко та ін.).

Займенники

Займенник – своєрідна, багато чим відмінна від інших іменних частин мови 

категорія слів, характерною особливістю яких є займенникова семантика: мак-

симальна узагальненість та відносність значення. Наприклад, займенником він 

можна вказати на який-небудь предмет, названий іменником чоловічого роду; 

за допомогою займенника хто? питаємо про конкретну особу; займенники хтось, 
щось можуть стосуватися невизначених осіб, явищ, речей.

Відносність значення займенника виявляється в тому, що в кожному окремому 

вживанні він може наповнюватися іншим змістом, який залежить найчастіше від 

того, із назвою якого предмета, ознаки, кількості він співвідноситься. Тому під час 

вивчення цієї частини мови треба постійно вимагати від учнів вказувати, якого 

попередньо вжитого слова стосується займенник (зрозуміло, що таке зіставлення 

не завжди можливе, наприклад: Всякий свого щастя коваль.
Під час повторення усієї теми треба підкреслювати вказівно-питальну функцію 

займенника.

Часте вживання займенника у нашому мовленні, різновидність стилістичних 

функцій, глибоке проникнення  словниковий фонд і граматичну будову мови 

роблять цю невелику групу слів особливо важливою в мовному спілкуванні.

Займенники допомагають уникати небажаних повторень однакових слів, уріз-

номанітнювати тим самим засоби вираження та надавати текстові стислості. Вка-

зуючи на названі попередньо предмети, ознаки, кількість, займенники не тільки 

конкретизують зміст тексту, а й тісніше пов’язують думки у зв’язне висловлювання.

Більшість документів пишеться від імені установи, організації тобто від першої 

особи множини, яка виражається особовим дієсловом: повідомляємо, надсилаємо 

тощо. В офіційно-діловому стилі простежується тенденція до невживання займен-

ників він, вона, воно, вони як замінниками слів, натомість використовуються ба-

гаторазові повтори.

Уживання зворотного займенника себе у формі давального відмінка характерне 

для розмовного мовлення: Був собі дід та баба. Займенники усякий, будь-який, 

кожний близькі за значенням, але стилістичне забарвлення їх різне: усякий по-

значений відтінком розмовності; будь-який і кожний – нейтральні. Займенник 

жодний уживається в ділових паперах для підкреслення повного, категоричного 

заперечення в двох значеннях: «ні один» і «будь-який з ряду подібних». Займенник 

котрий уживається з метою підкреслити вибір осіб, предметів, ознак з ряду одно-

рідних. Уживання в ділових паперах відносного займенника котрий у значенні 

який, надає мовленню просторічного характеру.

Стилістичні функції займенникових форм найвиразніше проявляються саме 

у розмовній мові. Часте уживання особових займенників викликане потребою 

позначення учасників мовленнєвого акту. Будь-який діалог передбачає наявність 

того, хто говорить (я), того, хто слухає (ти) і того, хто не бере безпосередньої участі 

у розмові. Повторення займенника я створює враження підкресленої уваги до 

своєї особи, вихваляння. Заміна я на ми, як правило, супроводжується появою до-

даткових експресивних відтінків значення (іронії, зневаги, ворожості тощо). Коли 

ти вживається не для називання конкретної особи, а в узагальненому значенні, 

він вносить у розповідь відтінок особливої інтенсивності. Займенник ви, залеж-
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но від контексту, стилістично може передавати холодну ввічливість, шанобливе 

ставлення, жартівливе або іронічне забарвлення.

Вказівні займенники, а також інші їхні розряди близькі своєю узагальненістю 

значення до лексики розмовного стилю.

Розмовне забарвлення мають займенники, утворені за допомогою часток аби-, 

казна-, хтозна-.

Займенники у художньому стилі виділяються своєю експресією в тих випадках, 

коли на них падає логічний наголос: «Вона, завзята, Усі квітки земні перевершить» 
(М. Рильський).

Дієслово та його особливі форми

Дієслово – найчисленніший у мові розряд слів, який характеризується вели-

кою семантичною насиченістю, багатством і різноманітністю лексичних значень, 

граматичних категорій і форм.

Дієслово виконує важливу конструктивну, організуючу роль у реченні, висту-

паючи здебільшого присудком, групує навколо себе синтаксичні конструкції з 

іменником та прийменником.

Робота над матеріалом, що стосується цієї частини мови, багато важить для 

розвитку мовлення учнів, уміння користуватися формами й конструкціями, а 

також для зміцнення орфографічних навичок.

У текстах офіційно-ділового стилю дієслова виконують важливу роль, оскільки 

є носіями основної інформації. Переважає форма дієслів теперішнього часу із 

значенням позачасовості. Уживання форм дієслів майбутнього й минулого часу 

у вторинних значеннях супроводжується різним емоційно-експресивним забарв-

ленням, тому недопустиме в текстах офіційно-ділового стилю. На письмі надають 

перевагу інфінітиву та безособовим конструкціям. Інфінітив підсилює наказ, ви-

ражає його категоричність, а форми дійсного способу та безособові конструкції, 

що є синтаксичною особливістю української мови, пом’якшують категоричність. 

Тому інфінітив вживають переважно в наказах і розпорядженнях, а безособові 

форми використовують у приписах, інструкціях тощо. Слід уникати нагромаджен-

ня віддієслівних іменників на -ння, уживаючи замість них відповідні дієслова. Па-

сивні конструкції з дієсловами на -ся бажано не вживати в офіційно-діловому стилі.

У художніх текстах стилістичне навантаження міститься в естетичних якостях, 

точності добору й контексті, в якому перебувають вживані дієслова: «І сам я тут, 
обнявши далину, Ряснію, множусь, дихаю травою» (А. Малишко).

Специфічними для розмовного мовлення є усічені форми дієслів, які мають 

відтінок миттєвої і непередбаченої дії: ковть, хап, скік тощо.

Уживання активних дієприкметників теперішнього часу, утворюваних за допо-

могою суфіксів -уч-, -юч- і -ач-, -яч-, вважається ненормативним. Продуктив-

ним різновидом є активні дієприкметники, утворені за допомогою суфікса -л-, 

та пасивні дієприкметники. Паралельно уживаються форми дієприкметників із 

суфіксом -т- і -ен- (замкнутий і замкнений).

Дієприслівники загалом властиві книжній, писемній мові. Вони виконують 

функцію логізації тексту, вказуючи на взаємопідпорядкування його частин. Варто 

пам’ятати, що основна дія, виражена особовим дієсловом, і додаткова дія повин-

ні стосуватися одного й того ж предмета. Той суб’єкт, що виконує основну дію, 

повинен виконувати й додаткову (Остап зміркував, що пан, дізнавшись про його 
втіки, міг послати за ним навздогін (М. Коцюбинський). У художньому тексті діє-
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прислівники – малопомітне стилістичне явище. Вони мають здатність архаїзувати 

виклад, уповільнювати його.

Прислівники

Ця тема – одна із найскладніших у шкільному курсі мови, а тому, повторюючи 

та узагальнюючи вивчене про прислівник, учитель має особливу увагу звернути 

на уміння учнів правильно використовувати їх в усному й писемному мовленні.

Одинадцятикласники мають зміцнити навички добирати синоніми та анто-

німи до прислівників, користуватися фразеологізмами, до складу яких входять 

прислівники.

Особливу трудність для учнів становить написання прислівників, яке в бага-

тьох випадках залежить від особливостей їх творення. У зв’язку з цим особливої 

ваги набирає вдосконалення умінь розпізнавати в тексті прислівники, правильно 

визначати способи їх творення. Не слід забувати і про закріплення в учнів умінь 

робити правильні наголоси.

Граматичні особливості прислівників визначають їх стилістичні функції. У тек-

стах різних стилів відсутність словозміни допомагає конкретизувати значення, 

виражене найчастіше дієсловом, рідше прикметником, прислівником, іменни-

ком: остаточно вирішено питання, тимчасово непрацездатний.

Службові частини мови

Під час повторення цього класу слів учні мають пригадати граматичні ознаки 

кожної із службових частин мови, вміти знаходити їх у тексті і правильно вживати 

у своєму мовленні. Закріплення потребують і вивчені в курсі середньої школи 

орфографічні правила.

Стилістичні функції прийменників залежать від повнозначних слів.

У текстах офіційно-ділового стилю стилістично нейтральні прийменники у(в), 
з, за тощо, у сполученні із стилістично маркованими повнозначними словами, 

утворюють стилістично забарвлені прийменникові конструкції: з питань безпеки, 

за сумісництвом, в обов’язковому порядку тощо. Виразне стильове забарвлення 

мають складені прийменники, які утворилися із самостійних частин мови: у зв’яз-
ку з, на додаток до, за винятком тощо. Прийменники насупроти, проміж, побіч 

функціонують у розмовному і художньому стилях.

Стилістично нейтральні сполучники уживаються в науковому, офіційно-ділово-

му, публіцистичному стилях: і, а, де, тому що та ін. Сполучники аби, отож, себто, 
буцім, раз функціонують у розмовному і художньому стилях.

Частки беруть участь у вираженні емоційності висловлювань, функціонально 

можуть мати різне навантаження.

У офіційно-діловому стилі частки використовуються з метою посилення дії 

чи якості предметів, підкреслення змістового центру фрази, логічного виділення 

слів тощо.

Вигуки

Найуживанішими вони є в усному розмовному мовленні, надаючи йому екс-

пресії і виразності, підкреслюють у художній літературі загальну емоційність ді-

алогічної мови. Вигук може передавати загальний настрій мовця, його реакцію 

на сказане.
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§ 3. Тестові завдання для контролю навчальних досягнень учнів 11 кл. з теми
«Стилістичні засоби морфології»

І варіант

1. Нестягнені форми повних прикметників уживаються у поезії з метою стилі-
зації під усну народну творчість містяться у речення з рядка:

А Сучасність з її повсякденними клопотами та турботами нерідко здається єди-
ною важ ливою реальністю (В. Гусєєв).

Б Сріблясті потоки із місяця ллються, Сріблястії звуки з-під лютні несуться 
(А. Кримський).

В Ішов милий гіронькою, Мила – під горою, Зацвів милий роженькою, Мила – 
калиною (Усна нар. творчість).

Г Якось пішов паша в турецьку церкву, а Маруся вибрала щонайбільший ключ, 
пішла до невольницької вежі, відчинила ковані залізом двері і випусти ла на волю 
братів-невольників (Р. Завадович).

2. Укажіть рядок, у якому допущено граматичну помилку:
А провідний спеціаліст
Б головна архітектор
В перша вчителька
Г науковий співробітник

3. Укажіть стилістичну мету вживання особового займенника у наведеному ре-
ченні: «У Вашому запитанні недостатньо інформації для надання повної відповіді 
стосовно того, що Вам слід робити»

А при ввічливому звертанні у офіційно-діловому мовленні
Б підкреслення піднесеності, урочистості
В пошанна множина у народно-розмовній мові
Г мовна характеристика героїв.

4. Укажіть помилкове твердження.
А Займенники він, воно у місцевому відмінку мають стилістично рівноправні 

варіанти: (на) ньому, (на) нім.
Б У офіційно-діловому стилі простежується тенденція до невживання займен-

ників він, вона, воно, вони як замінниками слів, натомість використовуються ба-
гаторазові повтори.

В Розмовне забарвлення мають займенники, утворені за допомогою часток 
аби-, казна-, хтозна-.

Г Вказівні займенники, а також інші їхні розряди близькі своєю узагальненістю 
значення до лексики наукового стилю.

5. Паралельні форми іменників подано неправильно в рядку:
А курчатами і курчатьми
Б дверима і дверми
В гусями і гусьми
Г костями і кістьми

6. Позанормативними є варіант уживання іменника, вжитого у формі родового 

відмінка множини у рядку:

А черевиків

Б річок
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В красот

Г гривнів

7. У всіх словах рядка вживається велика буква:

А (І,і)ван (Б,б)агряний, (П,п)роспект (У, у)чених

Б (П,п)резидент (У,у)країни, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях

В (С,с)уми, (О,о)хтирський (Р,р)айон, (Р,р)іздво

Г (Ю,ю)нона, (С,с)іверський (Д,д)онець, (Х,х)ристиянство

Д (В,в)ерховина, (Л,л)івобережжя, (К,к)урорти (П,п)рикарпаття

8. Установіть відповідність між правилом написання частки не та відповідним 

прикладом:

1 без не не вживається А немалий (великий) 1

2 можна замінити синонімом без не Б не долати 2

3 у складі префікса недо- В недописаний 3

4 наявність заперечення Г надворі не холодно, а тепло 4

Ґ негайний

9. Подвоєння й подовження приголосних відбуваються у всіх словах рядка:

А туман..ість, жадан..ий, затиш..я

Б бов..аніти, подорож..ю, суд..ею

В ріл..я, камін..ий, навіжен..ий

Г нездолан..ий, щен..я, бездон..ий

10. Всі слова написано правильно у рядку

А на Миколаєнко Петрові Івановичу

Г Галині Миколаївній Плиско

Б шановна Оксана Михайлівно

В з Тамарою Розенталь

11. Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

А казна/кого, хто/небудь, будь/кому, аби/хто,

Б кого/небудь, хтозна/кому, хтозна/на/кому, де/який

В будь/хто, казна/хто, хтозна/ким, будь/чим

Г аби/кого, казна/що, будь/хто, хтозна/ким

12. Установіть відповідність між реченнями з різними видами відокремлених членів:

А Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні шукачі щастя;

Б Сторож, несучи сніданок, стукнув дверима;

В Наляканий громовицею, кінь тихенько заіржав;

Г Ви здійснюєте волю Батьківщини. Все відкиньте, все забудьте, крім неї, крім 

обов’язку.

1) з відокремленою обставиною

2) з відокремленим додатком

3) з відокремленим означенням

4) з відокремленою прикладкою.
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ІІ варіант

1. Нестягнені форми повних прикметників уживаються у поезії з метою стилі-

зації під усну народну творчість містяться у речення з рядка:

А Звідки й коли приходить ця любов до рідної чорної землі? (Є. Гуцало).

Б Ішов милий гіронькою, Мила – під горою, Зацвів милий роженькою, Мила – 

калиною (Усна нар. творчість).

В Хай загримлять червленії щити! (І. Кочерга)
Г Повен щирої радості, глянув Захід на Схід (І. Франко)

2. Укажіть рядок, у якому допущено граматичну помилку:

А геніальний музикант

Б головна редактор

В улюблена вихователька

Г провідний спеціаліст.

3. Укажіть стилістичну мету вживання особового займенника у наведеному 

реченні: «Нами взято до уваги зазначені зауваження рецензентів»

А при ввічливому звертанні у офіційно-діловому мовленні

Б підкреслення піднесеності, урочистості

В пошанна множина у народно-розмовній мові

Г мовна характеристика героїв.

4. Укажіть помилкове твердження:

А Розмовне забарвлення мають займенники, утворені за допомогою часток 

аби-, казна-, хтозна-.

Б У офіційно-діловому стилі простежується тенденція до невживання займен-

ників він, вона, воно, вони як замінниками слів, натомість використовуються ба-

гаторазові повтори.

В Вказівні займенники, а також інші їхні розряди близькі своєю узагальненістю 

значення до лексики наукового стилю.

Г Займенники він, воно у місцевому відмінку мають стилістично рівноправні 

варіанти: (на) ньому, (на) нім.

5. Паралельні форми слів подано неправильно в рядку:

А замкнутий і замкнений

Б вісьма і вісьмома

В канікул і канікулів

Г стих і стихнув

6. Позанормативними є варіант уживання іменника, вжитого у формі родового 

відмінка множини у рядку:

А грамів

Б гривень

В вільх

Г болгарів

7. У всіх словах рядка вживається велика буква:

А (Н,н)естор (Л,л)ітописець, (Ч,ч)ернігівська (О, о)бласть

Б (А,а)ндріївський (У,у)звіз, (П,п)резидент (У,у)країни
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В (Ч,ч)еркаси, (С,с)акський (Р,р)айон, (П,п)олісся

Г (Ю,ю)нона, (Д,д)ід (М,м)ороз, (Х,х)ристиянство

Д (В,в)ерховина, (Л,л)івобережжя, (К,к)урорти (П,п)рикарпаття

8. Установіть відповідність між правилом написання частки не та відповідним 

прикладом:

1 без не не вживається А несміливий (боязкий) 1

2 можна замінити синонімом без не Б не долати 2

3 у складі префікса недо- В недооцінювати 3

4 наявність заперечення Г річка не широка, а вузька 4

Ґ незчутися

9. Подвоєння й подовження приголосних відбуваються у всіх словах рядка:

А пісен..ість, передміст..я, діддаш..я

Б бов..аніти, подорож..ю, суд..ею

В навчан..я, сіл..ю, вихован..ий

Г недоторкан..ий, тел..я, мотуз..я

10. Всі слова написано правильно у рядку:

А Валентині Миколаївній Посунько

Б дорога Поліна Степанівно

В Елеонорою Розмай

Г на Шевченко Іванові Івановичу

11. Правильно записано форму числівника в рядку:

А шістсот три і сім десятих тисячі

Б сорок дев’ять і п’ять десяті мільйони

В тисяча дев’ятсот восьмидесяти дев’яти

Г триста – п’ятсот

Д дві тисячі шестидесяти один

12. Установіть відповідність між реченнями з різними видами відокремлених членів:

А Мати – ставна, смаглява гречанка, що була ніби старшою сестрою Ользі, – 

сама ув’язувала вузли, коли дівчата зайшли до хати.

Б Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає;

В З природи мовчазна, вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду.

Г Навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву.

1) з відокремленою обставиною;

2) з відокремленим додатком;

3) з відокремленим означенням;

4) з відокремленою прикладкою.
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Відповіді на тестові завдання:

І варіант: 1. Б; 2. Б; 3. А; 4. Г; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. 1.ґ; 2. А; 3. В; 4.Г; 9. Б; 10. В; 11. 

В; 12. 1. Б; 2.Г; 3.В; 4. А

ІІ варіант: 1. В; 2. Б; 3. А; 4. В; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. 1.ґ; 2. А; 3. В; 4.Г; 9. Б; 10. В; 11. 

А; 12. 1. Б; 2.Г; 3.В; 4. А
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РОЗДІЛ V

РОБОТА НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ
МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

(Бондаренко Н. В.)

§ 1. Теоретичні аспекти розвитку мовнокультурної компетентності учнів

Піднесення культури мовлення – одне з основних завдань навчання україн-
ської мови у старшій школі. Мовленнєва культура означає додержання мовних 
норм, уміння правильно, точно, логічно, виразно, доречно висловлювати думки.

Культурним у широкому розумінні слова вважають мовлення, якому властиві 
не тільки перелічені вище якості, а й логічна стрункість, виразність, багатство 
словника, різноманітність мовних засобів.

Культуру мовлення розуміють як практичне володіння нормами усної та пи-
семної літературної мови і вміння комунікативно доцільно використовувати вира-
жальні можливості (засоби) мови відповідно до мети, завдань і умов спілкування.

На відміну від граматики, засвоєння якої вимірюється критерієм «правильно – 
неправильно», оволодіння культурою мовлення оцінюється цілим комплексом 
критеріїв – «точно – неточно», «логічно – нелогічно», «різноманітно – однома-
нітно», «виразно – невиразно», «доречно – недоречно».

Культуру мовлення учні опановують у зв’язку із засвоєнням мовної теорії, 
знання якої формує у них вміння говорити і писати відповідно до правил. На-
лежного рівня мовленнєвої культури можна досягти лише за умови засвоєння 
норм літературної мови, які визначають правильність мовлення.

Культура мовлення – наука про правильність мовлення – встановлює чіткі 
норми, реєструє відхилення від них, визначає вимоги до зразкового мовлення та 
його критерії.

Питання мовленнєвої культури суспільства завжди були актуальними і по-
стійно перебували в полі зору науковців. У різний час їх досліджували І. К. Біло-
дід, В. М. Русанівський, Г. П. Їжакевич, Г. М. Сагач, Н. Д. Бабич, А. П. Коваль, 
М. І. Пентилюк, П. С. Дудик та ін. Водночас рівень мовленнєвої культури учнів 
залишає бажати кращого. Причинами цього є загальносвітові тенденції падіння 
рівня грамотності; брак єдиної державної мовної політики; вплив мовного сере-
довища; несталість і суперечливість правописних та ін. норм української літера-
турної мови; нігілістичне ставлення високопосадовців до мовленнєвої культури 
як показника належного інтелектуального і фахового рівня спеціаліста в будь-якій 
галузі науки і виробництва. З причин методичного характеру слід виокремити 
недостатню розробленість проблеми в лінгводидактиці, неналежне володіння 
учнями нормами української літературної мови; недостатню сформованість від-
повідних умінь і навичок; втрату інтересу до читання; нерозвиненість шкільної 
лексикографії і потреби в учнів користуватись довідковою літературою та ін.

Загальний рівень мовленнєвої культури не відповідає означеним вище критері-
ям. Для мовлення більшості мовців характерна обмеженість словника, невиправ-
дане, нав’язливе повторення слів, одноманітність синтаксичних конструкцій, 
короткі однотипні речення елементарної одноманітної структури зі слабко вира-
женим, мінімізованим зв’язком, який не дає змоги висловлюванню розвалитися 
остаточно.

Бідне щодо мовного оформлення висловлювання не може бути змістовним, 

інформативним.



162

РОЗДІЛ V

Чим багатший словниковий запас мовця, тим більш розвинений граматич-

ний лад мовлення, тим сприятливіші умови для роботи над точністю, виразністю 

мовлення.

Для розвитку сфер усного спілкування характерне поширення елементів офі-

ційно-ділового стилю та немотивоване використання книжних зворотів і кон-

струкцій, винесених за межі стилістичних норм.

Культура мовлення виявляється специфічно в кожному з функціональних 

стилів і не допускає їх змішування, стильового дисонансу. Тому робота над удо-

сконаленням мовленнєвої культури старшокласників нерозривно пов’язана зі 

стилістикою мовлення, одним із завдань якої є «виховання стилістичної мовлен-

нєвої культури».

Культура мови ґрунтується на загальній культурі, високій культурі мислення 

кожної особистості і нації в цілому, любові й повазі до мови. Загальновизнаним 

еталоном мовлення є мова художньої літератури, мова класиків, кращі твори пу-

бліцистичної, наукової літератури.

Культура мовлення передбачає також уміле використання образно-емоційних 

засобів мови, оскільки образність, емоційність викладу думок сприяють кращому 

сприйманню і розумінню написаного.

Належний рівень мовленнєвої культури, добре знання мови і розвинене мов-

не чуття, вміле використання виражальних засобів і стилістичних можливостей 

мови формують конкурентоздатну особистість, створюють їй гарантію життєвого, 

творчого успіху і кар’єрного зростання.

Тому одним із пріоритетних завдань профільної школи стає забезпечення на-

лежного рівня мовленнєвої культури старшокласників. З цією метою у програмі 

для 10-го класу одинадцятирічної школи передбачено вивчення спеціального 

розділу «Практична стилістика і культура мовлення». Починаючи з 10-го класу 

планується поглибити і розширити знання учнів про гарне мовлення і виражаль-

ні засоби мови. Працюючи за підручником «Українська мова» Г. Т. Шелехової, 

Н. В. Бондаренко, В.І Новосьолової, десятикласники, зокрема, ознайомляться зі 

стилістичними можливостями звукової системи, лексичними, фразеологічними 

і словотворчими засобами стилістики.

Представлена в підручнику система роботи над мовленнєвою культурою уч-

нів ґрунтується на здобутках сучасного мовознавства, завданням якого були й 

залишаються узагальнення закономірностей і тенденцій розвитку сучасної літе-

ратурної мови на основі вивчення всіх рівнів і аспектів мовної системи в її функ-

ціонально-стилістичних різновидах.

Дослідження проблем культури мови включає спостереження і пошуки у сфері 

мовленнєвого життя суспільства в різні періоди буття і культурної історії народу.

Вивчення культури мови поширюється також і на сфери спілкування, які ще 

не введені в систему літературних норм.

Дослідження проблем культури мови (мовлення) має велике науково-теоре-

тичне і практичне значення.

Культуру мовлення науковці розглядають як прикладний розділ мовознавства, 

що дає відповіді на два запитання: як говорити (писати) правильно і як говорити 

(писати) добре.

Сформувавшись та активно розвиваючись як суто прагматична галузь, культу-

ра мовлення створила і свою власну теорію. Виокремилася культуро-мовленнєва 
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проблематика й чіткіше окреслилися орієнтири, що відмежовують культуру мов-

лення від суміжних дисциплін. Це дає можливість предметно визначити завдання 

і зміст роботи з культури мовлення.

Проблема культури мови охоплює такі блоки питань:

1. Вивчення норм літературної мови на всіх рівнях мовної системи як у сталому 

вигляді, так і в динаміці.

2. Дослідження стилів мови і мовлення в їх співвідношеннях і взаємодії, а також 

стилістичних меж уживання мовних одиниць.

3. Визначення тенденцій розвитку мови на основі співвіднесення сучасної мов-

ної практики із мовною системою.

Наука про культуру мови (мовлення) – теоретична і практична дисципліна на 

суміжжі зі стилістикою мовлення, що узагальнює їх положення і висновки з метою 

оперативного впливу на процеси розвитку мови та її практичного використання.

Основну проблематику культури мовлення визначають норми української лі-

тературної мови та її комунікативно-стилістичні якості – правильність, точність, 

логічність, чистота, багатство, виразність, доречність.

Особлива увага приділяється збагаченню словникового запасу учнів в аспекті 

роботи над багатством мовлення.

Зміст культури мови як лінгвістичної дисципліни багатовимірний. Маючи спо-

ріднений зі стилістикою предмет вивчення – мовлення, вона розглядає матеріал 

під іншим кутом зору. На відміну від функціональної стилістики, яка вивчає стилі 

мови як мовленнєву систему і залежність системоутворюючих мовних засобів від 

сфери спілкування і функції мовлення, культура мовлення дає відповідь на запи-

тання: як мовець користується мовленням з метою спілкування.

Навчання культури мовлення ґрунтується на можливості створення в межах 

того самого стилю значної кількості більш чи менш вдалих, а то й зовсім невдалих 

висловлювань, якісну оцінку яким за критерієм правильно/неправильно, добре/

погано і дає культура мови.

Культура мови бере свій початок від учення про норми української літератур-

ної мови. Основним поняттям цього розділу мовознавства було поняття мовної 

норми, а єдиним об’єктом вивчення – питання правильності мовлення. Таке 

трактування проблематики культури мови, що вкоренилося у практиці навчан-

ня, підкріплювалося тим, що в той період проблемами вишуканого мовлення за-

ймалась практична стилістика. Розвиток функціональної стилістики, предметом 

вивчення якої став стиль, теж спричинив перехід питань якісної оцінки мовлення 

в сферу культури мови.

Як розділ мовознавчої науки, культура мови виконує нормативно-регулятивну 

функцію, встановлює правила користування мовою як основним засобом спілку-

вання, знаряддям формування і висловлення думок. Зіставний аналіз різних форм 

усного і писемного мовлення, встановлення норм літературної мови на всіх рівнях 

мовної системи дають змогу виявляти тенденції її розвитку і впливати на цей про-

цес, сприяють впровадженню в мовленнєву практику норм сучасної літературної 

мови, а також здійснювати цілеспрямовану мовну політику.

Підведення наукової бази під вирішення проблем культури мови передбачає 

розмежування понять мови і мовлення, зокрема і в стилістичному аспекті; роз-

гляд мови як специфічної системи взаємозв’язаних елементів, розподілених за 

рівнями; врахування розмаїття явищ і проявів суспільного функціонування мови 

в усіх її аспектах, формах, видах і трансформаціях.
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Глибоке дослідження мовної системи повинно поєднуватися з вивченням 

живого усного і писемного мовлення в усьому багатоманітті форм, видів, типів, 

стилів і жанрів.

Г. О. Винокур розмежовував два ступені культури мови на тій підставі, що по-

няття культури мови можна тлумачити в двоякому смислі слова залежно від того, 

матимемо ми на увазі винятково правильне мовлення чи також і мовлення вміле, 

вишукане.

Відповідно до цього положення культура мови має дворівневу структуру. Пер-

ший рівень – це правильність, або нормативність, мовлення. Другий – майс-

терність, вишуканість мовлення, тобто вміння створити якнайвдаліше вислов-

лювання, вибрати для нього найточніші, найвиразніші, найбільш влучні та 

найдоречніші слова, фразеологізми, граматичні форми, граматичні та синтак-

сичні конструкції.

Нормативність мовлення означає його відповідність вимогам, що ставляться 

до мовлення в даному мовному колективі у певний історичний період, додер-

жання норм вимови, наголошування, слововживання, формотворення, побудови 

словосполучень і речень.

Основна вимога до писемного мовлення – додержання норм орфографії та 

пунктуації.

Перший аспект культури мовлення передбачає аналіз витоків, принципів і 

умов, відхилень від усталених норм літературної мови, а також вироблення стра-

тегії боротьби з їх порушеннями. Така боротьба може бути ефективною за умови 

осмислення нормативно-стилістичних засад роботи над мовленнєвою культурою.

Мовленнєва норма виявляється в сукупності норм, що визначають функціо-

нування матеріалу – лексичного, фразеологічного, словотвірного, граматичного, 

орфоепічного, орфографічного, пунктуаційного. Тому ознайомлення з літератур-

ною нормою та її засвоєння відбувається під час вивчення всіх розділів шкільного 

курсу. Так, в процесі ознайомлення з фонетичною системою української мови 

учні опановують норми літературної вимови. Вивчення частин мови поєднується 

із засвоєнням нормативного утворення словоформ, а робота над синтаксисом дає 

учням можливість оволодіти нормами побудови речень різних типів.

Правильність мовлення – невід’ємна ознака його культури, вершиною якої 

є опанування різних способів вираження думки, точності і доречності їх вибору 

відповідно до комунікативної мети і завдань спілкування. Правильність мовлення 
передбачає додержання мовцями норм літературної мови. Мовна норма характеризу-

ється наявністю обов’язкових для всіх мовців мовних одиниць і закономірностей 

їх уживання. Засвоєння норм становить основу культури мови, а їх порушення 

вважається помилкою.

Розрізняють норми лексичні, орфоепічні (фонетичні), граматичні – словотвір-

ні, морфологічні, синтаксичні. Норми української літературної мови закріплені у 

відповідних словниках і довідниках. Так, лексичні норми зафіксовано в тлумачних 

словниках, де розкривається значення слів та їх сполучуваність.

Оцінюючи мовлення щодо його правильності, слід мати на увазі, що мовце-

ві доводиться вибирати з-поміж нормативного і ненормативного варіантів. Цей 

вибір передбачає з’ясування того, за якою моделлю — правильною чи неправиль-

ною – утворено мовну одиницю (слово, словоформу, словосполучення, речення): 

без туфель чи без туфлів: надягнув чи одягнув куртку; лісний чи лісовий масив; 
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завідувач кафедри чи завідуючий кафедрою; більшість пристала чи пристали на 

пропозицію тощо. Одновимірність, або однозначність оцінки висловлювання за 

аналізованим критерієм, виявляється в тому, правильно чи неправильно утворено 

або вжито ту чи іншу мовну одиницю.

Так, постійної уваги вчителя потребують пароніми, синоніми та інші слова, 

які нерідко у невластивому їм значенні вживають учні. Піднесенню мовленнєвої 

культури старшокласників сприятиме систематична словникова робота. Ефектив-

ною формою її організації на уроці є наскрізна рубрика «Розрізняйте», що охоплює 

значний масив активного словника (запитання – питання, звернення – звертання, 
доводити – доказувати, робота – праця – труд, серцевий – сердечний – сердешний, 
вибирати – обирати, туристичний – туристський, професійний – професіональний, 
випливати – витікати, людський – людяний – людний, вірний – правильний, ознайо-
мити(-ся) – познайомити(-ся), збірка – збірник, завдання – задача, попереджати – 
застерігати, наслідок – результат, положення – становище, недавно – нещодавно, 
складати – становити, навчальний – учбовий, видатний – визначний – відомий, 
власний – особистий – особовий, знаходитися – перебувати, водночас – воднораз, 
авторитетний – престижний, закінчити – завершити та ін.).

Оволодіння тією чи іншою нормою зазвичай не обмежується терміном вивчен-

ня якоїсь конкретної теми за підручником. Так, засвоєння норм української літе-

ратурної вимови і наголошування слів стосується всіх без винятку тем і потребує 

систематичного опрацювання. Наскрізна робота над нормами слововживання і 

лексичної сполучуваності слів визначається характером лексики, що залучається 

при вивченні конкретної граматичної теми.

Водночас у процесі засвоєння тих чи інших мовних явищ, закономірностей 

постає ціле коло проблем культури мови.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб виокремити ці питання і визначити ме-

тодику роботи над ними. Так, при вивченні явищ мовної надмірності й мовної 

недостатності необхідно розмежувати випадки, коли ці явища спричинюють по-

милки у мовленні, а коли виступають як стилістичний прийом.

Нормативність мовлення невід’ємна від таких його якостей як точність, чіт-

кість, зрозумілість, чистота.

Розгляд питань культури мови нерозривно зв’язане із завданнями і змістом 

стилістики мови і стилістики мовлення, а також зі здійсненням практичних за-

вдань, зокрема з підготовкою словників різних типів.

Теорія використання різноманітних мовних засобів ґрунтується на знанні осо-

бливостей усіх стилів мови і вмілому їх застосуванні, розумінні закономірностей 

і правил взаємодії.

Розвиваючи теорію Г. О. Винокура про два ступені культури мови, Б. М. Го-

ловін увів поняття зразкового мовлення і розробив структуру його якостей. Про-

блематика культури мови здобула подальше наукове обґрунтування в працях 

В. Г. Костомарова й О. О. Леонтьєва, які сформулювали принцип комунікативної 

та стилістичної доцільності мовлення. Вчення про комунікативно-стилістичні 

якості мовлення (точність, логічність, чистоту, багатство, виразність, доречність), 

залишаючись на піку актуальності, становить ядро системи роботи з культури 

мовлення учнів (студентів). Десятикласники докладно ознайомляться з цими 

якостями та способами їх реалізації у висловлюванні, виконуючи вправу 9 з під-

ручника «Українська мова».
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Таким чином, критерії мовленнєвої культури стосуються його правильності, 

з одного боку, і комунікативної доцільності – з іншого. Саме правильність і ко-

мунікативну доцільність мовлення науковці визначають як перший (нижчий) і 

другий (вищий) рівні культури мови.

Другий ступінь мовленнєвої культури характеризується мотивованим уживан-

ням мовних засобів з комунікативною метою, оптимальним їх використанням у 

конкретній ситуації спілкування.

Оцінка комунікативної доцільності мовлення ґрунтується на синонімії, яка дає 

можливість мовцеві з наявних у мові засобів вибрати кілька для урізноманітнен-

ня способів вираження думки. Завдання мовця – знайти оптимальний варіант з 

кількох можливих. Оцінка якості зробленого вибору виявляє, кращим чи гіршим 

порівняно з іншими є використаний мовний засіб щодо його точності, виразності, 

доречності, наскільки він вписується в логічну канву висловлювання і відбиває 

багатство словникового запасу того, хто говорить (пише). Вибрані мовцем засоби, 

як і висловлювання в цілому, оцінюється за переліченими  комунікативно-сти-

лістичними ознаками мовлення, а також за критерієм його відповідності ситуації 

спілкування. Мовленнєву ситуацію розглядають у двох планах: 1) за темою і зміс-

том висловлювання; 2) за умовами спілкування (де, з ким і навіщо розмовляють).

Врахування й адекватне вираження мовцем ситуації спілкування виявляється 

у відборі слів і граматичних конструкцій з точністю, яка дає змогу в конкретній 

ситуації розкрити зміст, смисл висловлювання і свідчить про точність мовлення. 

Якщо мовець враховує й адекватно передає у мовленні ситуацію спілкування, до-

бираючи слова і граматичні конструкції, забезпечує зворотний зв’язок, викликаю-

чи бажану реакцію – інтелектуальну (розуміння), емоційну (викликати почуття), 

вольову (спонукати до дії), ідеться про виразність мовлення.

Разом із тим точним і виразним мовлення може бути тільки за умови, якщо 

мовець оперує різноманітними засобами мови, різними способами передачі того 

самого змісту, тобто якщо мовлення його багате. Таке мовлення характеризується 

значним обсягом активного словника, різноманітністю використовуваних мов-

цем морфологічних форм, синтаксичних конструкцій тощо.

Крім точності, виразності й багатства, ефективне мовлення повинно відзнача-

тися логічністю, чистотою і доречністю, а всі разом ці комунікативно-стилістичні 

ознаки складають поняття «зразкове мовлення».

Систематична робота над удосконаленням мовленнєвої культури старшоклас-

ників з урахуванням її двохступеневої структури у комплексі з іншими аспектами 

вивчення мови забезпечить належний рівень володіння державною мовою випус-

книками школи.
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§ 2. Особливості опрацювання норм української літературної мови
в курсі старшої школи

Робота з культури мовлення старшокласників дає можливість узагальнити й 

систематизувати знання, здобуті ними в процесі вивчення практично всіх розді-

лів шкільного курсу мови. Основне завдання цієї роботи – удосконалення сфор-

мованих в учнів умінь і навичок нормативного володіння українською мовою з 

орієнтацією на практичне застосування здобутих знань.

Одна з найважливіших ознак культури мовлення – його правильність, яка ви-

значається додержанням норм, властивих літературній мові. Правильним вважа-

ють мовлення, що відповідає літературній нормі.

Правильність – це така ознака мовлення, яка потребує чіткого додержання норм 

української літературної мови, тобто правил, які регулюють вимову, правопис,  

творення слів та їх граматичних форм, вживання слів, їх поєднання, побудову 

речень.

Під час створення висловлювань мовцеві (тому, хто пише) доводиться виби-

рати з двох варіантів – нормативного та ненормативного. Оцінка правильності 

мовлення завжди однозначна – правильно чи неправильно вжита мовна одиниця.

Щоб розкрити суть норми, її динаміку і варіантність, необхідно з’ясувати такі 

питання: Що таке норма? Які є норми? У чому їх особливості?

За визначенням науковців, норми літературної мови – це сукупність загально-

прийнятих правил використання мовних засобів в усному й писемному мовленні.

Нормативним вважається мовлення, яке, по-перше, узгоджується із законо-

мірностями мовної системи; по-друге, де варіант норми відрізняється новими 

семантико-стилістичними можливостями, увиразнює, деталізує висловлювання; 

по-третє, доречно поєднує елементи різних стилів; по-четверте, виключає змішу-

вання норм різних мов, спричинених специфікою мовного середовища.

Науковці розрізняють такі види норм:

1) вимовні, що регламентують вибір акустичних варіантів фонем або фонем, 

які чергуються;

2) норми наголошування, що регулюють вибір варіантів розташування й пере-

міщення наголошеного складу серед ненаголошених;

3) норми словотворення, що впорядковують вибір морфем, їх розташування і 

поєднання у складі нового слова;

4) морфологічні норми, які врегульовують вибір варіантів морфологічної фор-

ми слова та її сполучуваності з іншими словами;

5) лексичні норми, які регулюють вибір слова відповідно до мети і змісту ви-

словлювання;

6) синтаксичні норми, які визначають вибір варіантів побудови речень;

7) стилістичні норми, які регламентують вибір слова або синтаксичної кон-

струкції відповідно до мети й умов (ситуації) спілкування.

Норми літературної мови відбивають закономірні процеси і явища в мові і 

підтримуються мовленнєвою практикою. Джерелами норми є твори класиків і 

сучасних письменників, мова ЗМІ, загальноприйняте слововживання, наукові 

дослідження мовознавців. Норми дають змогу літературній мові зберегти свою 

цілісність і загальнозрозумілість, а також реалізувати основну – культуроносну – 

функцію. Вони захищають літературну мову від діалектів, жаргонізмів, просто-

річних слів.
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Кожна мовна норма засвоюється через конкретне правило, яке є визначенням 

або описом цієї норми. Мовні норми обов’язкові для всіх носіїв мови, їх додер-

жання є показником високої мовленнєвої культури. «Правильно й чисто говорити 

може кожен, було б тільки бажання, писав – Борис Антоненко-Давидович. – Це 

не є перевага вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-мовників, це – тільки 

ознака, а не обов’язок кожної культурної людини. Культурними у нас можуть бути 

всі, незалежно від того, працює людина розумово чи фізично».

Норми залежать від умов реалізації мовлення і вказують на комунікативну до-

цільність мовних засобів. Доречні в одній ситуації, наприклад, в офіційно-діловій, 

вони можуть виявитися недоладними у побутовому спілкуванні.

Ознайомлення з літературними нормами здійснюється в процесі вивчення 

всіх розділів курсу української мови починаючи з основної школи. Програмою 

передбачено засвоєння норм вимови, слововживання, словотворення, побудо-

ви словосполучень і речень тощо. Ці норми представлено у відповідних розділах 

шкільного курсу: фонетиці, орфоепії, лексикології, фразеології, будові слова і 

словотворі, морфології, синтаксисі, стилістиці, орфографії та пунктуації. Оскіль-

ки в змісті курсу старшої школи норми сучасної української літературної мови 

спеціально не виокремлюються, робота над ними повинна здійснюватися розо-

середжено під час вивчення стилістики та узагальнення й систематизації знань з 

усіх розділів науки про мову.

Обсяг пропонованого в підручниках теоретичного матеріалу, що стосується 

норм української літературної мови, залежить від важливості, міри й глибини 

висвітлення тієї чи іншої теми в шкільній програмі. Здебільшого норми пред-

ставлено у вигляді правил (наприклад, норми відмінювання, дієвідмінювання, 

узгодження слів, побудови речень та ін.). Однак є норми, щодо яких правила не 

сформульовано. Типовий приклад – норми керування, у засвоєнні яких учні від-

чувають труднощі. У літературній мові розрізняють «сильні» й «слабкі» норми; 

перших зазвичай додержується більшість тих, хто розмовляє і пише українською 

мовою, інші легко піддаються зовнішнім впливам, погано засвоюються і часто 

спотворюються мовцями. Такі норми повинні постійно перебувати в полі зору 

вчителя.

Для визначення методичної стратегії роботи над культурою мовлення стар-

шокласників велике значення має аналіз типових помилок, які трапляються в 

усному й писемному мовленні. Це дасть змогу визначити, якими нормами недо-

статньо володіють учні, щоб більш цілеспрямовано працювати над піднесенням 

мовленнєвої культури старшокласників. Вивчення рівня її сформованості засвід-

чує, що старшокласники в основному засвоїли норми української літературної 

мови і набули необхідних умінь і навичок практичного володіння мовою. Однак 

сформованість окремих навичок у значної частини учнів не відповідає сучасним 

вимогам. Це стосується складних випадків, наявних у всіх видах норм, - від ви-

мовних до правописних.

Тому відбір норм сучасної української літературної мови для розосередженої 

роботи у старшій школі торкається тих мовних явищ і закономірностей, недостат-

нє засвоєння яких спричинює типові помилки, що істотно впливають на рівень 

мовленнєвої культури учнів.

Ознайомлення десятикласників з основними видами норм, що визначають 

правильність мовлення, доцільно розпочати з аналізу таблиці. Така наочність 
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допоможе вчителеві більш цілеспрямовано організувати роботу з піднесення мов-

леннєвої культури старшокласників. Під час ознайомлення з таблицею доречно 

запропонувати учням таке завдання:

1. Розгляньте таблицю. Вкажіть норми, які стосуються: а) тільки усного мов-

лення; б) тільки писемного; в) характерні для обох форм мовлення. Обгрунтуйте 

такий розподіл.

Норми української літературної мови

Норми Регулюють правильність Приклади

Фонетичні, орфоепічні
вимови звуків, звукосполучень;
наголошування слів

[в к р и� й е с �: а   ];
[ш ч а� с � т� а];
водночас, постояти

Лексичні
вживання слів із властивим їм 
значенням; поєднання слів 

втрутитися в розмову; 
відвертати увагу; замовити 
вечерю

Граматичні (морфоло-
гічні й синтаксичні)

творення і вживання слів та їх 
форм;
побудови словосполучень і 
речень

найменший, по горах і 
долинах, більшою мірою, на 
відміну від, на мій подив

Стилістичні
використання мовних засобів 
відповідно до стилю мовлення

власник нерухомості, посі-
сти чільне місце

Орфографічні написання слів
пів’ящика, пів-Європи, 
беззастережно, менше, 
густонаселений

Пунктуаційні вживання розділових знаків
проблема досить складна, і 
я не знаю, чи вдасться мені 
розв’язати її самотужки. 

Для вироблення правильності мовлення важливе розуміння варіативності 

норм. Засоби вираження граматичних значень часто варіюються. Варіанти можуть 

різнитися відтінками значень, стилістичним забарвленням, сферою вживання. 

Таким чином, мовець має вибір із варіантів, що диференціюються за різними 

ознаками. Доцільне використання варіантів дає можливість точніше висловити 

думку, урізноманітнити мовлення, свідчить про належний рівень мовленнєвої 

культури. З метою спостереження над явищем варіативності норм доцільно залу-

чати тексти різних типів, стилів і жанрів, зокрема й літературно-музичні шедеври:

2. І. Прочитайте вірш Михайла Старицького, що став українською народною 

піснею. Як у ньому відображено стосунки між юнаком і дівчиною? За допомогою 

яких виражальних засобів мови це зроблено?

Ніч яка місячна, зоряна, ясная!

Ніч яка місячна, зоряна, ясная!

Видно, хоч голки збирай.

Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиночку в гай.

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,

Тепло – ні вітру, ні хмар…

�
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Я пригорну тебе до свого серденька,

А воно палке, як жар.

Ти не лякайся, що ніженьки босії
Вмочиш в холодну росу:

Я тебе, вірная, аж до хатиноньки

Сам на руках однесу.

ІІ. Випишіть виділені слова, доберіть до них більш уживані паралельні форми.

З р а з о к. Ясная (ніч) – ясна (ніч).

ІІІ. Вивчіть пісню напам’ять.

Учні під керівництвом учителя з’ясовують, що виписані пари слів – це варіанти 

норми, які співіснують у мові. Вони зазвичай представлені двома паралельними 

формами: учневі – учню, (на)батьковому – на батьковім (обличчі), робіте – робіть, 
та – тая, восьми – вісьмох та ін.

Варіантність (варіативність) мовних норм виявляється на таких основних рів-

нях мови:

фонетичному:
знов – знову
внизу – унизу

хоч – хоча
у – в – уві
з – зі – із – зо

за�вжди�
ро�ки�
ба�жа�ний

граматичному (морфологічному і синтаксичному):
ім’я – імені

сину – синові
дверми – дверима
стрів – стрінув

відсунув – одсунув

у лавровому – у лавровім
важливіший – більш важливий

в тому – в тім
робить – робити
п’ятьма – п’ятьома

купити сіль – купити солі

летіти в літаку – летіти літаком

Наявність варіантів норми свідчить про багатство мови і водночас спричинює 
труднощі у виборі правильного варіанта. Тому необхідно знати місце кожного з 
варіантів, його характеристику, стилістичне забарвлення.

Уміння розрізняти варіантні (паралельні) мовні форми і послуговуватися ними 
вкрай важливе для набуття стилістичної вправності. Вона включає володіння різ-
номанітністю виражальних засобів мови, художньо-образним оформленням дум-
ки, законами милозвучності. Вміння розрізняти варіанти норми формуються під 
час виконання поданих нижче вправ.

3. З’ясуйте, чи є наведені слова варіантами норми; якщо ні – то чому?
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Абрикос – абрикоса; височина – височінь; досягти – досягнути; півколо – 
півкола; півострів – пів острова; голова – глава; жираф – жирафа; ворота – врата; 
відпуск – відпустка; кар’єр – кар’єра; латинь – латина – латиниця; манер – ма-
нера; клавіш – клавіша; манжет – манжета.

4. Спишіть речення. Підкресліть варіанти норми; визначте, який рівень мовної 
системи вони представляють, доберіть до них пару. З’ясуйте, чим відрізняються 
паралельні форми і чому письменник надає перевагу саме цій, а не іншій формі.

З р а з о к. 1. Ліс шумить, красою повен. Повен – повний.
1) Ліс шумить, красою повен (П. Дорошко). 2) Нема на світі України, не-

має другого Дніпра (Т. Шевченко). 3) Слово «мама», веселеє, найкращеє сло-
во (Т. Шевченко). 4) Ну що б, здавалося, слова… слова та голос – більш нічого, 
а серце б’ється, ожива, як їх почує… (Т. Шевченко). 5) Українська пісня може 
кожне серце полонить (М. Рильський). 6) Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає 
(Т. Шевченко). 7) Великому кораблеві слід іти в море, човнові – триматися берега 
(Народна творчість). 8) Мій ідеал являвся уві сні, мені про нього шелестіли зорі 
(О. Матвієнко). 9) Я наче знав його. Але звідкіля? (І. Крип’якевич).

Разом із тим неухильне додержання мовної норми не виключає можливості 
свідомого і вмотивованого відступу від неї залежно від мети і завдань спілкування, 
особливостей функціонування мовних засобів у тому чи іншому стилі, у зв’яз-
ку з конкретним стилістичним завданням. Це підтверджують і слова відомого 
лінгвіста, академіка Л. В. Щерби: «Якщо почуття норми виховано в людини, тоді 
вона починає відчувати всю принаду обґрунтованих відступів від неї». Слід пам’я-
тати, що будь-які відхилення від норми повинні бути ситуативно й стилістично 
вмотивовані, відображати наявні у мові варіанти форм.

Одним із основних критеріїв культури усного мовлення є додержання орфо-
епічних норм. Правильна вимова й наголошування слів – істотні елементи мов-
леннєвої культури особистості. Помилки у вимові перешкоджають адекватному 
сприйманню, розумінню змісту почутого, відвертають увагу від змісту розмови. 
Відповідна орфоепічним нормам вимова полегшує процес спілкування і приско-
рює досягнення взаєморозуміння. Тому роботу з удосконалення навичок додер-
жання цих норм бажано проводити на всіх уроках незалежно від виучуваної теми.

Працюючи над узагальненням і систематизацією знань з фонетики та орфоепії, 
здобутих в основній школі, доцільно залучити таблицю, яка унаочнює закономір-

ності української літературної вимови.

Основні норми правильної вимови

Види звуків Правила вимови Приклади 

Голосні 

Під наголосом вимовляються чітко
[а], [у], [і] та в більшості випадків [о] 
вимовляються чітко і в ненаголошених 
складах
ненаголошений [е] у вимові наближаєть-
ся до [и], а ненаголошений [и] - до [е]
[о] вимовляється дещо наближено до [у] 
перед складом з наголошеним [у]

[мак], [том], [те�рмос], 
[ви�словив]
[ма�рка], [буру �н], 
[і�н`ій], [полон]
[сеир р`іал], [пиелосо�с]
[гоулу�бка], [зоузу�л`а]
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Приголосні

Дзвінкі вимовляються дзвінко преред 
глухими та в кінці слів
[р] вимовляється твердо в кінці складу та 
в кінці слова
[р] буває м’яким на початку слова
шиплячі [ж], [ч], [ш] вимовляються 
твердо
[ц ]вимовляється м’яко в кінці слів
[ц] вимовляється твердо в словах іншо-
мовного походження та деяких вигуках
усі приголосні перед [е] вимовляються 
твердо
[дз], [дз], [дж] вимовляються неподільно

[ка �зка], [зни�жка], 
[за �хід], [ванта�ж]
[пові�рте], [л`і�кар]
[р`асни�й], [вар`у�]
[пор`і�ж], [річ], 
[парашу�т]
[кіне�ц`]
[шприц], [бац]
[те�ма], [тре�неир]
[кукуру�дза], [гедз`] 

Опрацьовуючи розділ «Стилістичні засоби фонетики», десятикласники під 
керівництвом учителя узагальнять і систематизують відомості з фонетики, орфо-
епії та орфографії, засвоєння яких впливає на додержання відповідних норм. Це, 
зокрема, зміни звуків у мовленнєвому потоці, основні норми української літера-
турної вимови, звукопис, вживання апострофа, написання великої букви, вимова 
й написання слів із ненаголошеними голосними, подвоєнням букв, спрощенням 
в групах приголосних, вимова й написання слів іншомовного походження та ін.

В організації роботи над фонетичними, орфоепічними й орфографічними 
нормами доцільно поєднувати узагальнення й систематизацію теоретичних ві-
домостей з відпрацюванням практичних умінь і навичок на більш складному ди-
дактичному матеріалі. Успіхові такої роботи сприятиме спеціальна система за-
вдань і вправ, яка передбачає з’ясування (уточнення) значень слів (у тому числі 
паронімів) з використанням словників різних видів, уведення слів в активний 
словниковий запас, створення висловлювань різних типів, стилів і жанрів мов-
лення з додержанням вимог культури мови.

Як відомо, в українській мові рухомий наголос, і це часто утруднює безпомил-
кове наголошування слів. Необхідно ще з молодшого шкільного віку виробляти в 
учнів потребу і звичку в складних випадках звертатися до словників. Закріплен-
ню культурномовних навичок сприятиме практичне закріплення нормативно-
го наголошування слів, зокрема тих, у яких найчастіше трапляються помилки: 
аге�нт, апартаме�нти, ара�хіс, аргуме�нт, аристокра�тія; ба�лувати, безготівко�вий, 
безкори�сливий, безпереста �нку, бе �сіда, близьки �й, бюлете �нь; ветерина�рія, визна�ння, 
вимо�га, ві �рші, всере �дині, ву �гільний, вче�ння; гляда �ч, грошови�й, гурто�житок; дале �ко, 
дешеви�зна, ди�хання, джентльме�н, докуме�нт, до �нька, допі �зна, дочка �, дужки�; екс-
пе�рт; жа�дібний, живо�пис; завда�ння, задо�вго, за�молоду, заня�ття, запита�ння, засу�ха; 
ім’я�, інструме�нт, іржа�віти; катало�г, кіломе �тр, кухо �нний; легки �й; медикаме�нти, 
металу�ргія, мізе �рний; нафтопрові �д, нена�висть, непри�язний, низина�, нови �й; обіця�нка, 
о�бмін, одина�дцять; пере�пустка, помилки�, по �друга, по�смішка, при�ріст, при�ятель, 
псевдоні �м; ре�мінь; симетрі �я, сирокопче�ний, сільськогоспода�рський, стара�нний, 
ста�туя; тезко �, теплоо�бмін, тижне�вик, товсти �й, тонки�й, топоні �мія, триколі �сний, 
тютюно�вий; украї �нець, украї �нський, урочи �стий; фено �мен; ци �ган; черпа �ти, чотир-
на�дцять; щодобови�й та ін. Матеріал, що ілюструє складні випадки наголошування 
слів, доцільно оформити у вигляді стаціонарної таблиці, розмістивши в окремих 
колонках слова з наголосом на першому, другому, третьому і четвертому складах. 
Учителі зможуть збагатити й урізноманітнити матеріал, поданий у підручнику, 
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розширити його можливості, використовуючи завдання аналітичного, конструк-
тивного і творчого характеру (виразне читання текстів різних типів, стилів і жан-
рів; спостереження за зміною смислу висловлювань залежно від інтонації, вияв-
лення й усунення порушень милозвучності; складання висловлювань із певним 
фонетичним завданням та ін.):

Завдання підвищеної складності.

5. Поясніть, як ви розумієте висловлювання Рубена Аванесова.

Відхилення від літературної орфоепічної норми майже так само заважають 

мовному спілкуванню, як і неграмотне письмо.

6. З’ясуйте різницю в значенні слів, спричинену наголосом. Складіть і запишіть 

із ними речення.

Ви�года
те, що дає прибуток,
зиск:
особиста вигода, матеріальна вигода, мати 
вигоду

Виго�да
речі, що створюють побутові зручності для 
людини:
квартира з усіма вигодами, будинок без 
вигод

7. Спишіть наведені словосполучення, ставлячи наголос, і прочитайте їх.

Урочисті заходи, законослухняний громадянин, українські солодощі, середи-

на листопада, важливе завдання, спортивний оглядач, тонка порцеляна, новий 

різновид, легкі тарілки, кулькова ручка, чотирнадцять гривень, шерстяні килими, 

лляні сорочки, бавовняна білизна, вигідний обмін, пільговий проїзд, пологовий 

будинок, мешкати в гуртожитку.

8. Користуючись матеріалами довідки, з’ясуйте розходження в значенні кожної 

пари слів, спричинені наголосом. Складіть і запишіть із ними речення. Прочи-

тайте їх уголос.

З р а з о к. Деревина� (матеріал) – дереви�на (одне дерево). Замовник віддав пере-

вагу дверям з натуральної деревини. – Звалена бурею деревина пошкодила паркан.

1) Деревина� – дереви�на. 2) Му�зика – музи �ка. 3) Лі �карський – ліка �рський. 4)

Я �кось – яко �сь. 5) За�мковий – замкови �й. 6) Госпо �дарський – господа �рський. 7)

По �кришка – покри�шка. 8) Пере� їзд – переї � зд. 9) Ні �коли – ніко�ли.

Довідка: невідомо як – одного разу; належний господареві – пов’язаний із гос-

подарством; мелодії – музикант; брак вільного часу – ні в якому разі; який стосу-

ється за �мка – який стосується замка �; матеріал – одне дерево; кришка – захисна 

гума для колеса; місце проїзду – процес переїзду; який стосується лікаря – який 

стосується ліків.

Вправа на редагування.

9. Прочитайте речення, знайдіть у них порушення милозвучності. Відредаго-

вані речення запишіть.

1) Турист з США був в захопленні від побаченого. 2) «Технополіс» - найбіль-

ший супермаркет в центрі міста. 3) Батько заздалегідь готувавсь до закордонного 

відрядження. 4) Мама радила йому узяти з собою теплий светр. 5) В кого ви зби-

раєтесь зупинитись в Львові? 6) Порадившись з співробітником, він вирішив їхати 

поїздом. 7) Чоловік постояв з хвилину, ніби вагаючись, й вскочив в трамвай. 8)

Він знов блукав спорожнілими вулицями міста. 9) Вітер переходив в буревій. 10)

Я залишивсь вдома через негоду. 11) Коли ти повернешся з змагань? 12) Вершки 
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перед вживанням збовтати. 13) Вітер раптом вщух, і хмари розійшлися. 14) В траву 

упали один за одним два яблука. 15) Парк був вкритий снігом.

Творче завдання

10. І. Складіть невеликий текст за поданим початком, дібравши заголовок. 

Підкресліть слова з подовженими приголосними, затранскрибуйте їх і поясніть 

правопис.

На лататті місцинами густо біліють лілії. Вони схожі на зграї білих чаєнят, що 

сіли на воду (Гр. Тютюнник).

ІІ. Прочитайте уголос складений вами текст.

Запорукою високої мовленнєвої культури є додержання лексичних норм, які 

регламентують відбір мовних засобів і правила використання їх у мовленні. На-

вчити правильного слововживання – складне, проте посильне завдання за умови 

цілеспрямованої роботи протягом шкільного курсу й особливо у старшій ланці.

Кожне слово повинно вживатися відповідно до його значення (прямого або 

переносного), що зафіксоване у словниках. Неточне використання слів вважаєть-

ся порушенням лексичних норм і призводить до спотворення смислу сказаного 

(написаного). Наведемо приклади типових помилок у слововживанні, які вчитель 

зможе використовувати як практичний матеріал з культури мови: 1. Перекладач 

перевів (замість переклав) слова міністра. 2. По радіо рекламували ефектний (за-
мість ефективний) засіб від шкіряних (замість шкірних) хвороб. 3. Про це я скажу 

нижче (замість пізніше, далі). 4. Життєвий рівень населення збільшується (замість 
зростає). 5. Більша половина (замість більшість) уболівальників були кияни.

Типові помилки, пов’язані з відбором лексичних засобів, що трапляються в 

мовленні учнів, зумовлені такими основними причинами: 1) нерозуміння або 

неповне розуміння значень слів; 2) невдалий вибір близького за значенням слова 

(синоніма); 3) нерозрізнення слів (зокрема паронімів) через їх звукову подібність; 

4) стилістично неточний добір слів. У роботі над лексичними нормами сучасної 

української літературної мови необхідно привчати учнів систематично користу-

ватися тлумачними словниками і спеціальною довідковою літературою. Це, зо-

крема, «Великий тлумачний словник української літературної мови», Київ; Ір-

пінь: Перун. – 2003; книжка Антоненка-Давидовича Б.Д. «Як ми говоримо». – К.: 

Видавничий дім «КМ Academia», 1994; Довідник з культури мови: [Посібник] / 

С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: 

Вища школа, 2005; книжки Коваль А. П., Коптілова В. В. Крилаті вислови в укра-

їнській літературній мові: Афоризми, літературні цитати, образні вислови. – К.: 

Вища школа, 1975; Коваль А. П. Слово про слово. – К.: Радянська школа, 1968; 

Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів. – К.: Радянська школа, 1984 та ін..

Уміння додержуватися лексичних норм удосконалюються в процесі виконання 

завдань, які передбачають з’ясування й уточнення значень слів, розрізнення па-

ронімів, роботу над лексичною сполучуваністю слів, їх стилістичним розшаруван-

ням, складання текстів, редагування власних і чужих висловлювань. Ефективні 

індивідуальні форми роботи, робота в парах і в групах.

11. Проведіть бліц-турнір, даючи відповіді на запитання.

Як правильно:

Схід Ближній чи Близький?

Будова чи будівля Кабінету Міністрів?

Комісія авторитарна чи авторитетна?
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Рахунок банковий чи банківський?

День відкритих чи відчинених дверей?

Думка громадська чи громадянська?

Грати чи відігравати роль у політиці?

Події освітлювати чи висвітлювати?

Вчинок гуманний чи гуманістичний?

Новина вразила чи уразила?

Він лагідної вдачі чи удачі?

Сік гранатний чи гранатовий?

Небезпека погрожує чи загрожує?

Ескалатор виключають чи вимикають?

Виборча ділянка чи дільниця?

Сторони домовилися чи договорилися?

12. Спишіть речення, вибираючи з дужок потрібне слово. Обгрунтуйте свій вибір.

1) Досвід України в космічній галузі став у (пригоді, нагоді) іншим країнам 

світу. 2) (Звернення, звертання) президента до народу транслювалося по всіх (ін-

формативних, інформаційних) каналах. 3) Крим занесений до (регістру, реєстру) 

найпривабливіших (туристських, туристичних) маршрутів світу. 4) Керівництво 

залізниці подбало про оновлення (рухомого, рухливого) складу. 5) Від (Софіїв-

ської, Софійської) площі до (річного, річкового) вокзалу можна дістатися фуні-

кулером. 6) Окремі вірші Івана Франка мають по кілька (музикальних, музич-

них) інтерпретацій. 7) (Воєнні, військові) навчальні заклади виховують справжніх 

чоловіків. 8) Мій колега – (тактична, тактовна) і (винахідлива, винахідницька) 

людина.

13. Утворіть і запишіть словосполучення, поєднавши кожен із наведених си-

нонімів з відповідним іменником (прикметником) у дужках.

1) Звичайний, щоденний, буденний, пересічний, рядовий (випадок, актор, 

факт, меню, маршрут).

2)Іноземний, закордонний, чужоземний, заморський, кругосвітній, екзотич-

ний (паспорт, подорож, фрукт, мова, гість, ікра).

3) Сила, міць, потужність, могутність (промислова, фізична, сталева, військова).

4) Уживаний, ходовий (товар, вислів).

5) Дивовижний, вражаючий, надприродний, надзвичайний (подія, знахідка, 

краса, дар).

Порушення лексичних норм можуть бути спричинені труднощами у вживанні 

сталих висловів. Тому роботі з фразеологізмами слід приділити належну увагу. 

Формуванню навичок нормативного вживання цієї групи слів сприятимуть подані 

нижче вправи.

14. Прочитайте ряди фразеологічних синонімів – близьких за значенням ста-

лих висловів, які співвідносяться з певним загальновживаним словом. З’ясуйте за 

словником, чим різняться їх значеннєві відтінки, емоційно-експресивне забарв-

лення та в яких стилях вони вживаються.

1) Запам’ятати – закарбувати в пам’яті; намотати на вус; зарубати на носі; 
2) Добре – як слід; як по писаному; як по маслу; як по нотах. 3) Жити – топтати 

ряст; вік вікувати; жити як у Бога за дверима; жити як у Бога за пазухою; купатися 

як сир (вареник) у маслі; у золоті купатися; купатися в молоці; жити не по кишені; 

жити по правді. 4) Перемогти – взяти гору (верх); розгромити (розбити) наголову; 
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в пух і прах розбити; покласти на обидві лопатки. 5) Перебільшувати – згущувати 
фарби; з мухи робити слона; передавати куті меду. 6) Працювати – докласти зусиль 
(сил, рук, праці); не покладати рук; гріти чуба (лоба); мозолити руки; обливатися 

потом; гнути спину; рвати жили; тягти лямку; 7) Незабаром – не за горами; на носі; 
не сьогодні – завтра; з дня на день.

15. Складіть і запишіть речення з виділеними фразеологізмами із вправи 14.

Важлива ознака мовлення – його морфологічна правильність, яка регламентує 

дотримання правил змінювання слів. Кожна змінювана частина мови – іменник, 

прикметник, числівник, займенник, дієслово – мають певну нормативну систему 

словозміни, якою треба керуватися мовцеві.

Аналіз порушень морфологічних норм показує, що в мовленні учнів стійкі по-

милки у вираженні категорії роду іменників (зла собака, дорога шампунь); числа 

іменників (італійська мебель, буденні клопоти); відмінникових форм іменників 

(немає номеру телефона, ходили по магазинам). Характерні помилки, причиною 

яких є недоречне поєднання елементів вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників (більш вагоміший, більш прискіпливіше); змішування форм особо-

вих і присвійних займенників (їх речі, у їх кімнаті. Перемовини завершено. Їхній 
наступний раунд відбудеться за місяць); неправильне утворення особових форм 

дієслів (наказового способу, дієслів із чергуванням приголосних в основі та ін.); 

нерозуміння функцій прийменників, що виражають просторове значення тощо.

У морфологічних нормах переважають варіанти, використання яких обмежено 

стилістично або жанрово. Варіанти розрізняють також за часом їх використання. 

Інтерес із погляду стилістики становлять варіанти, які порушують норму сучасної 

української літературної мови (ходе, робе та ін.). Останнім часом спостерігаєть-

ся шкідлива тенденція перевести зневажливо забарвлені слова типу директорка, 

біологічка в розряд нейтральних. Тому в роботі над словосполученням потрібно 

звертати увагу учнів на просторічний характер цих слів, як і іменників типу се-
кретарша, лекторка та ін.

Особливу групу становлять слова з варіантами закінчень у називному від-

мінку однини і різним відношенням до норми, а також іменників у родовому 

відмінку множини. Так, словники подають по дві паралельні форми роду імен-

ників, які різняться за стилістичною ознакою і частотою вживання, наприклад: 

абрикос – абрикоса, бакенбард – бакенбарда, сусід – сусіда, клавіш – клавіша, 
жираф – жирафа, кахель – кахля, спазм – спазма. В іншому разі одна з форм 

спричиняє порушення норм літературної мови (ту �фля – нормативна, а ту �фель 
і туфля � – помилкове).

Закріплюючи матеріал про відмінювання іменників, учитель повинен подбати, 

щоб учні ознайомилися зі словами, які у родовому відмінку множини мають варі-

анти. Це іменники І відміни: баб – бабів; бритв – бритов; воєн – війн, губ – губів; 
легень – легенів; лук – луків; крихт – крихіт – крихот; сосон – сосен; іменники ІІ 

відміни: валянок – валянків; кіловат – кіловатів; партизан – партизанів; раз – ра-
зів; іменники ІІІ відміни: весіль – весіллів, плечей – пліч; серць – сердець; іменники, 

що мають тільки форму множини: граблів – грабель; ночов – (рідше) ночв; рейту-
зів – рейтуз; шароварів – шаровар.

Працюючи над закріпленням закінчень родового відмінка однини у бага-

тозначних слів і омонімів, доцільно зосередитися на з’ясуванні їх значень: Алжира 

(міста) – Алжиру (країни); бала (одиниці виміру, оцінки) – балу (танцювального 
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вечора); Борща (прізвища) – борщу (страви); Бурштина (селища) – бурштину (ма-
теріалу); буряка (окремої рослини) – буряку (збірного поняття); буфета (меблів) – 

буфету (закусочної); Кизила (міста) – кизилу (рослини); листопада (місяця) – 

листопаду (процесу, явища); пояса (предмета) – поясу (просторового поняття); 

соняшника (рослини) – соняшнику (збірного поняття).

Кожне порушення морфологічних норм має свої причини. Так, неправиль-

не вживання роду іменників зумовлене тим, що учням складно визначити рід 

окремих груп слів, а саме: іменників із нульовим закінченням (тюль, розкіш, 
шампунь), омонімів (туш – фарба і туш – музичний твір), незмінюваних імен-

ників (кенгуру, ківі, Онтаріо). Складність уживання слів спільного роду, які 

мають відношення як до чоловіків, так і до жінок, пояснюється особливостями 

цієї групи слів. Труднощі виникають у разі, якщо необхідно підкреслити, що 

ідеться про жінку, а нейтральної паралелі жіночого роду в мові немає (Новий 
директор Васильєва провела першу нараду. Головний архітектор Лісова спроек-
тувала бізнес центр. Досвідчений менеджер Семенова спрогнозувала всі можливі 
ризики компанії). Окремої уваги потребує вживання слів на позначення людей 

за фізичними і моральними якостями, зовнішністю, які можуть бути віднесені 

до осіб обох статей (бідолаха, вискочка, нечупара, нероба), коли прикметники 

вживаються в чоловічому або в жіночому роді залежно від ситуації (Він безна-
дійний нероба. – Вона безнадійна нероба).

Досить поширені порушення граматичних норм, пов’язані з уживанням у 

мовленні прийменників. Прикладом можуть слугувати синонімічні конструкції 

з прийменниками через і завдяки, при використанні яких не завжди враховують 

різницю в смислових і стилістичних відтінках. Прийменник завдяки зберігає своє 

первинне лексичне значення, зв’язане з дієсловом дякувати, тому його вживають, 

щоб вказати на причину, яка викликає бажаний результат: Завдяки своєчасній 

діагностиці пацієнта вилікували. Несумісність між наведеними семантичними 

асоціаціями з прийменником завдяки і вказівкою на негативну причину попере-

джують помилки типу Не прийшов на лекцію завдяки хворобі. Слід акцентувати 

увагу на тому, що прийменники завдяки, всупереч, назустріч відповідно до норм 

літературної мови вживаються тільки з давальним відмінком: завдяки допомозі, 

всупереч правилам, назустріч делегації.

Уміння додержуватися морфологічних норм удосконалюється в процесі уза-

гальнення й систематизації вивченого за курс загальноосвітньої школи та під час 

виконання вправ на складні випадки визначення роду іменників; відмінювання їх; 

добір до них прикметників; складання речень з дієсловами у минулому часі; утво-

рення ступенів порівняння прикметників і прислівників та уникнення помилок 

типу більш вагоміший, більш ефективніше; відмінювання кількісних числівників 

та поєднання їх з іменниками і прикметниками (з сімома учнями; два корінних 

львів’янина); використання займенників (зокрема їх, їхній); особових форм дієс-

лів (їсти, їмо, їдять) та їх особливих форм; прийменникових конструкцій (згідно 

з постановою; відповідно до рішення) та ін.

16. Провідміняйте письмово іменник гривня. Які відхилення від норм україн-

ської літературної мови ви спостерігали при вживанні цього слова в розмовному 

мовленні?

17. Спишіть речення, ставлячи в разі потреби замість крапок потрібні букви. 

Обгрунтуйте свій вибір.
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1). У меню був салат із свіжих помідор.. і огірків, а також рагу з баклажан.. 2). 

Іподром придбав четверо прекрасн.. скаков.. кон… 3). У нас на курсі вчиться п’яте-

ро грузин.., троє вірмен.. і двоє румун… 4). Уздовж західних узбереж.. Північної та 

Південної Америки тягнеться гряда Кордильєр… 5). Іноземній туристи з апетитом 

їли далекосхідн.. краб… 6). Електрик поставив у лічильник нову пробку на десять 

ампер… 7). Без грабл.. тут не обійтися.

Вправа на редагування

18. Прочитайте речення, з’ясуйте, чи додержано в них норм української літе-

ратурної мови. Відредагуйте і запишіть речення, що потребують правки.

1) Тато послав традиційну вітальну листівку своєму колишньому однокурснику 

Кириченку Павлу Петровичу. 2) Олімпійському чемпіону з боксу, чемпіону світу, 

заслуженому майстру спорту Віктору Яременку вручили орден. 3) Мати написала 

докладного листа сину Івану – студенту університету. 4) Мої дідусь і бабуся меш-

кають у старому цегляному п’ятиповерховому будинку.

Вправа на редагування

19. Прочитайте речення; з’ясуйте, де вживання виділених слів не відповідає 

мовній нормі. Запишіть відредаговані речення.

1) У їхньому рішенні провести зимові канікули в Карпатах не було нічого див-

ного. 2) Їх рішення одружитися підтримали батьки. 3) Було внесено чимало слуш-

них пропозицій. Їхнє врахування сприятиме розвиткові компанії. 4) Перший етап 

змагань пройшов успішно. Їхній другий етап розпочнеться за тиждень.

20. Запишіть форми 2-ї особи однини і множини наказового способу дієслів, 

поясніть їх правопис.

Зразок. Їсти – з’їж – з’їжте.

Їсти, їхати, лягти, бігти, бігати, колихатися, махати, охолонути, різати, чисти-

ти, відміряти, не псувати, покликати, вдарити, смикати, насипати, простягати, 

простягнути, поставити, заприсягтися.

21. Утворіть і запишіть прийменникові конструкції зі словами в дужках.

1) Згідно (наказ, постанова, розпорядження, заява, статут, закон, договір). 2)

Усупереч (сумніви, передбачення, обіцянки, поради). 3) Завдяки (турбота, випа-

док, увага, настирливість, друзі).

Чимало відхилень від норм сучасної української літературної мови трапляється 

на синтаксичному рівні. Це порушення узгодження між підметом і присудком; 

норм керування; порядку слів; невдала побудова речень з однорідними членами; 

обставинами, що виражені дієприслівниковими зворотами; складних речень, зо-

крема складнопідрядних речень з підрядними частинами, прямою і непрямою 

мовою; неправильна постановка розділових знаків та ін.

Вміння і навички, пов’язані зі додержанням синтаксичних норм, розвиваються 

під час виконання завдань і вправ на аналіз речень щодо смислу, який вони вира-

жають, і будови; узгодження головних членів речення; зміну порядку слів; перебу-

дову речень; стилістично обґрунтовану заміну речень у тексті; заміну прямої мови 

непрямою; складання висловлювань (усних і письмових) за певним стилістичним 

завданням; редагування та ін.

22. Зробіть стилістично обґрунтовану заміну речень починаючи від першого: 1) осо-

бового – безособовим; 2) особового – неозначено-особовим; 3) неповного – повним; 4) 

безособового – особовим; 5) особових – називними; 6) називного – особовим.
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1) Я згадав давні роки. Я згадав юність ранню (За М. Нагнибідою). 2) На площі 

майстри реставрують старий будинок. 3) Сашкові йшов одинадцятий рік. Ользі – 

шістнадцятий. 4) Йому не хотілося заходити в будинок. 5) Була зима. Наближа-

лося Різдво. Вдень випав сніг. Надвечір ударив мороз. На небо висипали зорі. 6)

Портрет в овальній позолоченій рамі (І. Шмельов).

Завдання підвищеної складності

23. Наведіть приклади, коли зміна розділових знаків переінакшує смисл ви-

словлювання.

Вправа на редагування

24. Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.

1). Розміщений вокзал у центрі міста має добре сполучення транспортне з 

пристанями і морським вокзалом. 2). Захоплений хлопчик читанням в юнацькі 

роки ще більше захопився літературою. 3). Заскочені дівчата дощем зненацька 

спустилися його перечекати в метро. 4). У місті розклеєно було афіші про концерт 

відомого співака на англійській, французькій і німецькій мовах.

Робота над піднесенням культури мовлення старшокласників, що здійснюєть-

ся одночасно в кількох напрямах і реалізується в різних організаційних формах, 

забезпечить кожному випускникові школи належний рівень володіння усним і 

писемним мовленням.

§ 3. Засвоєння комунікативно-стилістичних якостей мовлення
як передумова вдосконалення мовленнєвої культури старшокласників

Б. М. Головін виділяє такі якості гарного мовлення: 1) правильність (відпо-

відність нормам сучасної літературної мови); 2) точність (строга співвіднесеність 

слів з означуваними предметами і явищами дійсності); 3) логічність (предметна – 

відповідність смислових зв’язків і відношень мовних одиниць у мовленні зв’язкам 

і відношенням предметів і явищ у реальній дійсності; понятійна – відображен-

ня логічної думки та послідовного її розвитку в семантичних зв’язках елементів 

мови і мовлення); 4) чистота (недопущення елементів, невластивих літературній 

мові й заборонених нормами моралі); 5) виразність (такі особливості структури 

мовлення, які підтримують увагу й інтерес у слухача або читача); 6) багатство – 

різноманітність мовлення; 7) доречність мовлення (стильова, конкретна, ситуа-

тивна, особистісно-психологічна) – такий підбір і така організація засобів мови, 

які роблять мовлення відповідним цілям і умовам спілкування.

Про систему роботи над правильністю мовлення, представлену в підручниках 

Г. Т. Шелехової, Н. В. Бондаренко, В. І. Новосьолової «Українська мова» для 10 й 

11 класів, докладно йшлося в § 2 посібника. Тому приділимо увагу іншим, не менш 

важливим, якостям зразкового мовлення – змістовності, точності, логічності, 

чистоті, виразності, багатству й доречності.

Змістовність мовлення відбиває взаємозв’язок мислення і мовлення. Вона за-

лежить від загального інтелектуального рівня кожного учня, його начитаності, 

обізнаності, широти інтересів. Практика свідчить: часто нерозвиненість мовлення 

учня пояснюється тим, що він не знає, про що говорити, не володіє предметом 

розмови або недостатньо компетентний у ньому.

Змістовність мовлення передбачає необхідний ступінь конкретності, лаконіч-

ності, на противагу порожнім безпредметним фразам.
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Формуванню цієї якості зразкового мовлення сприятимуть завдання на мате-

ріалі пізнавальних текстів, перекази, вправи на редагування та ін.

Точність мовлення повинна гарантувати однозначність розуміння всіма учасни-

ками комунікації викладеної інформації. Точним вважається мовлення, в якому 

додержано абсолютної співвіднесеності предмета (поняття) і його назви.

Суть цієї комунікативної якості мовлення всебічно розкрив Б. М. Головін, 

пов’язавши точність зі здатністю ясно мислити, з обізнаністю з предметом мов-

лення і знанням значення слова. На думку науковця, точність мовлення «залежить 

не лише від вибору слів, а й від уміння чи невміння автора строго співвіднести 

слово і предмет, слово і дію, слово і поняття».

Під точністю мовлення розуміють не просто вживання слова в тому значенні, 

яке закріпилося за ним у мові, та додержання лексичної сполучуваності. З погляду 

комунікативної доцільності точність мовлення – це не просто правильне, а опти-

мальне слововживання, це вибір таких мовних засобів (насамперед лексичних 

одиниць і синтаксичних конструкцій), які найадекватніше передають інформа-

цію, найкраще виражають зміст висловлювання, розкривають його тему й основну 

думку або найповніше відтворюють ситуацію.

Точність мовлення забезпечується лексичними ресурсами мови й реалізується 

на рівні слововживання. Ця комунікативна якість обслуговує зміст мовлення, 

що потребує від учня вичерпного розуміння всіх закладених у висловлюванні ду-

мок. А це передбачає знання мовцем об’єктивної дійсності, спостережливості, 

вміння співвідносити свої мовні знання з цією дійсністю. Достовірне і всебічне 

пізнання світу, належне засвоєння ресурсів мови сприятиме досягненню точності 

мовлення, вдосконаленню вмінь відібрати саме ті мовні одиниці, які забезпечать 

досягнення комунікативної мети.

Оскільки точність слововживання найадекватніше виявляється в контексті, 

відповідні уміння і навички доцільно формувати на текстовій основі. Тому робота 

над означеною якістю мовлення передбачає наявність зв’язного тексту.

Ефективним засобом забезпечення точності мовлення є систематична робота в 

зв’язку з аналізом змісту текстів, а також удосконалення написаного. Ця комуні-

кативна якість мовлення формується в процесі опрацювання синонімів, омонімів, 

паронімів, багатозначних слів. Особливої уваги потребують слова іншомовного 

походження, професійна, застаріла лексика, фразеологізми.

Стосовно текстів наукового стилю точність забезпечується вживанням термі-

нів, які надають змістові чіткості й недвозначності. Це досягається завдяки ви-

користанню слів переважно в прямому значенні, правильному слововживанню, 

уникненню образних та експресивних засобів.

Логічність мовлення нерозривно пов’язана з культурою мислення і залежить від 

володіння прийомами розумової діяльності, знання законів логіки та об’єктивної 

дійсності. Уміння добре висловлювати думки ґрунтується на здатності логічно 

мислити й оформляти їх адекватними лексичними і синтаксичними засобами. 

Логічність мовлення виявляється в умінні мовця розміщувати і поєднувати сло-

ва таким чином, щоб несуперечливо, логічно, послідовно викладати свої думки, 

відстежуючи їх хід. Логічний виклад передбачає додержання чітко вираженого 

зв’язку між частинами висловлювання, логічних переходів, наявність висновків, 

узагальнень і не спричиняє смислових непорозумінь.

Однією з основних умов логічності мовлення є наявність у ньому смислових, 

структурних та ін. зв’язків у межах всього висловлювання. Це досягається завдяки 
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точному й правильному вживанню мовних засобів, несуперечливому поєднанню 

слів, правильному їх порядку, додержанню смислового зв’язку речень, що стоять 

поруч і відтворюють основні етапи руху думки.

Формуючи в учнів навички логічності мовлення, потрібно спонукати їх вжи-

вати спеціальні мовні засоби, за допомогою яких досягається ця якість мовлення 

(слова і словосполучення, що вказують на послідовність руху думки, на причин-

но-наслідкові зв’язки, на висновок, підсумок, узагальнення та ін.).

Важливим засобом логічної організації мовлення є абзац, тому вчителеві слід 

передбачити роботу з чітко структурованим зв’язним висловлюванням, а також 

виконання вправ на редагування, написання оповідань за поданими початком, 

серединою або кінцем.

Чистота – важлива якість мовлення, що підкреслює його естетичність і визна-

чає загальну культуру людини. Чистота мовлення виключає наявність у ньому 

невластивих літературній мові включень – діалектизмів, жаргонізмів та ін., по-

рушень орфоепічних, лексичних, граматичних та ін. норм. Саме тому ця якість 

мовлення нерозривно пов’язана з правильністю, нормативністю.

Чистота мовлення виробляється в процесі засвоєння учнями нормативної 

вимови і правильного наголошування слів, літературного слововживання, упо-

рядкованого використання слів іншомовного походження, запобігання проник-

ненню в мовлення жаргонізмів, діалектизмів, слів-паразитів та ін. невластивих 

літературній мові елементів.

Виразність мовлення досягається відбором мовних засобів, які найбільшою мі-

рою відповідають умовам і завданням спілкування. Це передбачає розуміння специ-

фіки конкретної ситуації і врахування умов спілкування при виборі мовних засобів.

Кожен функціональний стиль характеризується власними засобами вираз-

ності. Так, науковому стилю притаманні абстрактна понятійна лексика і точність 

слововживання, художньому стилю – конкретна лексика, вживання слів у пере-

носному значенні. Тому на уроках української мови слід звертати особливу увагу 

на вибір учнями лексичних і синтаксичних засобів мовленнєвої виразності.

Мовлення вважається багатим, якщо мовець для вираження тієї самої думки 

користується різними мовними засобами, урізноманітнює синтаксичний лад ви-

словлювання. Багатство мовлення виявляється у значному обсязі активного слов-

ника, розвиненості лексичного і граматичного ладу мовлення, в різноманітності 

вживання мовних засобів.

На відміну від багатого, збіднене мовлення характеризується обмеженістю 

словникового запасу, невиправданим повторенням тих самих слів і конструкцій, 

одноманітністю синтаксису.

Не слід, однак, ототожнювати багатство мовлення з якомога більшою кількістю 

використаних слів, щоб уникнути багатослів’я.

Багатство мовлення учнів залежить від опанування ними мовних засобів, що 

акумульовані у творах класичної та сучасної літератури, в живому народному 

мовленні. Ця якість зразкового мовлення забезпечується завдяки систематич-

ному збагаченню активного словника учнів за рахунок сформованих віками й 

оновлених ресурсів української літературної мови (лексичних, фразеологічних, 

словотворчих, граматичних). Збагаченню мовлення сприяє також систематична 

робота над стилістичними можливостями багатозначних слів; формуванням на-

вичок вживання варіантів граматичних форм і структур, різноманітних синтак-
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сичних конструкцій; оволодіння інтонаційною палітрою мовлення; вироблення 
потреби постійно задіювати (актуалізувати) нові мовні засоби.

Доречність мовлення означає відповідність висловлювання меті, умовам і 
завданням спілкуванням. З огляду на те що доречність регулює мовленнєву по-
ведінку особистості й обумовлює її психологічно, ця якість набуває особливої 
соціальної значущості.

Тому формування доречності мовлення включатиме розвиток умінь вибира-
ти найефективнішу форму спілкування, відповідну тональність, добирати найв-
даліші мовні засоби й організовувати їх відповідно до комунікативних вимог і 
характеристик конкретного типу мовлення з урахуванням стильової доречності. 
Слід акцентувати увагу учнів на взаємозв’язку мовленнєвої ситуації, стильових 
рис і мовних засобів їх вираження. Кожне сказане й написане слово повинно 
відповідати меті висловлювання і ситуації спілкування. Формуванню доречності 
мовлення сприятиме закріплення особливостей наукового, художнього, розмов-
ного, офіційно-ділового і публіцистичного стилів.

Доречність, як ознака зразкового мовлення, на думку Н. Д. Бабич, підсилює 
кожну з охарактеризованих вище ознак, оскільки доречним може бути лише пра-
вильне, точне, багате і чисте мовлення. Тільки в комплексі ці ознаки формують 
високий рівень мовленнєвої культури суспільства і кожного громадянина зо-
крема. Тому саме з урахуванням проаналізованих якостей зразкового мовлення 
будується вся робота з удосконалення мовленнєвої культури старшокласників, 
реалізована в підручниках для профільної школи.

Оскільки в чинній програмі немає спеціального розділу, присвяченого кому-
нікативно-стилістичним якостям мовлення, вони засвоюються практично під час 
виконання завдань і вправ, зразки яких подано нижче.

Робота в парах

1. І. Прочитайте народну усмішку; поясніть, чого забракло юнакові й дівчині 
для повноцінного спілкування і як це пов’язано з якостями зразкового мовлення.

– Як поживаєте? – нав’язує бесіду хлопець.
– Дякую, добре.
– А як ваша мама?
– Дякую, добре.
– А як поживають ваші брат і сестра?
– Дякую добре.
Юнак не знає, що далі говорити. Дівчина виручає:
– Я маю ще діда й бабу.

ІІ. Передайте зміст розмови у формі монологу; прослідкуйте, як зміниться мов-
не оформлення і синтаксична будова висловлювання.

2. І. З’ясуйте значення незнайомих слів. Запишіть сполучення слів, добираючи 
до іменників кожної пари означення з дужок.

Роль – значення (неабиякий, провідний). Завіт – заповіт (Новий, дідусевий). 
Обіцянка – обітниця (священика, мамина). Покрив – покриття (килимовий, сні-
говий). Талан – талант (неперевершений, нещасливий). Уява – уявлення (бага-
тий, поверховий).

ІІ Складіть і запишіть речення з утвореними сполученнями слів, додержуючись 

точності мовлення.
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Робота в парах
3. Прочитайте в особах фрагмент діалогу; поясніть, чому вживання виділених 

слів слова і фрази може мати комічний ефект.

– Двірник уже старий.

– То викиньте його.

– У тебе не всі вдома?

– Всі, нас усього троє.

Вправа на редагування

4. І. Відредагуйте і запишіть речення, замінивши неточно вжиті слова.

1) З вікон її квартири відкривався чудовий вигляд на Дніпро. 2)За селом є не-

великий ставок, де купається риба. 3) Усім слід виконувати правила поведінки в 

суспільних містах. 4) На уроках літератури ми роздивлялися твір Михайла Коцю-

бинського «Інтермеццо». 5) Під вершником був вродливий темно-коричневий 

кінь. 6) Співробітник не прийшов на роботу завдяки хворобі. 7) Не дивлячись на 

брак досвіду, юнак впорався з роботою.

5. Прочитайте. З’ясуйте, хто з мовців припустився помилки і в чому вона полягає.

Двоє друзів вирішили відпочити в Карпатах. Готуючись до походу, вони обмір-

кували свої дії. Один сказав: «Треба купити туристські карти й туристичні куртки». 

«Насамперед сплануємо туристський маршрут», – запропонував інший.

6. З’ясуйте, котре зі слів – туристичний чи туристський – поєднується з пода-

ними словами, і запишіть словосполучення.

Агентство, путівка, автобус, рейс, маршрут, похід, сніданок, рюкзак, намет.

Розрізняйте:

туристи�чний
Той, що стосується туризму як сфери 
діяльності: туристична фірма, туристичний 
довідник

тури�стський
Який стосується туристів або належить 
їм: туристська база, туристське споряд-
ження

Вправа на редагування

7. Прочитайте речення; з’ясуйте, як пропуск слова позначається на смисловій 

точності висловлювання. Запишіть відредаговані речення.

1) За своє недовге життя він (Василь Симоненко) залишив нам багатий спадок. 

2) Було встановлено пам’ятний знак про підняття українського прапора на Говер-

лі. 3) Це був своєрідний протест проти кризового становища в Греції.

8. У кожній із груп фразеологізмів-синонімів вкажіть стійкі вислови, які за 

значенням не вписуються в синонімічний ряд; обґрунтуйте свою думку.

1. Ні в казці не сказати, ні пером описати;

хоч з лиця воду пий;

хоч картину малюй;

хоч ікону малюй;

хоч в око стрель;

хоч у рамці вправ;

хоч куди;

як сонце;

кров з молоком;

як зоря;

очей не відірвати;

мозолити очі;

брати на себе очі;

впасти в око;

хоч малюй, хоч цілуй.



184

РОЗДІЛ V

2. Мати на думці;

мати думку;

не йти з думки;

викинути з голови;

поставити з ніг на голову;

думати думку;

прясти думки;

повертати розумом;

розкидати розумом;

бити чолом;

голову собі крутити;

морочити голову;

ламати голову;

сушити голову;

без царя в голові;

мозок (мізки) сушити.

9. Поміркуйте вголос, чи доцільно шукати українські замінники таким словам 

іншомовного походження: історія, політика, медицина, кардіолог, термометр, 

ін’єкція, кабінет, телефон, футбол, хокей, джинси, кондиціонер.

10. І. Прочитайте текст; визначте комунікативну мету автора, тип і стиль 

мовлення.

ІІ. Проаналізуйте лексику щодо її походження і вживання; визначте види ре-

чень за метою висловлювання і за будовою. З’ясуйте, як використані мовні засоби 

забезпечують логічність мовлення у текстах цього стилю.

Приготуємо в хімічній склянці при нагріванні насичений розчин сульфату маг-

нію. Додамо до гарячого розчину кілька крапель столярного клею і перемішаємо 

вміст склянки скляною паличкою.

Одержаний розчин рівномірно нанесемо на скло за допомогою пензлика. За 

деякий час на склі утворяться кристали у вигляді «льодяних візерунків». Поява 

на склі цих візерунків пояснюється випадінням кристалів солі з пересиченого 

розчину при пониженні температури (В. Алексинський).

11. Запишіть афоризми, слідкуючи за розвитком думки; поясніть, як ви розу-

мієте висловлювання. З’ясуйте, якими мовними засобами забезпечується послі-

довність, взаємозалежність і несуперечливість елементів думки, оформленої за 

допомогою мови.

1) Найщасливіша людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості людей. 2) 

Жадібність і щастя ніколи не зустрічались один з одним, тож не дивно, що вони 

незнайомі. 3) Для чесних людей обіцянка – це обов’язок. 4) Якщо дикунам хочеть-

ся заволодіти плодами, вони зрубують дерево. 5) Свобода полягає в праві робити 

все, що не шкодить іншим. 6) Наука будується з фактів, як будинок із цегли; однак 

нагромадження фактів не є наукою, так само як купа цегли не є будинком.

12. Прочитайте вірш Івана Драча. Проаналізуйте поетичний вірш щодо логіч-

ності мовлення; з’ясуйте стилістичну роль ужитих мовних засобів.

Настроєве

В четвер сьогодні – п’ятниця

Весною йде зима.

Тверезим суне п’яниця,

І все, що є, – нема.

Все, що було, не збудеться,

Все чорне – біле скрізь.

Комизиться, марудиться,

Земна скрегоче вісь.



185

Робота над удосконаленням мовленнєвої культури старшокласників

Розкидано, розметано,

Розкрито білий світ,

І вишня – жах кумедно

Цвіте у чорний цвіт…

13. У класі 38 учнів. Доведіть, що в списку цього класу є принаймні два пріз-

вища, які починаються з тієї самої букви.

Відстрочене завдання

14. Упродовж місяця, дивлячись телевізор або слухаючи радіо, звертайте увагу 

на рекламу. Проаналізуйте рекламу з погляду змісту й логічності мовлення і по-

дайте її аналіз у письмовій формі.

Завдання підвищеної складності

15. Підтверіть власними доказами або аргументовано спростуйте наведені твер-

дження.

1) Гідна людина не йде слідами інших людей (Конфуцій). 2) Кінематограф – 

небезпечний винахід (Р. Клер). 3) Колись, за прикладом Сполучених Штатів Аме-

рики, виникнуть Сполучені Штати Європи (Дж. Вашингтон).

Вправа на редагування

16. Визначте види помилок і відредагуйте речення щодо точності їх смислу (в 

разі потреби запишіть два варіанти речень).

1) На ювілей мама запросила найближчу подругу і рідню. Вона обов’язково 

приїде. 2) Після того як гуртківці закінчують малювати пейзажі, керівник збирає 

їх і виставляє у залі. 3) Зустріти делегацію в аеропорту доручили співробітниці, яка 

прилетіла з-за кордону. 4) Це портрет до вірша, який я зараз пишу. 5) Одноклас-

ник сказав другові, в чому була його помилка. 6) Диван, який продає Давидов, 

непоганий, бо він ще не старий і на пружинах. 7)Мешканці житлових будинків №3 

і №13 по вулиці Сокольницькій підлягають виселенню в зв’язку з їх непридатні-

стю для життя. 8) Валя попередила, що не зможе приїхати до Лізи через хворобу її 

матері. 9) Молодий спеціаліст ввічливо обслуговує клієнтів і найкраще рекламує 

комп’ютери, за що вони йому щиро вдячні.

17. Прочитайте виразно вірш. Вкажіть період, визначте його стилістичну функ-

цію. Охарактеризуйте інші мовні засоби творення образності у вірші.

Розмова Карпат з Ужем

Питаються в Ужа

Стрімкі верховини:

–  Не жаль тобі, друже,

Текти з України?

Де з горами злився,

Де в долах не тісно,

Де так розповився,

Аж назву дам місту?

Де гори – як хмари,

Струмочки – срібляні?

Де цвіт-медобори

На кожній поляні?
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Де сліпляться очі

Від сонця у гроні?

Спинитись не хоче

Вода на кордоні?.. –

Уж мовить Карпатам:

–  Люблю переміни.

Та я ж – закарпатець,

Я – син України!

Вода мого краю

Зі мною не сплине –

Я синім Дунаєм

Вернусь в Україну!
В. Василашко

18. І. Прочитайте виразно уривок із «Книги Екклесіаста». Прокоментуйте кожен 
рядок тексту; з’ясуйте, на яких смислових протиставленнях він побудований і чим 
вони виражені. Поясніть, як впливають антоніми на чіткість і точність вираження думки.

Для всього свій час, і час кожній справі під небесами.
Час народжуватись і час помирати.
Час садити і час виривати посаджене.
Час руйнувати і час мурувати.
Час плакати і час сміятися.
Час ридати і час танцювати.
Час розкидати каміння і час збирати каміння.
Час обіймати і час уникати обіймів.
Час шукати і час дати загубитися.
Час заощаджувати і час витрачати.
Час пороти і час зшивати.
Час мовчати і час говорити.
Час любити і час ненавидіти.
Час для війни і час для миру.

Вправа на редагування

19. Прочитайте речення. З’ясуйте причини порушення логічності, усуньте ало-
гізми й запишіть відредаговані речення. Поясніть свої дії.

1) На виборах кандидати намагалися якомога більше применшити заслуги один 

одного. 2) У творах Лесі Українки та Івана Франка достовірно описано сталінські 

репресії. 3) Єгипетські піраміди – це великі квадратні трикутники. 4) Тарас Бульба 

мав два сини й обидва хлопці. 5) Спартак очолив повстання рабів, а пізніше знявся 

в однойменному фільмі. 6) Це був ідеал чоловіка моєї мрії. 7) Учениця прочитала 

вірш спочатку мовчки, про себе. 8) Кармелюк перевернувся животом на спину і 

замріяно подивився в небо. 9) Гість позадкував боком од вікна. 10) На боротьбу з 

Гулівером повстали всі ліліпути – від малого до великого. 11) За ним біг звір, який 

стояв і зло дивився на Сергія. 12) Голосно цокав сонячний годинник.

Залікове завдання

20. Напишіть твір на одну з тем. 1). Що я ціную в людях. 2). Чого я чекаю від 

майбутнього. 3). Що я роблю для здійснення своєї мрії. 4). Яку роботу я хочу мати 
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в майбутньому. 5). Як я розумію щастя. 6). Що я засуджую. 7). Який будинок я 

мрію збудувати. 8). Що означає жити красиво. 9). Що таке справжня культура.

21. І. Прочитайте виразно гумореску Павла Глазового, зверніть увагу на її іде-

альну риму. Визначте тему й основну думку вірша, тип і стиль мовлення.

Справжній мужчина

У тролейбусі стоїть

Згорблена бабуся.

– Ой боюся, упаду,

Як смикне – уб’юся…

А мужчини он сидять.

Як же їм не стидно?

Справжніх, істинних мужчин

Серед них не видно.

А якийсь патлатий тип
Їй відповідає:

– Ні, мужчини, бабо, є,

Та містов немає.

ІІ. Поясніть, як подібна поведінка засвідчує рівень культури кожної людини 

і суспільства в цілому. Проаналізуйте мовлення персонажів щодо його чистоти 

зважаючи на стиль; з’ясуйте стилістичну роль виділених слів у створенні гумо-

ристичної ситуації.

Вправа на редагування
22. Прочитайте речення. Знайдіть недоречно вжиті мовні штампи, канцеля-

ризми і запишіть відредаговані речення.

1) За останній рік у місті здійснено чимало заходів у плані наведення чистоти, 

озеленення вулиць і прикрашання їх квітами. 2) Не відволікайся на розмови по 

побілці, твоя функція – стежити за дорожнім рухом. 3) Між сусідами встанови-

лась щира атмосфера дипломатичності, співпраці та взаємодопомоги. 4) Вище-

названі твори призначені для дитячого контингенту читачів, який захоплюється 

пригодницьким жанром. 5) З боку окремих співробітників має місце формальне 

ставлення до своїх обов’язків. 6) Святковими заходами бажано охопити всіх стар-

шокласників.

Вправа на редагування
23. З’ясуйте, чи правильно вжито у реченнях слова іншомовного походження. 

У разі потреби замініть ці слова українськими еквівалентами або словами з більш 

точним значенням; відредаговані речення запишіть.

1) Час телевізійної реклами лімітується. 2) Кожне місто має свій антураж: вули-

ці, будинки, машини, люди. 3) Надмір аксесуарів обтяжує спектакль, відвертаючи 

увагу глядачів від головного. 4) Класне приміщення вентилюється нерегулярно. 5)

Виступаючий вільно оперує фактами, демонструючи свою обізнаність. 6) На майдан-

чику було чимало різних спортивних атрибутів: м’ячі, ракетки, прапорці, футболки.

24. Прослухайте, потім прочитайте вірш Юрія Рибчинського, визначте кому-

нікативну мету автора, основну думку поезії, тип і стиль мовлення.
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Шлях до Тараса

В дні перемог і в дні поразок,

В щасливі дні і в дні сумні

Іду з дитинства до Тараса,

Несу думки свої сумні,

Іду крізь свята і крізь будні,

Крізь глум юрби і суєту,

Ні, не в минуле, а в майбутнє

До тебе я, Тарасе, йду.

Ой тернова ружа

На чолі століть!

Ой крута та круча,

Де Тарас стоїть,

Ой крута та круча,

Де стоїть Тарас,

І крізь роки кличе,

Кличе, кличе нас.

Коли в душі моїй тривога,

Коли в душі пекельний щем,

Іду до нього, до живого,

У Всесвіт віршів і поем,

І в дощ, і в сніг карбую кроки,

І чую, дивлячись в блакить:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Щоб розбудити всіх, хто спить.

Ой тернова ружа

На чолі століть!

Ой крута та круча,

Де Тарас стоїть,

Ой крута та круча,

Де стоїть Тарас,

І крізь роки кличе,

Кличе нас.

Я не один іду до нього –

Ідуть до нього тисячі,

Неначе грішники до Бога

Свої печалі несучи,

І доки в римах Заповіту

Вогонь поезії не згас,

Той рух до сонця не спинити,

Бо зветься сонце те – Тарас.

ІІ. Відпрацюйте виразне читання вірша, вивчіть його напам’ять. Як майстер 

художнього слова, прочитайте вірш перед глядачами на урочистому вечорі, при-

свяченому Великому Кобзареві.

25. Прочитайте бувальщину. На прикладі, описаному в ній, з’ясуйте різницю 

між багатослів’ям і багатством мовлення.

До спартанців прийшли посли сусідньої держави й вітали їх довгою промовою. 

Спартанці їм відповіли: «Ваша промова була такою довгою, що коли ми слухали 

її другу частину, то забули першу, а оскільки ми забули першу, то не зрозуміли 

другу» (О. Левін).

Вправа на редагування
26. Відредагуйте і запишіть речення, перебудовуючи неточно вжиті синтак-

сичні конструкції.

1) Жінка пішла відчиняти двері, але зробивши кілька кроків, двері відчини-

лися самі. 2) Розглядаючи машини різних марок, мою увагу привернув червоний 

автомобіль. 3) Пасажир поставив валізу на підлогу, яку ніс із собою. 4) Здобувши 

олімпійську нагороду, чемпіонці не хотілося йти з великого спорту. 5) Сплативши 

квитанцію за І-ІV квартали 2013 року, вартість технічного обслуговування для вас 

гарантовано залишиться без змін до кінця року.

27. І. Прочитайте виразно поезію Бориса Олійника. Вкажіть тропи, визначте 

їх стилістичні функції.

Цвіт на каштанах помірно, покірно погас.

Ах, не зів’яв, а погас, наче люстра у залі…

Все проминуло, немов старовинний романс,

Тільки гвоздика тремтить на крижині рояля.

ІІ. Спишіть вірш і вивчіть його напам’ять.
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28. Прочитайте виразно вірш; назвіть тропи; проясніть роль використаних ав-

тором образних засобів мови.

Думки про дощ

Дощ – це дівчина,

Що чеше в присмерк

мокрі коси.

Тоді приємно бути з нею

наодинці.

Б. Бойчук

29. Спишіть прислів’я, поясніть, як ви їх розумієте. З’ясуйте роль повторів у 

наданні більшої переконливості висловленій думці.

1) Будь добрим слухачем, то будеш добрим оповідачем. 2) Де знищують при-

роду, там знищують життя.

Вправа на редагування

30. Знайдіть порушення логічності в наведених реченнях; запишіть їх у відре-

дагованому вигляді.

1) До ювілею поета і письменника вийшов двохтомник його віршів, поем, по-

вістей і прози. 2) Ми радіємо і пишаємося успіхами наших авіабудівників. 3) У но-

вому мікрорайоні збудували не тільки нову школу, а також торговельний центр, 

і лікарню, й дитсадок. 4) Метеорологи передбачали холодну, хмарну і похмуру 

погоду. 5) Студенти чекали початку лекцій і коли прийде професор. 6) Петра не 

тільки цікавлять книжки, а й філософська література.

31. Прочитайте виразно вірш, визначте його тему й основну думку, тип і стиль 

мовлення. Вкажіть у вірші засоби синтаксичної організації мовлення, охаракте-

ризуйте їх стилістичну роль.

Чому?
Чому конвалія конає?

Чому так мало зубрів, дрохв?

Чом так шалено вік минає?

Чом так багато катастроф?

Так не страждали білоруси.

Так ми не скніли в жебраках.

Так не терзали землетруси,

Так не шугала смерть в річках.

Так не гули вітри безчасся,

І океан так не штормив.

Чи суд страшний вже розпочався?

Чому ж архангел не сурмив?

С. Литвин

ІІ. Спробуйте дати відповіді на запитання, поставлені у першій строфі.

32. Прочитайте скоромовку, з’ясуйте значення незнайомих слів за словником; 

складіть і запишіть із ними речення.
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Скоромовка

В дитсадку шанують Вовку, –

Склав сучасну скоромовку:

«Спонсор, сесія, оренда,

меморандум, референдум,

фірма, біржа, резонанс,

корпорація, альянс.

Рух, символіка, парламент,

ринок, мафія, регламент,

клерк, консенсус, депутат,

синдикат, сертифікат.

Незалежність, перспектива,

СНД, альтернатива.

Акт, концесія, прогрес,

екологія, ЄС,

Опозиція, блокада,

плюралізм, реформа, рада.

Бізнес, банк, бюджет, прем’єр,

нонсенс, брокер, рекетир.

Диктатура, криза, право,

автономія, держава.

Міф, інфляція, прогрес,

провокація, конгрес.

Суд, репресія, структура,

брифінг, з’їзд, номенклатура.

Рента, бартер, прецедент,

толерантність, президент.

Демократія, закон…

вимкніть третій мікрофон»

33. На основі здобутих знань про комунікативно-стилістичні якості мовлення 
удоскональте один із написаних вами раніше й перевірених учителем творів.



191

Робота над удосконаленням мовленнєвої культури старшокласників

§ 4. Робота над культурою мовлення учнів при вивченні окремих розділів курсу

Піднесення мовленнєвої культури учнів полягає в додержанні мовних норм, в 
умінні правильно, виразно, логічно і точно передавати думки. Точність вислов-
лювання залежить від багатьох чинників, одним із яких є уникнення зайвих слів 
і вміння знайти слова, необхідні й достатні для формулювання думки та її адек-
ватного сприймання.

Однією з важливих ознак мовленнєвої культури є точність висловлення думки. 
Вимога ця порушується у разі вживання слів без врахування їх значень. Це вияв-
ляється у появі зайвих, або надлишкових, слів, речень, а в письмовому мовленні 
навіть цілих абзаців, які не несуть нічого нового. Багатослів’ям дехто намагається 
компенсувати брак інформації. Несуттєві подробиці й надлишкові слова зазви-
чай з’являються разом. Бідність змісту і багатослів’я взаємно заохочуються, вони 
завжди поряд.

Поширена звичка багато говорити і мало сказати відбирає в людей дорогоцін-

ний час і порушує основний закон стилістики – якомога меншою кількістю слів сказати 
якомога більше.

Марнослів’я – типовий вияв мовної надмірності, що набуває форм плеоназму 

й тавтології.

Плеоназм (від грецького pleonasmos – надмірність) – це словосполучення, в якому 
поєднано слова з близьким значенням. Плеоназм вважається помилкою в стилістично 

нейтральному мовленні. Наприклад: основний1 лейтмотив (мотив – основна ідея 

твору), народний фольклор (фольклор – народна творчість), вільна вакансія (вакан-

сія – вільна, незайнята посада), інфляція грошей (інфляція – знецінення грошей), 

демобілізуватися з армії (демобілізуватися – звільнитися зі Збройних сил).

Плеоназмом вважається також немотивоване вживання поруч синонімів, які 

дублюють значення один одного. Наприклад: виявити повагу і пошану, ретельно й 
прискіпливо вибирати.

Деякі словосполучення-плеоназми закріпилися в мові й не вважаються по-

милкою. Наприклад: букіністична книга (bouguin французькою – стара книга), 

експонат виставки (expono латинською – виставляю напоказ), монументальний 
пам’ятник (латинською monumentum – знак пам’яті), реальна дійсність (realis 

латинською – дійсність).

Плеоназм може використовуватися задля увиразнення мовлення, зокре-

ма у сталих висловах типу бачити на власні очі, а також у народно-поетичній 

творчості. Наприклад: соловій-пташечка, хвалити-вихваляти, хвалить – не 
нахвалиться. Вже чи сердься, чи не сердься, а він мені страх як припав до вподо-
би! (І. Нечуй-Левицький).

Тавтологія (від грецького tauto – те саме, logos – слово) – смислові повтори, 

коли поряд уживаються спільнокореневі слова. В усіх стилях, крім художнього, 

тавтологія вважається мовленнєвою помилкою. Наприклад: Майстер якісно зробив 
роботу. Які почуття ви відчуваєте, коли слухаєте класичну музику? Користь від вико-
ристання цього приладу незаперечна.

Щоб усунути тавтологію в наведених реченнях, слід замінити одне зі спільно-

кореневих слів або слів з омонімічними коренями синонімом чи займенником: 

Майстер якісно виконав роботу. Які почуття викликає у вас класична музика? Ви-
года від використання цього приладу незаперечна.
1  Виділені слова дублюють висловлену думку, а тому є зайвими.
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Проте не кожне повторення спільнокореневих слів вважається помилкою. 

Воно природне в таких словосполученнях: загадати загадку, накрити кришкою, 

вимити мийку. Тавтологічний характер мають стійкі вирази, уживані в розмов-

ному мовленні: поїдом їсти, сидьма сидіти, горе горювати, усяка всячина, святая 
святих та ін.

Науковці розрізняють тавтологію, спричинену неувагою автора до вибору 

слова, і тавтологію, якої не можна уникнути або яку використовують із певною 

стилістичною метою. Тавтологічні сполучення можуть надавати висловлюванню 

афористичності: Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої 
людини (В. Симоненко). У художньому й публіцистичному стилях повторення слів 

може використовуватися як стилістичний прийом, який увиразнює, загострює 

думку, підсилює експресивність висловлювання або надає жартівливого відтінку:

1. Сильніше за любов злоба горить,

Сильніше за красу вражає бридь,

Але життя росте лише з любові,
Лишень краса людей навчає жить!

Д. Павличко

2. Є друзі й друзі… Друзі минулого. Друзі сучасного. Друзі майбутнього. Дуже 

рідко, коли це поєднується – то вже розкішне багатство. Але й старі друзі теж не 

проста річ (О. Іваненко).

3. А наші, кажуть, ремонтники ремонтували квартиру і такого наремонтували, та-

кого настругали… (Олександр Ковінька).

Нерідко в усному мовленні (а інколи і в писемному) трапляється випадко-

вий пропуск слів, необхідних для точного висловлення думки й адекватного її 

сприймання. Це вияв мовної недостатності, яка призводить до нерозуміння смислу 

сказаного. Наприклад: На Голову Верховної Ради надійшов лист. Характеристика 
директора була позитивна. Якщо він потопатиме, ми йому допоможемо.

Робота над мовною надмірністю результативна за умови її систематичності, 

застосування різних форм, методів, прийомів і засобів навчання, насамперед 

тих, які довели свою ефективність на практиці. Це, зокрема, стилістичний аналіз 

тексту; визначення стилістичних функцій мовних одиниць; спостереження над 

мовним матеріалом; редагування, конструювання текстів, прогнозування змісту 

та ін. Методичний апарат підручника органічно доповнять такі вправи.

1. Прочитайте афоризми; простежте, як у них обґрунтовується необхідність 

дотримання системності викладу.

1) Сила мови полягає в умінні сказати багато небагатьма словами (Плутарх). 2) 

Щоб словам було тісно, а думкам – просторо (М. Некрасов). 3) Справжнє красно-

мовство – це вміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба (Ф. Ларошфуко). 

4) Справжня мудрість небагатослівна (Л. Толстой). 5) Стислість – сестра таланту 

(А. Чехов). 6) Слова подібні до листя: дерево, що має їх надто багато, дає дуже мало 

плодів (Поп). 7) Стислість надає мові сили. Є вислови, що мають властивість про-

менів сонця: чим більше вони згущені, тим сильніше печуть (Р. Соуті).

Вправа на редагування

2. Знайдіть у реченнях надлишкові слова і словосполучення, поясніть причини 

таких стилістичних недоліків. Запишіть відредаговані речення.
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1) У кожної людини є своя заповітна мрія. 2) Друзі звикли взаємно допомагати 

один одному. 3) Розмови під час бесіди велися на різні хвилюючі теми. 4) Текст те-

леграми був стислим і лаконічним. 5) Дощ перестав іти. 6) Вогонь перестав горіти. 

7) У березні місяці річка вийшла з берегів і затопила луки. 8) Захоплено прийняла 

виступ української співачки публіка слухачів. 9) Квартет скрипалів із чотирьох 

виконавців тріумфально завершив концерт класичної музики. 10) Гід ознайомив 

екскурсантів із визначними меморіальними пам’ятниками. 11) Колеги на роботі 

цінували Терехова як висококваліфікованого інженера. 12) У подальшому май-

бутньому я планую здобути професію будівельника.

3. Прочитайте уривок, визначте його тему, тип і стиль мовлення. З’ясуйте роль 

повторів у тексті, визначте, чи потребує він редагування.

Ясно та тепло було надворі. На синьому небі ані хмариночки. Зеленіли вер-

би, зеленіли садки, зеленів вигон, а під вербами чорніла велика група людей, не-

наче великий рій вийшов з вулика і сів під вербою. На колоді сиділи музики зі 

скрипками, цимбалами та з решетом. Кругом музик обступили хлопці та дівчата 

(За І. Нечуєм-Левицьким).

4. І. Прочитайте виразно текст; визначте комунікативну мету автора, основну 

думку висловлювання; обґрунтуйте тип і стиль мовлення.

ІІ. Проаналізуйте лексичні та синтаксичні засоби тексту, визначте їх стиліс-

тичні функції. З’ясуйте роль повторення одного й того самого слова на початку 

абзаців.

Молитва до мови

Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, з любистку, м’яти, 

рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі й місяця народжена.

Мово наша! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду 

нашого й тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави й гордого духу.

Мово! Велична молитво у своїй нероздільній Трійці, що єси ти і Бог – Любов, 

і Бог – Віра, і Бог – Надія! Мово, що стояла на чатах коло вівтаря нашого Храму 

й не впускала туди злого духа виродження, злого духа ганьби.

Мово наша! Дзвонкова криниця на середохресній дорозі нашої долі! Твої дже-

рела б’ють десь від могил магми, тому й вогненна така. А вночі купаються в тобі 

ясні зорі, тому і ласкава така.

Стою перед Тобою на колінах і благаю за всіх: прости ж нас, грішних. Поверни-

ся до нашої хати, звідки тебе було вигнано, вернися до краю, де «чорніше чорної 

землі блукають люди…»

Прости! Воскресни! Повернися! Возродися! Забуяй вічним і віщим Словом від 

лісів – до моря, від гір – до степів! Освіти від мороку душі й освіти святоруську 

землю. Русь-Україну возвелич, порятуй народ її на віки! (За К. Мотрич).

5. І. Прочитайте текст, визначте його основну думку. Розкажіть, що ви знаєте 

про вишню як український символ.

ІІ. Визначте стилістичну роль повторів у тексті; з’ясуйте, чи не збіднюють вони 

лексику висловлювання. Свою думку обґрунтуйте.

Мамина вишня

Українець без вишні – як дитина без мами.

Вишня – душа, яка споконвіку світить коло нашої білої української хати.
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Вишня – берегиня, яка ревно береже святий спокій родини, хрестить перед 

сном і на світанку, благословляє в дорогу і, ставши навшпиньки, вічно виглядає 

з-за верхівки даху дітей у далеких полях і обнімає гнучким гіллям, як рідних, – 

листочком погладить, пелюсткою білою-пребілою помилує, вишенькою обдарує.

Вишня – мати, яка вічно стоїть під небом України, руку приклала до чола і 

дивиться з-під долоні на сонце, і виглядає в блакитних небесах кращої долі для 

своїх дітей, і посилає їм жертовну любов, таку велику, як ясний світ (Я. Гоян).

6. І. Прочитайте текст; визначте його тему й основну думку; обґрунтуйте тип і 

стиль мовлення. З’ясуйте роль повторів у тексті.

Є в долі людини щаслива мить ясного осяяння.

Мить, коли людина вибирає собі дорогу у великий світ – вибирає долю.

Мить як незбагненна таїна людського духу.

Мить, як ангельська свіча, являється неждано-негадано, мов небесний дар.

Мить ця воскресає у зоряний час – на світанку віку у дитячі літа, весняної пори 

розквітлої молодості чи озореного пережитими літами полудня (Я. Гоян).

ІІ. Напишіть твір-мініатюру на тему «Найпам’ятніша мить мого життя».

Вправа на редагування

7. Прочитайте речення, з’ясуйте, чи всі вони потребують редагування. Запи-

шіть виправлені речення.

1) У читальному залі бібліотеки читач завжди може прочитати цікаві матеріали. 

2) Ми повинні краще вивчати мистецтво, щоб покращити свій культурний рівень. 

3) Тривалість рейсу триває 1 годину 20 хвилин. 4) Онися Степанівна була одним 

одна дочка старого священика в селі Чайках (І. Нечуй-Левицький). 5) Приймаючи 

на роботу нових працівників, при їх прийомі беруть до уваги знання іноземних 

мов. 6) Я маю задоволення, коли закінчую роботу до кінця.

8. Прочитайте гумористичний вірш; зверніть увагу на будову речень (заперечні 

конструкції з дієсловами). Визначте основну думку вірша; з’ясуйте, яку роль у її 

розкритті відіграє використання мовної недостатності як стилістичного прийому.

Його анкета

Не був.

Не чув.

Не брав.

Не дав.

Не думав.

Не сварився.

Ні з ким.

Нічим.

Ніде.

Ніяк.

Ніколи.

Не ділився.

Не вмів.

Не смів.

Не знав.

Не мав.

Ні учнів,

Ані школи.

Не дбав.

Не міг.

Не йшов,

Не біг.

Немов

Не жив

Ніколи.

В. Стрекаль
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9. Прочитайте. Поясніть, як ви розумієте афоризм. Вкажіть у реченнях тав-
тологію і плеоназм; з’ясуйте, чим мотивується їх використання і чи є потреба в 
редагуванні.

1) Найвища наука в житті – мудрість, а найвища мудрість – бути добрим (Г. Тю-
тюнник). 2) Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба 
(Л. Костенко). 3) Прокинешся одного ранку – надворі вже біло, і сніжок сіється 
й сіється (Є. Гуцало). 4) Сипнули сніги – і забіліли поля, забілів світ (Є. Гуцало). 
5)У Білій Церкві – біло, біло, у Білій Церкві – заметіль (Г. Чубач). 6) Увечері сніги 
синішають і синішають (Є. Гуцало). 7) Тьохнув соловей за гаєм, впала на подвір’я 
зірка. Хай луна-луна лунає: молодятам гірко! (В. Крищенко).

Вправа на редагування

10. І. Прочитайте текст; визначте його тему, основну думку, тип і стиль мовлення.
ІІ. Знайдіть у тексті слова, які не несуть ніякої нової інформації; назвіть вид 

цього мовного недоліку. Відредагуйте і запишіть текст.
Голова сільської ради Семен Іванович був шанованою людиною, талановитим 

керівником і цікавим співрозмовником. Спілкування голови з односельцями було 
сповнене влучного і веселого гумору. Та варто було Семенові Івановичу вийти на 
трибуну, як він починав просторікувати2: «Що ми з вами маємо на сьогоднішній 
день у плані подальшого перспективного розвитку товарної лінії виробництва ви-
робленої молочної продукції у вигляді молока, сметани, сиру, масла, кисломолоч-
них продуктів та ліквідації її відставання за планом надоїв коров’ячого молока?»

Вправа на редагування

11. Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.
1) Держава забезпечує безпеку своїх громадян. 2) У цьому році ми могли здо-

бути більше здобутків, ніж у попередньому. 3) Питання про цей медичний пре-
парат досліджувалося у кількох дослідженнях. 4) Страховий договір передбачає 
відшкодування шкоди, завданої підприємству внаслідок стихії. 5) Шановні оде-

сити! Своєчасно утеплені вікна і двері збережуть тепло у ваших оселях. 6) У неї був 

чіткий, красивий і каліграфічний почерк. 7) Здається кімната для неодружених 

самотніх чоловіків.

12. Прочитайте текст; обґрунтуйте тип і стиль мовлення. Визначте основну 

думку тексту; з’ясуйте роль повторів у її розкритті.

Присвята

Присвята – слово небесне, слово, яке посилає вища духовна сила.

Присвята – слово земне, слово, яке осяває путь до храму, оберігає в німбі по-

свячення цілий вік і приводить до жертовного вівтаря, на який за Україну покла-

дено життя.

Присвята – це життя земних святих, моїх Мами і Тата, їх любов, з якої прийшов 

у світ, їх слово і пісня, молитва і біле крило Ангела-Хранителя над моєю долею.

Присвята – це Україна, моя вічна веселка в душі, що вишиваним барвистим 

рушником єднає небо і землю. Іду з своєї поетичної казки-дитинства осяйною ве-

селкою-рушником, і зустрічаю людей, рідних мені душею, і єднаюся зі світочами 

духу в думках і чуттях, і пливу в їхньому світлі до берега любові, і кожну квітку-зу-

стріч з веселки-рушника беру до серця, і множу себе в квітуванні слова, і віддаю 

людям як зоряне світло присвяти… (Я. Гоян).

2  Просторі �кувати – розм. багато, часто беззмістовно говорити.
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Вправа на редагування

13. Відредагуйте і запишіть речення, усунувши мовну недостатність.

1) Надійшли у продаж «Віа гра» і Валерій Меладзе. 2) Ательє шиє шапки з ху-

тра замовників. 3) Зібралася танцювальна група віком від 15 до 25 років. 4) Всі 

чоловічі душі зайняті. 5) Міліція недостатньо займається наркоманією. 6) Ось уже 

п’ять років без ремонту працює тракторист Юрченко. 7) На ярмарку буде вистав-

ка-розпродаж народних умільців. 8) Меблярі нашої фабрики представлені тільки 

шкіряними диванами зі шкіри суміжників3. 9) За значні успіхи в роботі депутат 

міськради Лобода цілий рік висів на Дошці пошани. 10) Надсилаємо замовлен-

ня на новорічні подарунки. Діти додаються. 11) Всім власникам собак завести 

паспорти й ошийники. Хто буде без ошийника, вважатиметься бродячим.

14. До кожного з речень додайте ще два, зв’язані з ним за смислом (письмово).

1) Ось і місто (Є. Гуцало). 2) Куди не глянеш – історія (Л. Смілянський). 3) Будів-

лі ростуть як гриби після дощу (С. Плачинда). 4) Мій дім – це не просто житло, мій 

дім – це я сам (В. Слапчук). 5) Вітали іменинницю (О. Ільченко). 6) Попереду заго-

лубіло море (Василь Шевчук). 7) Було пізно, але він ще працював (М. Хвильовий). 8) 

Пропозиція всім сподобалась (О. Гончар). 9) Я не можу в це повірити! (Л. Возна).

15. І. Читайте текст і шукайте відповіді на поставлені в ньому запитання.

Восени, коли похолодає, птахи відлітають до вирію, а навесні повертаються 

назад, у рідні краї.

А звідки вони знають, що в рідних краях настає весна, звідки знають, що в твоєму 

селі вже потепліло, зазеленіла трава по ярах і на лузі, можна звивати гнізда? Хто 

їм каже на тій далекій чужині, де завжди тепло, де ніколи не буває зими?

І як вони не забувають дороги, як пам’ятають?
Що примушує їх завжди повертатись додому?
Може, на чужині не така вода, як у нас, і птахи не годні без неї жити? А може, 

там не так сонце світить, не так вітер віє, не такі дощі перепадають? А чи земля 

там не така, як у нас, бо у нас вона – в розквітлих соняхах, у чистих коноплях, у 

житах-пшеницях, у м’яті, канупері, татарському зіллі, бо світанки у нас молоді й 

щасливі, бо вечори замислені й печальні. Мабуть, не годні лелеки прожити без 

такої землі, а тому завжди повертаються до неї.

Навіть тоді прилітають, коли весна бариться, коли ще сніги не посходили.

Може, то птахи приносять на своїх крилах весну? (Є. Гуцало).

ІІ. Чи залишилися у вас нез’ясовані питання після ознайомлення зі змістом 

тексту? Чи ставив автор за мету давати відповіді на ним же поставлені запитання? 

Якою була його мета? З’ясуйте роль запитань у тексті.

ІІІ. Визначте тип і стиль мовлення. Поміркуйте, чи можна вважати мовною 

недостатністю брак інформації у текстах художнього стилю.

16. І. Читайте і відповідайте на запитання по ходу читання. Визначте тип і стиль 

мовлення.

Багато птахів восени полишають рідні місця і летять на південь.

Які запитання у вас виникають? Які орієнтовні відповіді на них ви можете дати?
Чому? Тому що взимку на півночі ці птахи загинуть. Але звідки це відомо пта-

хам? Коли вони збираються відлітати, ще не холодно, і корму достатньо.

3  Сумі �жник – підприємство, виробнича діяльність якого пов’язана з іншим.
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Які припущення у вас виникають? Чи можна припустити, що у птахів є почуття небез-
пеки, яка наближається?

Таке припущення безпідставне. Птахів, що живуть у неволі, і в яких корму 

достатньо цілий рік, восени охоплює така сама тривога, як і їхніх вільних родичів. 

Птахи мечуться по клітці, збиваючи крила в кров об залізне пруття, прагнучи за 

всяку ціну вирватись на волю.

Дайте своє пояснення такої поведінки птахів, залучивши здобуті знання з біології, 
географії та інших предметів. Перевірте достовірність своїх припущень за текстом.

У цьому разі ми маємо справу з вродженими механізмами поведінки – з 

інстинктами (За Г. Леве).

ІІ. Чи залишились у вас нез’ясовані питання після ознайомлення зі змістом тексту?

Теоретичне ознайомлення старшокласників з явищами мовної надмірності, 

підкріплене відповідною системою вправ, сприятиме піднесенню мовленнєвої 

культури учнів.

В 11 класі учні приступають до вивчення стилістичного синтаксису, який від-

значається розвиненою синонімією характерних для нього явищ, закономірнос-

тей і становить другий, вищий рівень культури мови.

Стилістика – галузь знань про мову, що регламентує найдоцільніше викори-

стання мовних одиниць із властивими їм функціями. Стилістичний синтаксис 

досліджує функції мовних структур.

Мета вивчення стилістичного синтаксису в старшій школі – з’ясувати сти-

лістичні можливості структурних типів основних синтаксичних одиниць задля 

подальшої їх реалізації в усному і писемному мовленні.

Розробка системи вивчення стилістичного синтаксису в новому підручнику 

«Українська» мова для 11 класу (академічний рівень) ґрунтувалась на аналізі засо-

бів синтаксичної синонімії, описаному в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних 

мовознавців.

Значну увагу було приділено вивченню синонімії граматичних форм і кон-

струкцій залежно від смислів, які вони виражають, стилістичної належності та 

експресивно-стилістичного забарвлення синтаксом.

Система вивчення стилістичного синтаксису ґрунтується на з’ясуванні сти-

лістичних характеристик синонімічних засобів синтаксису, можливостей най-

доцільнішого використання тих чи інших синтаксичних синонімічних варіантів 

відповідно до цільового призначення висловлення, змісту, який воно виражає, 

та емоційної забарвленості.

Розгалужена структурно й функціонально синтаксична система мови реалі-

зується у відносно обмеженій кількості синтаксичних конструкцій-речень, що 

складаються з одного, двох, трьох і багатьох слів.

Функціонування синтаксичних засобів мови у різних стилях відзначається спе-

цифікою. Вона зумовлена тим, що текст конкретного стилю має власне комуніка-

тивно-функціональне призначення і потребує відповідної побудови, специфічних 

засобів вираження змісту, особливого емоційно-експресивного забарвлення.

Визначення стратегії засвоєння учнями стилістичного синтаксису ґрунтуєть-

ся на зіставному аналізі синтаксичних синонімів. Це паралельні конструкції зі 

спільним граматичним значенням і однаковою лексикою, які, проте, відрізня-

ються смисловими відтінками і стилістичними (прості й складні, двоскладні й 
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односкладні, повні й неповні речення, речення з однорідними членами і без них, 

з прямим і непрямим порядком слів та ін.).

Стилістичні можливості синтаксичних одиниць виявляються в їх зіставленні 

за певною ознакою. Так, стилістичні функції односкладних речень з’ясовуються 

у їх протиставленні двоскладним, неповних – повним, простих – складним та ін.

Різноманітність наявних у мові синтаксичних структур, здатних по-різному 

передавати однаковий зміст, створює об’єктивні передумови для вибору найдо-

речніших з їх подальшою стилістичною диференціацією і закріпленням за певним 

типом і стилем мови.

На думку провідних науковців, стилістичні можливості синтаксису завдяки 

своїм синтетичності й конструктивізму перевершує інші рівні мовної системи, 

оскільки генерує в собі стилістичні можливості лексикології та морфології. О. По-

тебня підкреслював, що «елементарна поетичність мови, тобто образність окре-

мих слів і постійних сполучень, хоч би яка була вона помітна, незначна порівняно 

зі здатністю мов створювати образи і сполучення слів».

Здатність мовної системи передавати той самий зміст співвідносними, але про-

тилежними за певною ознакою синтаксичними конструкціями, зумовлює різ-

номанітність авторських стилів узагалі й представників красного письменства 

зокрема. Одинадцятикласникам доцільно продемонструвати це на прикладі однієї 

теми, розробленої різними письменниками.

1. І. Прочитайте тексти, визначте їх тему, випишіть 7-9 слів, які становлять 

тематичне ядро. З’ясуйте, що зумовлює індивідуальність стилю кожного пись-

менника. Який текст сподобався вам найбільше і чому?

ІІ. Котрий із текстів містить найбільше інформації та який він за обсягом по-

рівняно з іншими текстами?

1.

В осінні сиві світанки туман розсіює палахкотючий аж до небес цвіт кленів, 

беріз, осокорів, дубів, верболозів, а на землі зворушливо-рухливий і шепіткий лис-

тяний покров, різнобарвне різнотрав’я. Поки у віконце між хмарами накоротко 

прорветься сонце, день уже засвітився і помолодів (Р. Дідула).

2.
Сонячно цвіла осінь.

Вона прийшла так неждано-негадано, мовби зоряної ночі тихцем упала з ви-

сокого неба і до ранку протоптала на землі перші стежки. Ще на деревах, травах і 

квітах тремтіли росинки, ще берегло зелену барву листя, а все ж, глянь, і закружляє 

в зачарованій тиші пожовклий лист, і випрозорить хвилю світанок, і в багряну 

кирею непомітно переодягнеться ліс, і вище виростуть небеса. То в парі з літом 

мандрує землею рання осінь.

Гляну в очі цій осені, в очі сині й променисті, як заквітчане сонцем осіннє небо, 

і побачу… велич (За Я. Гояном).

3.

Осінній променисто-задумливий день… дивні, мінливі барви лісу, прощаль-

ний журавлиний крик, шелестіння пожовклого листу, прозорі краплі минулого 

дощу… Здається, ніби осінь тебе обвіває своїми шовковими крилами і несе на них 

у країну тихої задуми. Здається, ніби вся природа співає тиху елегію; звуки тої 
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елегії вливаються в найпотаємніші, кутки серця і сповнюють всю істоту хвилями 

якогось дивного почуття.

І несподівано бринить серед тих пісень осінніх голос меткої безжурної синиці… 

(За М. Рильським).

4.

Прийшла вже? (– осінь).

Втома в далечині; червінок-червінь вишневому листку і виноградному. А в 

берези листок тендітний: доторк дитячого пальчика до уст.

Жовтий смуток обсипається з куща на вогкий ґрунт.

З височини, на сивій струні, павучок до райдужинки, що на вістрі листка.

Повітря стоїть – струна в роялі.

Коло дворика скрізь квіти, схожі на Сатурн. Чорнобривці жаріють. І шовко-

во-рожева троянда, ясно-ясно рожева, повна-повна ласки. Зворушлива, чиста. 

Келих почуття, піднятий на гожій струні з колючками.

Випий барву щирості, як вино, випий!

Жоржино моя, жоржино! Смілива і непокірна селянська квітко сили і здо-

ров’я, і правди, квітко-надіє, чесна, безневинна і вірна, ти – он пломенієш, наче 

лампадка-сонце.

Хоч ти не гасни! (За В. Баркою).

5.

Тоді падало небо, міцно обнімало землю, огортало її голубими туманами і з 

тривогою дивилось на сльозинки роси. І плакали верби, схиливши довге віття 

аж до сірих каменів біля потемнілої води. Щось нерозбірливе шепотів очерет, 

похитуючись посеред сизого озера-віконця.

А квіти вже не цвіли. Їх пелюстки опали в воду й повільно-повільно пливли, 

цілуючи на прощання рідні береги.

Від дощів посивіли трави. Стукали голівками в шибку високі мальви, а гарячі 

величезні жоржини востаннє цвіли-палахкотіли, віддаючи свою красу, тепло і 

ніжність…

Увечері холодний різкий вітер нещадно шматував легке літнє вбрання хмарин 

і обкидав їх важкими чорними шалями. А вночі одна-єдина зірка блукала по небу, 

і після неї на сіро-чорному полотнищі холодним золотом виблискувало майже 

невидиме слово «осінь».

Осінь… (За М. Поліщук).

Стилістична своєрідність речень, різних за метою висловлювання (розповід-

них, питальних і спонукальних), зумовлена їх специфічною комунікативною ме-

тою, особливостями будови та інтонації.

За допомогою найуживаніших розповідних речень передають інформацію, 

повідомлення про конкретних осіб, предмети, ознаки, події, факти або явища.

Ствердженням або запереченням вказується на наявність чи брак чогось, мож-

ливість чи неможливість явищ, процесів  та ін.: 1. Тільки велика мета народжує 
великі характери (О. Довженко). 2. І того, можливо, не знайду я слова, щоб наш 
прекрасний оспівати світ (М. Рильський).

Для стилістичної характеристики розповідних речень неабияке значення має 

інтонація, що розвивається по висхідній і знижується наприкінці. Смисловий 

центр речення зазвичай виділяється логічним наголосом. Зміна порядку слів 
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зумовлює його переміщення і стилістичну варіативність речень: День перемагає 
ніч. – Ніч перемагає день.

Метою питальних речень є бажання довідатися про щось від співрозмовника, 

спонукання його до конкретної відповіді. У діалозі питальні речення можуть бути 

як повними, так і неповними: Ким ти хочеш стати? Де працюватимеш?
Специфічну групу питальних речень становлять риторичні, які містять прихо-

ване ствердження чи заперечення, а тому не зорієнтовані на одержання відповіді. 

Завдяки своїй емоційності питально-риторичні речення широко використовують-

ся в публіцистичних і художніх творах.

Спонукальні речення мають на меті спонукати когось до певної дії, вчинку. 

Відповідно до різновидів спонукання (наказ, вимога, заклик, побажання, прохан-

ня, запрошення, порада, застереження, заборона тощо) розрізняють різновиди 

спонукальних речень, кожне з яких характеризується відповідною інтонацією: 1. 

Щоденно чесно заробляй свій хліб (О. Кравець). 2. Хай квітне злагода і праця на всіх 
полях, у всіх серцях (М. Рильський). 3. Хай цвіте собі в лісі ота рідкісна конвалія, на 
цвітіння якої я ходив дивитися (В. Яворівський).

Класифікація речень за метою висловлювання на розповідні, питальні й спо-

нукальні узгоджується з їх поділом на окличні й неокличні. Речення набуває 

окличної модальності, якщо розповідь, запитання чи спонукання виражається 

інтенсивно, емоційно, експресивно, за допомогою відповідної інтонації: 1. Бать-
ківщино-мати, ти така, як день! (В. Сосюра). 2. О, коли б рвонув шалений вітер і 
розігнав хмари! (О. Гончар).

Особливе місце в системі стилістичних засобів синтаксису посідають од-

носкладні речення (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особо-

ві, безособові й називні), що зумовлено своєрідністю їх структури. За кожним 

різновидом односкладних речень у мові закріпилася своя стилістична функція.

Аналізуючи стилістичні функції різних синтаксичних засобів мови, зокрема 

синонімічних конструкцій, слід брати до уваги різноманітні смислові відтінки, 

які вони виражають.

Стилістично нейтральними є двоскладні прості речення з підметом, вираженим 

іменником. Вони зазвичай характерні для наукового та офіційно-ділового стилів.

В означено-особових реченнях акцент переноситься з виконавця на саму дію, 

виражену присудком-дієсловом у формі першої чи другої особи однини (мно-

жини). Брак підмета надає викладові динамізму, жвавості й м’якості, робить 

висловлення точнішим, зрозумілішим, економнішим. Означено-особові речен-

ня вживаються, якщо немає потреби логічно виділяти суб’єкт дії. Стилістична 

своєрідність означено-особових речень полягає в їх стислості, економності. Це 

забезпечує доречність їх використання в різних стилях мовлення, хоча в публі-

цистичних творах означено-особові речення вживаються рідше: Для добрих друзів 
відчиняю дім (А. Малишко).

В односкладних неозначено-особових реченнях увага зосереджується не на ви-

конавцеві, який має невизначений характер, а на перебігові дії, вираженої дієсло-

вом у третій особі множини. Такі речення вживаються здебільшого у розмовному 

мовленні та в художніх творах, рідше – в текстах публіцистичного та наукового 

стилів, де неозначено-особові речення використовуються для опису технічних 

процесів, експериментів та ін.: 1. Мене любили, я любив – і це найбільше в світі 
щастя (М. Стельмах). 2. Там ціле підземне місто спорудили (О. Гончар).
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Залежно від потреби – підкреслити неодноразову повторювану дію чи стан, 

що стосуються кожного, не зосереджуючи уваги на особі, яка здійснює цю дію 

(перебуває у певному стані), віддають перевагу узагальнено-особовим реченням.

Узагальнено-особові речення містять узагальнені судження. Про афористич-

ність і образність цих речень, можливість з їх допомогою узагальнювати думки, 

акумулювати народну мудрість, свідчить їх широке використання у розмовно-

му мовленні, в народній творчості – у прислів’ях, приказках, загадках, влучних 

висловах. Узагальнено-особові речення характерні не лише для розмовного, а й 

для художнього і публіцистичного стилів. Вони зовсім не вживаються у текстах 

офіційно-ділового стилю: 1. Від добра добра не шукають. 2. Курчат восени лічать. 
3. Посієш вчасно, збереш рясно. 4. Удосвіта встанеш – більше діла зробиш 

(Нар. творчість).

Характерна особливість безособових речень – об’єктивність позначуваних 

ними дій (станів), незалежність їх від будь-чиєї волі чи бажання, безсуб’єктність. 

Для безособових речень характерний відтінок пасивності, невираженість волі 

суб’єкта: 1. Збиралося на дощ (О. Гончар). 2. Смерклося (М. Коцюбинський). 3. На-
дворі вже зовсім розвиднілось (М. Стельмах). 4. В нью-йоркських музеях гарно дума-
ється про вічність (В. Коротич). Широка сфера використання безособових речень 

зумовлена їх синтаксичною структурою, а співвіднесеність із певними стилями 

та міра емоційного забарвлення визначається лексико-семантичною наповню-

ваністю. Безособові речення зазвичай використовують для опису явищ природи, 

стихійних явищ, а також переживань і душевних станів людини у творах художньої 

літератури і в розмовному мовленні: 1. Уже світає над гаєм (М. Стельмах). 2. За 
вікном почало сіріти (Л. Рибенко). 3. Пахло свіжістю і прохолодою (М. Сидоряк). 4. 

Йому також приємно і радісно (М. Сиротюк). 5. В очах зарябіло, замиготіло (І. Чен-

дей). Природне використання безособових конструкцій у фольклорі. Науковим 

або офіційно-діловим текстам не властиві звичні для розмовного мовлення речен-

ня «Мені працюється добре. Як вам ведеться?» Винятком є безособові конструкції 

із запереченням: Не було нічого зроблено для виправлення недоліків.
Називні речення містять лише вказівку на наявність тих чи інших предметів 

(реалій, явищ). Головний член (підмет) виражається іменником у називному від-

мінку або іншою частиною мови в значенні іменника. Вживанню називних речень 

у всіх стилях мови сприяє своєрідність синтаксичної будови цих речень.

Семантична ємкість і структурна стислість називних речень робить їх засобом 

створення наочно-образних картин життя, зокрема в різножанрових художніх 

текстах. У літературних творах вони використовуються для опису явищ, процесів, 

станів природи, пейзажів, житла, предметів побуту. Змальовуючи окремі деталі 

у вигляді яскравих штрихів, вони мають описовий характер і надають зображу-

ваному смислової ємкості, рельєфності, виразності й наочності. Тому називні 

речення використовують для опису обстановки і місця дії (події): 1. Весна. Теплінь. 
Жайворонки в небі (І. Цюпа). 2. Бібліотека. Тиша. Стелажі. Книги. Читачі. У творах 

публіцистичного і художнього стилів називні речення вживаються задля уповіль-

нення розповіді, зосередження уваги на окремих деталях розповіді, довкіллі, яке 

слугує тлом подій, авторських коментарів чи розміркувань.

Називні речення використовуються здебільшого на початку чи наприкінці тек-

стів експресивного плану, які передають хвилювання, роздуми, спогади, емоційну 

розповідь: На майдані пил спадає, замовкає річ. Вечір. Ніч. (П. Тичина). У текстах 

офіційно-ділового та наукового стилів називні речення вживаються на початку 
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висловлення або його частин для констатації явищ (предметів), про які йтиметься: 

Слов’янські боги. Слов’яни вірили в різних богів. Найстарший і наймогутніший був 
Перун, бог громів. Другий був Дажбог, що давав людям щастя й багатство. Велес 
опікувався худобою. Сваро був бог вогню. Стрибог кермував вітрами (За І. Крип’яке-

вичем). Наприкінці висловлювання називні речення вживаються для підбиття 

підсумків викладеного. Подібну функцію виконують називні речення в публіцис-

тичному і художньому стилях мовлення з відповідним добором мовних засобів. 

Називні речення незамінні в ремарках до драматичних творів. У публіцистичному 

стилі називні речення широко використовуються у заголовках газетних і журналь-

них кореспонденцій.

Стилістичні засоби рідної мови учні старшої школи опановують системно на 

всіх її рівнях – фонетичному, лексичному, морфологічному і синтаксичному, 

як системоутворюючому, що акумулює стилістичні засоби всіх мовних рівнів. 

Досконале володіння мовою передбачає ґрунтовне засвоєння всіх її рівнів у сти-

лістичному аспекті, вміння використовувати знання зі стилістики для якнайви-

черпнішого вираження думок та ефективної комунікації, що свідчить про високий 

рівень мовленнєвої культури учнів.

Наведемо приклади завдань і вправ, які сприяють ефективному піднесенню 

мовленнєвої культури старшокласників у процесі узагальнення й систематизації 

знань з фонетики, лексикології, морфології та інших розділів курсу.

1. Вимовляйте слова, правильно наголошуючи їх. Перевірте себе за словником.

Газопровід, гравер, документ, дощечка, увімкнеш, інструмент, кухонний, сто-

ляр, феномен, черпати, псевдонім, бюлетень, експерт, індустрія, аргумент, діалог, 

квартал.

2. Установіть, яка з наведених парами форм нормативна. Складіть і запишіть 

речення із нормативними формами.

По бажанню – за бажанням.

За підтримки – при підтримці.

У випадку необхідності – у разі потреби.

На протязі дня – протягом дня.

Будь-коли – в любий час.

До тих пір – доти.

Від нічого робити – знічев’я.

Принаймні – по меншій мірі.

В серцях – спересердя.

Через розсіяність – через неуважність.

Опанувати себе – взяти себе в руки.

Щиро – з відкритою душею.

В кінці кінців – врешті-решт.

3. Поясніть значення слів у кожній парі, складіть і запишіть із ними речення.

1) Вдача – удача. 2) Книжковий – книжний. 3) Відноситися – ставитися. 4) 

Корисний – корисливий. 5) Рідкий – рідкісний. 6) Виключний – винятковий. 

7) Китайка – китаянка. 8) Рейсовий – рейковий. 9) Занапастити – втратити. 10) 

Привітний – привітальний.
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Вправа на редагування

4. Прочитайте речення. Визначте доречність і можливість заміни виділених 

слів власне українськими синонімами. Відредагуйте і запишіть речення, що по-

требують правки.

1) Науковці вивчають природні аномалії. 2) Матч судили арбітри міжнародного 

класу. 3) Серед гостей превалювала молодь. 4) Випробування аеробуса проходило в 

екстремальних умовах. 5) Ідентичну резолюцію було прийнято учнями паралельно-

го класу. 6) Мій друг висловив слушну сентенцію щодо подальших дій. 7) Кожна 

наступна генерація житиме в досконалішому соціумі.
5. а) Заповніть пропуски п’ятьма парами антонімів, вибраними з довідки від-

повідно до контексту, і запишіть текст.

Мабуть, благородне й нице завжди ідуть поряд, як… й…,…і…,… і…,… і,… і…, 

щоб одне одному служити тлом, доповнювати і відтіняти. І щоб боротися. Без 

боротьби усе застигло б, визначилося раз на віки і скам’яніло б, втративши порив 

до поступу і до оновлення, що означало б насправді смерть… (За Вас. Шевчуком).

Довідка: світло – темрява, свята – будні, розквіт – занепад, земля – небо, 

день – ніч, чорне – біле, багатство – злидні, любов – ненависть, правда – брехня, 

добро – зло, вірність – зрада, за – проти, оптимізм – песимізм, воля – неволя, ра-

дість – сум, зустріч – розлука, щирість – лицемірство, життя – смерть, початок – 

кінець, захист – напад, наступ – оборона, дозвіл – заборона, мить – вічність, 

надія – відчай, правило – виняток, суша – вода, все – ніщо, загадка – відгадка.

б). Прочитайте відновлений текст. Визначте його основну думку, з’ясуйте роль 

антонімів у її розкритті. Погодьтеся з думкою автора або аргументовано спро-

стуйте її.

6. Доведіть недоречність уживання омонімів у текстах наукового та офіцій-

но-ділового стилів.

7. Визначте рід незмінюваних іменників і запишіть словосполучення, ставлячи 

прикметники в потрібній формі.

Київськ.. метро, всесвітньо відом.. «Ла Скала», вишукан.. леді, вигран.. парі, 

кумедн.. шимпанзе, люб’язн.. портьє, австралійськ.. кенгуру, центральн.. авеню, 

військов.. аташе, рожев.. фламінго, корисн.. фейхоа, смачн.. путасу, відом.. шан-

соньє, курортн.. Сочі, далек.. Капрі, руйнівн.. торнадо, найближч.. АЗС, сьогод-

нішн.. «Нью-Йорк таймс», розширен.. ЄС.

Робота в групах.

8. Диктори одного з українських приватних телеканалів відмінюють незміню-

вані іменники. Обговоріть факт такого довільного тлумачення норм української 

літературної мови.

9. а). Користуючись тлумачним словником, з’ясуйте, чи відповідають мовним 

нормам утворені учнем пари іменників – назв осіб за професією та іншими озна-

ками. Чи всі дані іменники чоловічого роду мають відповідники жіночого?

б). Виконайте завдання і запишіть свій варіант.

Митник – митниця, співак – співачка, музикант – музи�ка, німець – німкеня, 

сусід – сусідка, викладач – викладачка, столяр – столярка, голландець – голанка, 

маляр – малярка, лауреат – лауреатка, технік – технічка, китаєць – китайка, олімпієць – 

олімпійка, штукатур – штукатурка, швейцар – швейцарка, бейсбол – бейсболка.
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10. Прочитайте речення. Як ви зрозуміли їх смисл? Чи доречно тут ужито зво-

ротний займенник себе? Перебудуйте кожне речення двічі, щоб його смисл став 

зрозумілим.

З р а з о к. Мама попросила, щоб я приготував собі сніданок. – Мама попро-

сила, щоб я приготував їй сніданок.

1) Мама попросила мене приготувати собі сніданок. 2) Батько доручив синові 

купити собі ковзани. 3) Брат умовляв мене перевезти диван до себе. 4) Директор 

застав помічника у себе в кабінеті. 5) Дідусь попросив хлопця покласти газети 

перед собою. 6) Режисер порадив акторові не покладати всі надії тільки на себе. 

7) Він попросив мене нічого не розповідати про себе. 8) Сусід порадив мені не 

посилатися на себе.

На етапі контролю здобутих знань, сформованості вмінь і навичок старшоклас-

ників з культури мовлення учитель скористається тестами, вміщеними у підруч-

нику «Українська мова» для 10 класу. В 11 класі можна використати подані нижче 

тести, що не увійшли до підручника через обмежений його обсяг.

1. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів

Іншомовне слово
1   фортуна

2   бінарний

3   оптичний

4   фаворит

Український відповідник
А   зоровий

Б   улюбленець

В   везіння

Г   подвійний

Д   світловий

А Б В Г Д
1

2

3

4

2. Закінчення - у(-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники 

в рядку

А   телефон.., банк.., готел.., бюджет..;

Б    екіпаж.., киянин.., іне.., Харков..;

В   балкон.., цирк.., джип, вальс..;

Г   корпус.., Єгипт.., вечор.., інтерес..;

Д   кисн.., едельвейс.., землетрус.., мотор…

3. Граматичну помилку допущено в рядку

А   найрейтинговіший кандидат

Б   престижна посада

В   коротший термін

Г   менший розмір

Д   щоякнайкращі умови
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4. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

А У фінал вийшли три конкурсанта

Б Будівництво завершили за чотири з половиною місяців

В Чоловік прожив у будинку з вісьмома кімнатами

Г На стіл поставили графин з півторами літрами соку

Д Обидва серіала йшли одночасно

5. Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто шість наведено в рядку

А Р. в. семиста дев’яносто шести

Б Д. в. семистам дев’яноста шістьом

В Зн. в. сімсот дев’яноста шістьох

Г Ор. в. семистами дев’яносто шістьома

Д М. в. (на) сімстах дев’яносто шістьох

6. Правильною є форма займенника в словоспученні

А поспілкуватися з їми

Б дякую вас

В за всіма правилами

Г пробачте мені

Д з їх документами

7. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива

А говорити – кажуть

Б нести – носять

В совістити – совістять

Г ламати – ломлять

Д опікати – опечуть

8. Неправильно вжито прийменник у реченні

А Через посуху врожай зібрали нижчий від запланованого.

Б За три роки молода сім’я двічі їздила відпочивати на Чорне море.

В Зелені насадження відновили на вимогу екологів.

Г Виробництво цієї продукції припинили через нерентабельність.

Д  Головним спеціалістом Шумейка призначено по наказу міністра.

9. Граматично правильно утворене словосполучення (сполучення слів)

А дійти до висновку

Б прагнути до успіху

В у профілактичних цілях

Г будь-якою ціною

Д відправити літаком
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10. Утворіть граматично правильні словосполучення, поєднавши слова, позна-

чені цифрами, і форми слова, позначені буквами

1   утверджувати

2   навчати

3   згідно

4   наполягати

А   на принципах

Б   з принципами

В   принципам

Г   принципи

Д   принципів

А Б В Г Д
1

2

3

4

11. Граматично правильно побудовано речення

А Помічник надіслав звіт директора, що відповідав усім вимогам.

Б Патріот – не той, хто виголошує пишні фрази, а той, хто перебудовує 

Батьківщину.

В Застосовуючи цей метод, може бути зроблене епохальне відкриття.

Г Викладач сказав, що я ще буду сьогодні приймати залік.

Д Захоплений хлопчик читанням в юнацькі роки ще більше зацікавився 

літературою.

12. Граматично правильне продовження речення «Вибираючи місце прожи-

вання,…» подано в рядку

А береться до уваги транспортне сполучення

Б велике значення має близькість моря

В враховуються фінансові можливості

Г зважайте на ландшафт

Д ваше житло має бути комфортним

Відповіді на тестові завдання

1) А Б В Г Д

1 Х

2 Х

3 Х

4 Х
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2) А 6) В

3) Д 7) В

4) В 8) Д

5) Г 9) Д

10) А Б В Г Д

1 Х

2 Х

3 Х

4 Х
11) Б

12) Г
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