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Вступ 

В умовах реформування системи національної освіти, внесення докорінних 

змін у її зміст особливої актуальності набуває проблема якості шкільних 

підручників, що мають значний дидактичний потенціал, а також мотиваційний 

ресурс з урахуванням типологічних характеристик учнів конкретної вікової 

групи. Інформаційне суспільство потребує обгрунтування і розроблення нової 

освітньої стратегії, яка, на противагу традиційній раціоналістичній, розглядала 

її зміст як необхідну умову для особистісного розвитку і самовираження, як 

можливість найбільш повно й адекватно відповідати природі людини, 

допомогти дитині відкрити у собі те, що у ній закладено, а не навчати її того, 

що кимось придумано раніше, апріорно. 

Зміст мовної освіти у 9 класі з поглибленим вивченням української мови є 

пропедевтичним етапом профільної філології і зорієнтований на поглиблене 

засвоєння учнями теоретичного матеріалу в оптимальному поєднанні з 

практикою спілкування, а також формування у старшокласників стійких 

предметних і ключових компетентностей. 

Проблема створення підручників нового типу – за змістом, функціями, 

принципами викладу навчального матеріалу є актуальною. Створення 

сучасного, інноваційного підручника з української мови для учнів 9 класу – 

запорука успішної реалізації концепції поглибленого навчання.  

Сучасна концепція національної освіти висуває до учителів української 

мови чітку вимогу: сприяти формуванню національно-мовної особистості, яка 

характеризується свідомим ставленням до мови, розвиненим мовленням, 

мисленням, інтелектом. Поглиблене вивчення мови у 9 класі характеризується 

своїми закономірностями і принципами, має свої особливості, що 

віддзеркалюється як на змісті уроку, так і на його організації. Сучасні вимоги до 

підручника з української мови для учнів 9 класу визначаються основним 

призначенням, яке безпосередньо пов’язане зі стратегічними цілями сучасної 

освіти. Тому зрозуміло, що соціальний запит на творчо мислячу, активну 

особистість має бути відображено і в сучасному шкільному підручнику з 

поглибленим вивченням філології, прикметною ознакою якого є спрямованість 
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на формування ключових і предметних компетентностей учнів. 

Поглиблене вивчення української мови спроектовано у підручнику для 

учнів 9 класу в кількох напрямах, по-перше, доповнено синтаксичну теорію 

доцільною інформацією про використання у мовленні усіх видів складних 

речень, у тому числі й багатокомпонентних; по-друге, подано у доступній формі 

новітні здобутки сучасного українського мовознавства; по-третє, дібрано 

навчально-тренувальні вправи і завдання переважно інтерактивного типу, що 

уможливлює організацію продуктивної пізнавальної діяльності філологічно 

обдарованих учнів; по-четверте, висвітлено зміни, що відбулися в мовній 

практиці останнього десятиріччя, у наскрізній рубриці «Культура мовлення». 

Мета роботи – обґрунтувати авторську методику навчання української 

мови у підручнику для учнів 9 класу з поглибленим вивченням філології.  

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання: 

1. Дослідити генезу створення підручників для поглибленого вивчення 

української мови. 

2. Уточнити поняттєво-категоріальне поле роботи. 

3. Розкрити способи репрезентування навчального матеріалу в 

підручнику. 

4. Описати змістові й технологічні аспекти реалізації авторської 

методики у підручнику для учнів 9 класу з поглибленим вивченням. 

Об’єкт дослідження – зміст і структура підручника з української мови для 

учнів 9 класу з поглибленим вивченням філології. 

Предмет дослідження – змістові й технологічні аспекти авторської 

методики навчання української мови, репрезентовані в підручнику для учнів 9 

класу з поглибленим вивченням філології. 

Вирішення поставлених завдань у процесі дослідження зумовили 

використання таких методів: 

теоретичних: аналіз філософської, психологічної, психолінгвістичної, 

лінгвістичної, соціолінгвістичної літератури для визначення теоретико-

методологічних засад дослідження й виявлення ступеня розробленості обраної 

проблеми; метод системного аналізу для виокремлення й обґрунтування 
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особливостей реалізації авторської методики у підручнику для учнів 9 класу з 

поглибленим вивченням філології;  

емпіричних: індивідуальні й групові бесіди, анкетування, спостереження 

за навчальною діяльністю учнів дев’ятого класу на уроках української мови за 

підручником для учнів 9 класу з поглибленим вивченням філології. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять положення філософії 

про мову й мислення, мовну особистість (В. Кремень, В. Огнев’юк, С. Подмазін, 

М. Романенко та ін.); праці вчених у царині лінгвістики тексту, комунікативної 

лінгвістики (Д. Баранник, Ф. Бацевич, М. Бахтін, Ю. Караулов, Т. Космеда, 

О. Селіванова, Т. Шмельова та ін.); праці психологів та психолінгвістів 

(Л. Василенко, М. Жинкін, І. Зимня, М. Савчин, О. Сергєєнкова, О. Столярчук, 

О. Коханова, О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та ін); дослідження педагогів, присвячені організації навчального 

процесу у закладах різних типів (А. Алексюк, Н. Бібік, В. Безпалько, В. Бондар, 

С. Гончаренко, О. Семеног, А. Хуторськой та ін.); дослідження лінгводидактів з 

проблем удосконалення змісту мовної освіти й оптимізації навчального процесу 

(З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, О. Караман, 

К. Климова, Л. Кратасюк, І. Кучеренко, О. Кучерук, Л. Мамчур, В. Мельничайко, 

С. Омельчук, М. Пентилюк, І. Хом’як, Г. Шелехова, С. Яворська та ін.). 

Експериментальна база дослідження. Апробація дидактичних матеріалів 

підручника здійснювалася під час педагогічної практики на базі спеціалізованої 

школи №252 з поглибленим вивченням української мови та літератури імені 

Василя Симоненка та спеціалізованої школи №194 «Перспектива» м. Києва. До 

апробації було залучено 87 учнів 9 класу, а також 7 учителів-словесників, що 

працюють у 9 класах з поглибленим вивченням філології. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

положення наукової роботи висвітлено в науково-методичному часописі 

«Українська мова і література в школах України» №4 2017 року, а також на 

Всеукраїнському семінарі вчителів-словесників «Постав запитання автору». 

Структура й обсяг роботи. Наукова робота має вступ, два розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел, додатки. 
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Розділ І. Теоретичні засади навчання української мови в 9 класі з 

поглибленим вивченням філології 

1.1. Генеза створення підручників з української мови для філологічно 

обдарованих учнів 

Ідея поглибленого вивчення окремих предметів шкільного курсу та 

профільного навчання, безперечно, для української освіти не нова – вона 

утвердилася ще на початку 20-их років ХХ ст., потім то зринала в практиці 

масової школи, то знову відтискалася на узбіччя педагогічної науки й практики. 

Новий поштовх у своєму розвитку вона одержала нині, коли її реалізацію 

визнано одним із пріоритетних напрямів удосконалення українського 

шкільництва, обов’язковим складником модернізації та реформування 

національної освітньої системи.  

Студіювання навчально-методичного забезпечення з української мови для 

класів з поглибленим вивченням за останнє десятиріччя переконує у внесенні 

постійних змін і трансформацій у мовну освіту на різних часових відтинках й 

виокремлення в лінгводидактиці такого її сегмента, як допрофільний етап, що 

корелюється з нормативними документами МОН України, Державним 

стандартом базової та повної загальної середньої освіти, 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, Концепцією 

профільного навчання в старшій школі. 

Роль і місце підручника у навчально-виховному процесі, психодидактичні 

умови його створення розробляли вчені Ю. Бабанський, В. Беспалько. І. Лернер, 

О. Савченко, М. Скаткін, Н. Тализіна, І. Товпінець. В. Мадзігон, А. Фурман та 

ін. На важливість забезпечення активності суб’єкта в навчальній діяльності 

свого часу вказували: О. Біляєв, М. Вашуленко, Т. Донченко, С. Караман, 

В. Мельничайко, Л. Паламар, М. Пентилюк та ін. У їх дослідженнях з-поміж 

численних функцій підручника виокремлено таку його функцію, як засіб 

організації освітнього процесу.  

Студіювання сучасних підручників з української мови для учнів гімназій, 

ліцеїв та профільної школи дозволяє стверджувати, що за змістом і 
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дидактичною системою вправ та завдань відрізняються один від одного 

набагато менше, ніж підручники початку 80-их – кінця 90-их років ХХ століття, 

коли тільки-но запроваджувалося поглиблене вивчення української мови. 

Саме у 80-ті роки ХХ ст. в шкільній практиці, як зазначає С. Караман, 

вчителі-словесники «навпомацки» набували досвіду роботи з обдарованими та 

здібними учнями, який педагогічна наука не встигала прогнозувати, аналізувати 

і спрямовувати. У 90-ті роки ХХ ст. темпи розроблення нових педагогічних 

концепцій та підходів до роботи зі здібними й обдарованими учнями у школах 

(класах) із поглибленим вивченням окремих предметів, а також гімназіях, 

ліцеях, колегіумах, які в Україні тільки розпочали своє функціонування, не 

задовольняли практиків через відсутність підручників, посібників, належного 

навчально-методичного забезпечення [13]. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив з’ясувати, що до 2000 року під час 

укладання програм для поглибленого вивчення окремих предметів автори 

керувалися вимогами єдиного рівня середньої освіти: на загальний обсяг 

теоретичних знань (навчального навантаження) «накладався» додатковий 

зміст – предмети поглибленого вивчення. Зокрема, «гуманітаріям» 

пропонувалися, як і всім учням, однакові курси математики, хімії, фізики, 

біології, географії тощо. Навчальні програми для здібних учнів відрізнялися 

лише обсягом годин, тому учні були надто перевантажені, а предмети 

поглибленого вивчення були занадто подрібнені [12]. 

Створити гарний підручник, на думку С. Карамана, – це значною мірою 

вирішити проблему якості навчання. Створенню підручника (навчального 

комплексу) передує пошук оптимального розв’язання цілої низки методичних 

проблем, з-поміж яких важливе місце посідає проблема вдосконалення форм та 

способів навчання української мови й урахування культури адресата 

підручника [14]. 

Шкільний підручник для поглибленого вивчення має небагатолітню 

історію свого існування. До 1998 року учні старших класів, які вивчали 

поглиблено українську мову, не мали жодного підручника й посібника. Лише у 

січні 1998 року колективом авторів під керівництвом С. Карамана видано 
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навчальний посібник у двох книгах «Українська мова. Усний і письмовий 

(диктант) екзамени. Поглиблений етап вивчення» і «Робочий зошит» до нього, 

що створено, як зазначено в передмові посібника, з урахуванням побажань 

учителів та учнів гімназій міст Києва, Кривого Рогу, Херсона, Маріуполя, 

Луганська, Черкас, Львова і рекомендований Міністерством освіти України для 

масового використання у школах різних типів [10]. 

У першій книжці посібника подано теоретичний курс української мови – 

від фонетики до стилістики. Орфографію і пунктуацію викладено не 

розосереджено, як у шкільному мовознавстві, а компактно, в межах окремих 

розділів. До теоретичної частини запропоновано словесні ключі, моделі-опори, 

алгоритми, узагальнювальні схеми і таблиці до однієї або кількох тем, а також 

до всього розділу. Для розвитку творчого мислення учнів пропонувалися 

завдання дослідницького типу, мовні спостереження, які самі породжують 

узагальнення, допомагають формулювати правильні висновки. 

Практичне значення другої книжки очевидне. У ній запропоновано низку 

оригінальних форм організації самостійної підготовки учнів: проблемно-

пошукові завдання, досліди, мовні спостереження, різні види розбору, завдання 

творчого характеру. Хоч завдання і вправи дібрано значно вищого рівня 

складності, ніж у підручниках для загальноосвітніх шкіл, вони доступні і 

посильні для гімназистів. Друга книга складається з розділів: «Мовний розбір. 

Навчально-тренувальні завдання», «Тексти диктантів. Завдання для 

самоконтролю. Відповіді» та «Робочого зошита з відповідями» до всього 

посібника [13]. 

Аналіз матеріалів науково-практичних конференцій дозволяє 

констатувати, що питання про зміст підручників і посібників як засіб 

підвищення лінгвістичної грамотності, розвитку культури мовлення учнівської 

та студентської молоді неодноразово порушувалося дослідниками, зокрема 

українськими лінгвістами та лінгводидактами упродовж 1993 – 2000 років, 

проте лише у 2000 році вийшов перший підручник для учнів гімназій, ліцеїв, 

шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови. Зокрема, це 

підручник: Тихоша В.І., Караман С.О. Рідна мова: підручник для 8 кл. гімназій, 
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ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / За ред. д-ра філол. наук, проф. 

Плющ М. Я – К.: Освіта, 2000. – 240 с. [10]. 

Проблема поглибленого вивчення української мови в підручнику 

реалізується в кількох напрямах: 1) розширено коло теоретичних питань 

синтаксису простого речення; 2) введено нові поняття (не передбачені 

шкільною програмою), трактування яких подається в доступній для учнів 

формі; 3) зміст вправ (тренувальних, контрольних, підсумкових), різних видів 

творчих завдань добре продумано з метою систематизації навчального 

матеріалу, що сприяє глибокому вивченню і засвоєнню його учнями; 4) вміщено 

параграфи «культура мови» і «культура мовлення», де досягнення мети для 

оволодіння нормами української літературної мови здійснюється логічно, 

послідовно – на основі опрацювання конкретного матеріалу і самостійних вправ 

творчого характеру. 

Кожен із розділів підручника розроблено за чотирикомпонентною 

структурою, а саме: 1) теоретичні відомості; 2) тренувальні вправи та завдання; 

3) культура мови та мовлення; 4) зв’язне мовлення. 

Як зазначають автори підручника, розкриття взаємозв’язків між розділами 

підручника допомагає восьмикласникам осмислити системний характер мови, 

специфічні особливості кожного мовного явища. Вивчення тем розділів 

побудовано на мовленнєвій основі. Крім внутрішньопредметних, підручник 

передбачає міжпредметні зв’язки, що сприяє поглибленому вивченню мовних 

явищ, формуванню умінь застосувати суміжні знання, уміння й навички, 

розширенню ерудиції, мовної культури учнів [13]. 

Після 2000 року колективом авторів (С.О. Караман, О.В. Караман, 

В.І. Тихоша, М.Я. Плющ) створено і випущено в світ серію підручників «Рідна 

мова» для шкіл з поглибленим вивченням української мови для учнів 8, 9, 10 

класів, пізніше перевидано й видано цим же авторським колективом підручники 

з української мови для учнів 8, 9, 10 та 11 класів.  

Отже, ретроспективне студіювання наукових джерел та змістового 

компонента мовної освіти дає підстави для висновку, що на різних часових 

відтинках концепція поглибленого вивчення української мови, пропонована 
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авторами підручників з української мови для 8, 9, 10, 11 класів, заповнює 

вельми відчутну прогалину в підручниковій літературі такого типу, раціонально 

поєднуючи традиційні та інноваційні здобутки української лінгводидактики. 

1.2. Аналіз базових понять дослідження 

Ключовим поняттям обраної проблеми дослідження є термінологічне 

словосполучення «авторська методика», яку розглядаємо як сукупність 

принципів, форм, методів, прийомів і засобів навчання української мови у 

класах із поглибленим вивченням філології. 

Для студіювання авторської методики навчання української мови 

філологічно обдарованих учнів було обрано підручник «Українська мова» для 

9 класу з поглибленим вивченням філології авторського колективу: 

Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О. 

Самобутність авторської методики полягає в домінуванні в ній 

специфічного принципу навчання – принципу лінгвістичної креативності, що 

дає змогу враховувати інтелектуальні можливості, освітні запити та потреби 

філологічно обдарованих учнів, а запропоновані в підручнику для учнів 9 класу 

форми, методи, прийоми навчання української мови спонукають їх до активної 

навчальної діяльності (колективної, групової, парної, індивідуальної), 

розвивають у них навички дослідницької роботи, стимулюють до мовотворчості 

та саморозвитку. 

Прикметно, що структура, змістове наповнення, способи багатоаспектного 

репрезентування теоретичного матеріалу тісно пов’язані з мовною практикою 

та життям сучасних підлітків і розроблені з урахуванням типологічних 

характеристик суб’єктів навчально-виховного процесу – дев’ятикласників, що 

вирізняються з-поміж інших вікових груп прагненням до самоствердження і 

самореалізації. Репрезентована у підручнику авторська методика ґрунтується на 

стрижневих положеннях Концепції «Нова українська школа» і розроблена на 

компетентнісній основі.  

З огляду на те, що визначальним специфічним принципом авторської 

методики є принцип лінгвістичної креативності, обґрунтований у концепції 
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профільного навчання, доцільно проілюструвати і продемонструвати практичні 

аспекти його реалізації у змісті підручника з екстраполюванням на особистість 

учня, зацікавленого філологією і здатного до інтенсивного мовного та 

інтелектуального розвитку, творчого мислення, асоціативної уяви, усвідомленої 

позитивної мовної поведінки, успішної комунікації в майбутній професійній 

діяльності. 

Принцип лінгвістичної креативності полягає в залученні учнів до творчої 

діяльності, що забезпечує підвищення рівня лінгвістичної та мовленнєвої 

компетенції. До переваг вказаного принципу відносимо й його сприяння 

формуванню уміння створювати оригінальні усні й писемні тексти різних 

жанрів, стилів різної тематики. 

Наприклад, вправа 227 на сторінці 116: «Розгляньте репродукцію картини 

О. Шупляка «Над рідною землею». Розкажіть, що на ній зображено. Які 

кольори переважають, яким настроєм вона перейнята? Складіть текст за 

картиною (10-12 речень), використовуючи складнопідрядні способу дії, міри та 

ступеня». Чи вправа 231 на сторінці 118: «Складіть і запишіть опис вечірнього 

міста або села (10-12 речень), уживаючи різні порівняльні конструкції». Або 

вправа 267 на сторінці 134: «Підготуйте агітаційний виступ на одну з тем: 

«Уникаймо в мовленні лайливих слів!», «Будьмо ввічливими!», «Будьмо 

толерантними!», використовуючи складнопідрядні речення з підрядними 

умови».  

По-перше, у вправі 227, окрім сформульованого словесно-текстового 

завдання, є ще й візуалізація – репродукція картини, що допомагає задіяти 

більше рецепторів уваги учнів, покращити сприймання, осмислення та 

виконання пропонованого завдання. Роздуми над зображенням, колористикою, 

деталями картини створюють відповідну атмосферу, дають можливість учневі 

відчути себе критиком, майстром, художником слова. Таке налаштування саме 

по собі сприяє активній роботі, творчості. 

По-друге, обмеження у формі імперативів-настанов «використовуючи 

складнопідрядні способу дії, міри та ступеня», «уживаючи різні порівняльні 

конструкції», «використовуючи складнопідрядні речення з підрядними умови» 
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у всіх вказаних вправах активізують мисленнєву діяльність учнів. Вони ніби 

ставлять їх у певні рамки, але водночас дають можливість поглянути на 

проблему з іншого лінгвістичного боку, підійти до неї нестандартно, творчо, 

креативно. 

Запропонована система вправ, крім дидактичного, має і виразний виховний 

потенціал, адже допомагає учневі усвідомити себе як громадянина, суб’єкта 

національного культурного простору. Вочевидь, виконуючи вправи такого типу, 

учень має можливість і продемонструвати знання мовної теорії, і висловити 

думку щодо своєї громадянської позиції.  

Ці й подібного типу вправи мають на меті створення оригінальних текстів. 

Різноманітна тематика та жанровість цих текстів забезпечують розвиток уяви, 

креативності. Створення тексту незвичайного, з певною умовою вимагає 

додаткових зусиль, сконцентрованості, зосередження, фантазії, креативності. 

Підручник спрямований на розвиток здатності продукувати оригінальні 

усні й письмові тексти різної жанрово-стильової належності, що й лежить в 

основі принципу лінгвістичної креативності. 

Відносно новим в освітньому просторі є наступне ключове поняття 

«поглиблене вивчення філології». Курс поглибленого вивчення філології 

(ідеться про українську мову) практикується в школах (класах) гуманітарного 

профілю. Він зорієнтований на те, щоб закласти основу ґрунтовної 

лінгвістичної підготовки учнів і вдосконалити їхню мовленнєву підготовку. 

Завдання курсу – дати учням глибокі і систематичні знання з усіх розділів науки 

про українську мову, сформувати уміння й навички використання їх на 

практиці; забезпечити володіння нормами української літературної мови; 

виробити навички й потребу використання навчальних посібників і довідкової 

літератури з мови [22]. 

Поглиблене вивчення української мови розглядаємо як процес опанування 

посиленого в комунікативно-функційному аспекті змісту навчання, покликаного 

забезпечувати ґрунтовну лінгвістичну підготовку здібних учнів, а також 

цілеспрямовану професійну спеціалізацію.  

Специфіка поглибленого вивчення зумовлює виокремлення таких 



13 

 

напрямів: 

 концентрування комунікативно значущих відомостей на компетентнісній 

основі; урахування динамічності змісту навчання в умовах 

полікультурного середовища та функціонування електронних засобів 

спілкування; 

 забезпечення змістового узагальнення через уведення лінгвістичних 

відомостей, доступних для розуміння й засвоєння учнями на уроках 

української мови та елективних спецкурсах; 

 систематичне залучення учнів до самостійної, частково-пошукової, 

дослідницької діяльності; 

 розвиток лінгвістичної креативності учнів, що виявляється в умінні 

продукувати оригінальні усні й писемні тексти різної жанрово-стильової 

належності. 

Автори програми поглибленого вивчення української мови розробили 

технологію поглибленого вивчення української мови у 8-9 класах, 

запропонувавши здійснювати його на основі індивідуалізації, диференціації та 

інтенсифікації навчального процесу. Індивідуальний підхід визначається як 

основний принцип навчання української мови, а індивідуалізація є основою 

впровадження цього принципу в практику її навчання. Автори програми 

вбачають можливості для реалізації основних завдань шкіл (класів) з 

поглибленим вивченням філології: а) у виборі такої програми навчання, яка 

відповідала б нахилам та інтересам учня; б) у переорієнтуванні вчителя на 

вивчення матеріалу укрупненими, логічно завершеними частинами з 

використанням узагальнювальних таблиць і схем [22, 27]. 

Отже, аналіз базових понять дослідження сприяв з’ясуванню їхнього 

змістового наповнення, а також уточненню у контексті обраної проблеми. 

1.3. Урахування типологічних характеристик учнів 9 класу у змісті 

підручника з української мови 

Підлітковий вік характеризується активним пізнавальним розвитком 

особистості. Зазначений період має свої особливості розвитку мислення, 
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пам’яті, формування уваги, сприймання навколишньої дійсності. Звісно, в 

підлітка формується цілісніше, порівняно з молодшим шкільним віком, 

усвідомлення того, що діється навколо, розширюються межі уяви, змінюються 

як кількісно, так і якісно його погляди, судження, міркування. 

Ускладнення умов шкільного навчання, збагачення змісту внутрішньо-

психічної діяльності підлітків спричинює потужні зміни їх інтелектуальної та 

особистісної сфер [26]. 

Так, розвиток уваги учнів основної школи відбувається через формування 

вищих довільних форм, зростання обсягу, стійкості та концентрації [26, с.202]. 

Важливим є той факт, що зазвичай ефективність уваги дев’ятикласника 

залежить саме від рівня його інтересу до діяльності. За умови зацікавленості 

змістом чи процесом роботи учень може тривалий час бути зосередженим та 

переборювати відволікання. Через певну імпульсивність, властиву означеному 

віку, підлітку важко буває керувати своєю увагою в умовах підвищених вимог, 

що ставляться до нього [25]. Але за умови позитивної стійкої мотивації учні 

спроможні до саморегуляції уваги, яка стає більш контрольованою [26, с. 202]. З 

огляду на означене вище, вправи в підручнику доцільно добирати з 

урахуванням усіх особливостей підліткової уваги й спрямовувати на 

зацікавлення предметом, без жорстких вимог чи обмежень, а навпаки, – 

викликати здорову конкуренцію під час їх виконання та мотивувати учнів до 

поглибленого вивчення мови. 

Процеси відчуття та сприймання працюють у дев’ятикласника 

узгоджено, розвиваються в єдності. Їх довільність набуває щодо підлітків 

характеру цілеспрямованих сенсорних і перцептивних дій, оскільки 

ускладнення змісту навчального матеріалу потребує від учня для успішного 

засвоєння інформації її продуктивного сприймання. Основними змінами 

перцептивної діяльності підлітків, як зазначає О. Сергєєнкова, є такі: 

1) формування візуального реалізму – перехід від графічних образів до 

графічних схем; 2) посилення впливу мотивації та емоційної сфери на 

продуктивність сприймання; 3) удосконалення зорових та слухових 

диференціацій, подолання дитячого синкретизму сприймання; 4) збагачення 
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сприймання естетичних форм (поезії, музики, живопису тощо); 5) зростання 

планомірності, системності та послідовності сприймання; 6) поглиблення 

впливу мислення на сприймання через аналіз, синтез та узагальнення 

сприйнятих образів [26, с.202-203]. 

Вдосконалення роботи пам’яті зумовлено ускладненням змісту навчання 

в основній школі. Більшість дев’ятикласників змушена відмовлятись від 

дослівного запам’ятовування за допомогою повторень і практикувати первинне 

осмислення та інтелектуальне опрацьовування матеріалу, полегшуючи його 

запам’ятовування та подальше відтворення. Відповідно, саме в підлітковому 

віці засвоюються базові мнемічні прийоми [26]. Насамперед активно 

розвивається логічна пам’ять (використання логічних операцій у процесі 

запам’ятовування). Як реакція на часте її використання, уповільнюється 

розвиток механічної. Водночас із розширенням кількості навчальних предметів 

значно збільшується обсяг інформації, яку підліток повинен запам’ятати 

механічно [25, с.220]. Ступінь осмислення матеріалу суттєво впливає на якість 

як запам’ятовування, так і відтворення навчального матеріалу учнем. Довільна 

пам’ять переважає у навчанні підлітків, однак мимовільно добре фіксується 

матеріал, який викликає емоційний супровід чи визнається 

значимим [26, с. 203-204].  

Підлітковий період характеризується суттєвими якісними змінами 

мислення. Ця вікова стадія є особливо плідною для розвитку абстрактного 

(словесно-логічного) мислення. Матеріал, який засвоюють учні у школі, 

вимагає вищого рівня навчально-пізнавальної і мисленнєвої діяльності, 

водночас він спрямований на розвиток цієї діяльності. Учні повинні оволодіти 

системою наукових понять. Предмет українська мова потребує нових способів 

засвоєння знань і спрямований на розвиток теоретичного, тобто формального, 

рефлексивного мислення [25, с. 217]. Психологи виокремлюють таку низку 

типових змін у мисленні: 1) перехід від предметного і наочного до абстрактного 

та формального мислення; 2) уможливлення аналізу нових сполучень предметів 

і категорій; 3) уживання мовленнєвих абстрактних висловів, зіставлення 

альтернативних ідей; 4) оволодіння здатністю систематично будувати гіпотези, 
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робити висновки й експериментально перевіряти в разі необхідності їх 

істинність; 5) розвиток здатності в ідеальній формі створювати задум, 

втілювати його в дійсність, отримувати продукт і тим самим реалізовувати 

власно спроектований задум, виступаючи автором ідеальної форми певної 

проективної діяльності; 6) рефлексія власних розумових операцій, вияви 

формального мислення; 7) оволодіння дискурсивним мисленням – 

розгорнутими розмірковуваннями [26, с. 204].  

Аналіз системи вправ дає змогу констатувати, що автори підручника 

«Українська мова» для учнів 9 класу з поглибленим вивченням філології 

врахували такі основні психологічні особливості, як: відчуття, сприймання, 

пам’ять та мислення дев’ятикласників.  

У підручнику теоретичний матеріал подано з використанням текстів-

роз’яснень, узагальнювальних таблиць і схем, для кращого осмислення та 

запам’ятовування. А соціокультурний підхід у підручнику передбачає вивчення 

мови на основі створеної українським народом оригінальної і яскравої 

культури, відображеної у традиціях і звичаях, усній народній творчості, а також 

акумульованої у перекладних літературних творах культур інших народів. 

Також це трансформація учнем відомостей з мови, літератури, історії та інших 

предметів, власного життєвого досвіду, що відбувається у процесі підготовки 

усних та письмових творів, під час виконання творчих робіт інших жанрів, в 

особистісно неповторний погляд на життя, у переконання, світоглядні 

установки, ідеали, у знання культурних реалій [29].  

Оскільки осмислення матеріалу суттєво впливає на якість як 

запам’ятовування, так і відтворення навчального матеріалу учнем, у підручнику 

створено рубрику «Спостереження-аналіз», яку запропоновано перед 

теоретичним матеріалом. Як приклад: на с. 141 маємо таке завдання рубрики:  

Прочитайте речення й розгляньте їхні схеми. Чим вони відрізняються 

одне від одного за будовою?  

1. Я так сильно втомився, що не міг іти далі.     [так + присл.], (що …). 

2. Я дуже втомився, так що не міг іти далі.         […], (так що …). 
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Учні самостійно роблять висновок на основі спостереження та аналізу, а 

також розв’язання проблемного завдання.  

Вправи з’ясувального характеру відповідають прагненню 

дев’ятикласників самостійно перевірити, особисто впевнитися у правдивості 

знань, думок.  

На розвиток теоретичного, рефлексивного мислення спрямована рубрика 

«Продовжте речення»: 1. Я навчилася (навчився)…. 2. Ці вміння потрібні мені 

для того, щоб… 

Збільшення обсягів змісту навчального матеріалу в 9 класі, частину якого 

необхідно опановувати самостійно, вдосконалює навички читання підлітка, а 

відтворення засвоєного на уроках сприяє розвитку усного мовлення [26]. Від 

уміння переказувати невеликий твір, уривок тексту учні переходять до здатності 

самостійно готувати усний виступ, міркувати, дискутувати, висловлювати 

думки, аргументувати їх. Мовлення стає контрольованішим і регульованішим. 

Розширюється їх словниковий запас, удосконалюються навички оперування 

словом, що відкриває їм шлях до словесної творчості [25]. Вдосконаленню 

підлягає і письмове мовлення. Учні вже не обмежуються вмінням здійснити 

письмовий переказ тексту, а здатні самостійно писати твори на різні задані чи 

довільні теми. Вдосконалення навичок роботи з текстом забезпечує ще один 

підхід, реалізований в підручнику, – текстоцентричний (текстоорієнтований).  

Вправа 11. Уявіть, що ви – делегат Всесвітнього конгресу українців, мета 

якого – обговорити становище української мови в країнах, де проживають 

українці-носії української мови. Підготуйте стислу промову (3-4 хвилини). 

Вправа 216. Ваш друг не зовсім розуміє вислів Сократа: «Заговори, щоб я 

тебе побачив». Поясніть товаришеві, як можна «побачити» людину з її розмови. 

Проілюструйте свої думки прикладами, коли особистість досягала успіхів 

завдяки своїм вдалим виступам. Використовуйте підрядні частини часу.  

Зразки самобутніх завдань для роботи з текстом подаємо і в Додатку А. 

Отже, під час роботи з підручником дев’ятикласник віддає перевагу тим 

видам навчальної діяльності, які роблять його дорослим у власних очах та в 

очах інших. Найчастіше, як показали спостереження, учнів приваблюють: 
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самостійна робота на уроці, складний навчальний матеріал, можливість 

самостійно організовувати свою пізнавальну діяльність. Саме тому сьогодні 

підручник має бути надсучасним, відповідати учнівським запитам та потребам. 

Висновки до І розділу 

Аналіз монографічних праць, науково-методичних статей, нормативних 

документів галузевого міністерства про організацію навчально-виховного 

процесу в загальноосвітніх навчальних закладах та вимоги до підручників з 

української мови для поглибленого навчання дає змогу зробити висновки про 

те, що зміст поглибленого і профільного (допрофільного) навчання української 

мови має ґрунтуватися на компетентнісній парадигмі, передбачати соціальне 

конструювання навчального дидактичного матеріалу, системи уроків, 

методичних рекомендацій до їх проведення. 

Встановлено, що проблема поглибленого вивчення основ наук у 

загальноосвітньому навчальному закладі потребує надійного науково-

методологічного та методично-технологічного забезпечення, а передовсім – 

забезпечення навчальною літературою. Донині в лінгводидактиці проблема 

поглибленого та профільного навчання недостатньо повно визначена й 

розроблена теоретично, тому не набула належно завершеного оформлення у 

вигляді цілісних концепцій, методик, технологій, структурних і обгрунтованих 

моделей її практичного втілення у системі національної освіти. 
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Розділ ІІ. Компетентнісна основа авторської методики навчання 

української мови учнів 9 класу з поглибленим вивченням філології 

2.1. Методичні аспекти формування ключових компетентностей в 

учнів 9 класу 

Як особливий жанр навчальної літератури підручник з української мови – 

це теоретико-практичне видання для учнів, побудоване відповідно до 

загальнодидактичних принципів навчання, а також з урахуванням специфічних 

принципів, насамперед комунікативної спрямованості, діалогізації суб’єктів 

навчання, соціокультурної відповідності, що забезпечує реалізацію сучасних 

підходів до навчання української мови, передусім виокремлених у Державному 

стандарті базової і повної загальної середньої освіти – особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного й компетентнісного [11].  

У Законі України «Про освіту» зазначено: «Метою повної загальної 

середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, 

яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності» [24]. В умовах 

сьогодення, коли світ надзвичайно мінливий, а науково-технічний прогрес 

стрімкий, потребує перегляду, змін і удосконалення методика навчання 

української мови.  

За результатами опитування випускників українських шкіл у 2017 році 

встановлено, що лише транслювання ґрунтовних знань учням недостатньо. 

Учні, переступивши поріг школи, виявились не підготовленими до реального 

життя, а саме в аспекті подальшого здобуття вищої освіти. За словами 

беспосередніх учасників навчального процесу, у них немає навичок 

правильного використання здобутих знань. Знання та вміння, взаємопов’язані з 

ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні 

для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці [19]. Сьогодні важливого 

значення набуває проблема формування ключових компетентностей освіти, що 

формуюються впродовж життя. 
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Як зазначено в стратегічному документі «Нова українська школа», 

ключові (загальноосвітні) компетентності – це здатності, яких потребує кожен 

учень як суб’єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального 

розвитку й самореалізації [11]. Стисло подаємо дидактичні шляхи реалізації 

кожної з компетентностей в аналізованому підручнику для учнів 9 класу з 

поглибленим вивченням філології. 

Спілкування державною мовою (СДМ) – готовність (здатність) учнів 

засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових 

для їхнього віку життєвих проблем. Відповідно до спрямування підручника 

«Українська мова» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням філології, формуванню цієї компетентності відведено 

пріоритетне місце. Це також зумовлено особливою функцією мови як засобу 

спілкування, мислення, пізнання, впливу. Аналіз чинних програм з інших 

навчальних предметів засвідчив, що для успішного засвоєння змісту немовних 

дисциплін необхідні сформовані «уміння ясно, точно, грамотно викладати свої 

думки в усній і писемній формі». У програмах наголошено на використанні 

таких інтелектуальних операцій, як формулювання гіпотез, узагальнень, уміння 

дати дефініцію, описати спостереження, експеримент тощо. Кожне з цих умінь 

має істотний мовний складник [11]. Саме тому в підручнику значна кількість 

вправ, спрямована на стимулювання учнів до активної мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності. Подаємо приклади окремих вправ і завдань у Додатку Б.  

Особливої актуальності нині набуває компетентність – уміння 

особистості навчатися впродовж життя (УВВЖ) – здатність і внутрішня 

потреба самостійно здобувати знання і формувати вміння відповідно до 

поставлених цілей задля самовдосконалення й самореалізації. З огляду на це 

наскрізною у підручнику є рубрика «Продовжте речення»: 1. Я навчилася 

(навчився)…. 2. Ці вміння потрібні мені для того, щоб… Означена рубрика є 

спонукою до рефлексії, самовдосконалення, саморозвитку [11]. 

Наступна компетентність – математична компетентність (МК) 

передбачає спроможність особистості застосовувати математичні обчислення і 

методи в реальному житті, працювати з числовою інформацією, 
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використовувати прості математичні моделі і уміти будувати такі моделі для 

вирішення проблем [11, 19]. На формування її спрямовано низку вправ у 

підручнику, зразки яких подано у Додатку Б. 

Компетентності у природничих науках і технологіях (КПНТ) – 

готовність орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати 

інформацією відповідно до потреб, застосовувати ІКТ у навчанні і 

повсякденному житті, знаходити, опрацьовувати й систематизовувати 

інформацію; здатність бути відкритими до інновацій, реалізовувати себе в 

мінливому технологічному, життєвому, навчальному й трудовому 

середовищі [11]. Ця компетентність забезпечує уміння застосовувати науковий 

метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, 

проводити експерименти, аналізувати результати, що є важливими складовими 

сучасного життя [19]. На формування означеної компетентності спрямовано 

значну частину вправ і завдань підручника. (Див. Додаток Б). 

Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК) – здатність розуміти 

навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й критично 

аналізувати потрібну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її й 

діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві комунікаційної етики. 

Сформованість ІКК забезпечує особистості комфортну життєдіяльність, 

мобільність, уміння орієнтуватися в динамічних інформаційних потоках, саме 

тому у сучасному соціумі цю компетентність віднесено до життєво значущих, 

ключових[11]. Формуванню означеної компетентності підпорядковано частину 

вправ і завдань підручника. (Див. Додаток Б). 

Підприємницька компетентність (ПК) – це інтегрована якість 

особистості, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності 

до ризику, спроможності планувати, самоорганізовуватися й організовувати 

підприємницьку діяльність, генерувати й втілювати ідеї у сферу економічного 

життя, розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення, брати на себе 

відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успішного 

розв’язання нагальних життєвих проблем [11]. Подаємо приклади окремих 

вправ і завдань у Додатку Б. 
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Здоров’язбережувальна (ЗЗК) – здатність виявляти активну життєву 

позицію в питаннях захисту довкілля; готовність додержувати здорового 

способу життя і пропагувати його [11]. До того ж, це ще й уміння розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, 

усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя [19]. Подаємо 

окремі вправи, спрямовані на формування означеної компетентності в Додатку Б. 

Соціальна і громадянська компетентності (СГК) – усвідомлення 

громадянської повинності й відповідальності, здатність до реалізації 

громадянських прав і обов’язків [11]. Усі форми поведінки, які потрібні для 

ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. 

Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів [19]. На формування означеної компетентності 

спрямовано низку вправ, зразки яких подано в Додатку Б. 

Спілкування іноземними мовами (СІМ) – уміння належно розуміти 

висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити 

поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і 

письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння 

посередницької діяльності та міжкультурного спілкування [19]. Формування 

означеної компетентності сприяють вправи, зміст яких подано в Додатку Б. 

Модель авторської методики, а саме форми, методи і прийоми навчання 

української мови дев’ятикласників, реалізовані у підручнику, подаємо у Додатку Е. 

Отже, аналіз методичного аспекту переконує, що авторським колективом 

аналізованого підручника ураховано сучасну стратегію мовної освіти, 

зорієнтованість її на компетентнісну основу й відповідність практичним 

потребам українського суспільства. 

2.2. Способи репрезентування навчальної інформації у змісті 

підручника 

Програмовий матеріал розподілено за розділами: «Вступ», «Повторення 

вивченого у 8 класі», «Складне речення», «Складнопідрядне речення», 

«Безсполучникове складне речення», «Складні речення з різними видами 
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сполучникового і безсполучникового зв’язку», «Лінгвістика тексту», 

«Узагальнення і систематизація вивченого в 5-9 класах», «Розвиток мовлення», 

відповідно до навчальної програми для учнів 8-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням філології. До кожного розділу 

чітко визначено зміст і обсяг обов’язкових для вивчення теоретичних 

відомостей, а також набуття інших умінь. 

Структура підручника досить оригінальна та зручна. Теоретичні відомості 

подано в рубриці «Буду я навчатись мови золотої» у формі текстів-роз’яснень, 

наочних схем, узагальнювальних таблиць. Кожна рубрика містить 

відокремлений перелік термінів, які необхідно знати учням. Матеріал подається 

структуровано із зазначенням ключових понять, термінів. Щоб забезпечити 

ґрунтовні знання учнів, підвищити їх мовленнєву культуру, ефективність роботи 

у процесі навчання української мови, авторами підручника запропоновано 

застосовувати різні способи структурування програмового матеріалу з 

використанням текстів-роз’яснень, узагальнювальних таблиць і схем, що 

містять головні теоретичні відомості і факти мови, сприяють багаторазовому 

повторенню теоретичного матеріалу.  

Наочності, а саме таблиць та схем досить багато, що значно полегшує 

сприймання, розуміння та запам’ятовування навчального матеріалу. До того ж, 

учні вчаться виокремлювати у будь-якій інформації найголовніше, чітко 

структурувати її та подавати у лаконічному вигляді.  

Теоретичний матеріал також репрезентовано у наскрізних рубриках 

«Культура мовлення», «Пишемо так», «Наголошуємо так». Значною перевагою 

останніх 2-ох вказаних рубрик є те, що вони розташовані в підручнику на 

берегах, привертаючи тим до себе мимовільну увагу. Матеріал у рубриках 

подано стисло (зазвичай це лише приклади для практикування у вимовлянні чи 

написанні), адже ці відомості вже мають бути відомими учням і спрямовані на 

повторення та закріплення матеріалу. Подаємо приклади рубрик до кількох 

розділів, уміщених у Додатку В. 

Рубрика «Культура мовлення» містить чіткі, обґрунтовані рекомендації з 

найскладніших, найсуперечливіших уживань слів і словосполучень у сучасній 
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українській літературній мові. Матеріал є сучасним та надзвичайно цікавим, 

чим приваблює дев’ятикласників. Наприклад, матеріал рубрики до одного з 

розділів має назву «Флешка – це правильно?» (Додаток Г). Проблемне питання 

справді близьке учням 9 класу, адже з цим поняттям вони мають справу щодня. 

Вправи рубрики «Практикум» уміщено за зростанням складності: від 

репродуктивних до творчих. Вони передбачають активний пошук, уміння 

аналізувати, експериментувати, висловлювати аргументи, формулювати 

висновки. Текстовий матеріал до вправ насичений цікавою пізнавальною 

інформацією з творчого доробку вчених-лінгвістів, письменників, мислителів, 

сприятиме засвоєнню найважливіших здобутків української та світової 

культури. До того ж у підручнику достатньо текстів сучасних авторів, що 

гарантує зацікавленість, легке сприймання та ефективне засвоєння учнями 

потрібного матеріалу. Використання сучасних здобутків української літератури 

сприяє учнівському зацікавленню та прояву власної творчості, шляхом пошуку, 

аналізу та відбору подібних текстів, які можуть бути використані на уроках.  

Завдання рубрики «Спілкування» спрямовані на удосконалення мовлення, 

глибшого засвоєння правил успішної комунікації. Завдання зорієнтовані на 

життєвий досвід дев’ятикласників. Запропоновано такі ситуації спілкування, які 

допоможуть проявити свою освіченість, якнайкраще виявити свої здібності за 

допомогою мови. Також вправи сприяють виявленню в учнів упевненості, 

комунікабельності, розвитку ініціативності, креативності, наполегливості. 

Навчальний матеріал підручника сприяє не лише розвитку творчих 

здібностей дев’ятикласників, а й формуванню в них навичок дослідницької 

роботи, опрацювання довідкової літератури, лінгвокраїнознавчого матеріалу. 

Особливо ретельно дібрано матеріал для реалізації внутрішньопредметних 

і міжпредметних зв’язків. На особливу увагу заслуговують вправи, де розміщені 

посилання на інтернетний ресурс, що сприяє розвитку пізнавальної 

самостійності учнів, впровадженню нових інформаційних технологій у 

вивченні української мови. 

У кінці підручника уміщено тлумачний словничок, що допоможе засвоїти 

нові поняття, з якими учні стикаються під час виконання вправ. У текстах вправ 
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ці слова позначено зірочкою (*), тобто реалізовано пошуковий метод навчання, 

адже якщо поняття зовсім невідоме учням, то подальше виконання завдання 

унеможливлюється. Вміщені у підручнику словник наголосів, термінологічний, 

діалектологічний словники також допоможуть старшокласникам у самостійній 

роботі з підручником. 

Отже, студіювання способів репрезентування у підручнику навчального 

матеріалу показує, що вміщені в ньому дидактичні ресурси створюють широкий 

діапазон для продуктивної індивідуальної, попарної, групової та колективної 

форм роботи. 

Висновки до ІІ розділу 

В основу концепції підручника покладено авторську науково-методичну 

систему, суть якої полягає в оптимальному співвідношенні інтенсивного й 

екстенсивного навчання через широке застосування проблемного типу 

навчання, пошукових та дослідницьких завдань, інтерактивних форм організації 

навчально-виховного процесу. Значну увагу приділено розвитку дослідницьких 

і творчих умінь та навичок дев’ятикласників на засадах інтеграції. 

Тексти дібрано з урахуванням типологічних характеристик учнів 9 класу. 

Вони сучасні, близькі підліткам, адже створені на основі реального життя. 

Також тексти вправ у кожному розділі присвячені й українській культурі в її 

історичному розвитку. Інформація про славетних українців – письменників, 

науковців, акторів, композиторів, художників, спортсменів, відомості з історії 

України сприяють розширенню світоглядних орієнтирів учнів. 

Концепцією підручника передбачено не лише вдосконалення в учнів 

орфографічних і пунктуаційних навичок, а й значну увагу приділено питанням 

культури й розвитку мовлення, зокрема читанню, аналізу мови текстів-зразків, 

обговоренню актуальних для особистісного розвитку учнів морально-етичних, 

естетичних, світоглядних, історико-культурних проблем, організації дискусій, 

ситуативних діалогів, написанню різноманітних творчих робіт, анотацій, 

рецензій, рефератів тощо.  
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Загальні висновки 

У процесі студіювання генези створення підручників для поглибленого 

вивчення української мови з’ясовано, що досліджувана проблема активно 

розроблялася науковцями на різних етапах еволюціонування мовної освіти й 

виокремилась на сьогодні у такі провідні тенденції: постійні зміни і 

трансформації в системі поглибленого та профільного навчання; пошук 

ефективних шляхів оптимізації мовної освіти; розвиток інноваційного змісту, 

технологій, науково-методичного супроводу профільного навчання, формування 

в учнів готовності до подальшого професійно орієнтованого навчання. 

Базовими поняттями дослідження визначено термінологічні 

словосполучення «авторська методика», «лінгвістична креативність», 

«поглиблене вивчення фіілології», змістове наповнення яких потлумачено як 

провідні методичні концепти, на яких проведено пошукове дослідження. 

Вправи і завдання, уміщені в підручнику, спрямовані на формування в 

учнів ключових компетентностей, задекларованих у стратегічному документі 

«Нова українська школа». Зауважимо, що запропоновані вправи і завдання на 

формування ключових компетентностей учнів – спілкування державною мовою 

(СДМ), уміння вчитися впродовж життя (УВВЖ), математичну компетентність 

(МК), компетентності у природничих науках і технологіях (КПНТ), 

інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК), підприємницька 

компетентність (ПК), здоров’язбережувальна (ЗЗК), соціальна і громадянська 

компетентності (СГК), загальнокультурна (ЗКК), спілкування іноземними 

мовами (СІМ) – мають здебільшого інтегративний, комплексний характер, 

оскільки передбачають одночасне формування кількох компетентностей, межі 

яких до певної міри умовні.  

Студіювання змістового і технологічного аспектів авторської методики у 

змісті підручника «Українська мова» для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням філології переконує, що у ній зміщено 

акценти із навчання насамперед граматики на оволодіння мовою як даром 

рідного слова, на вправляння в усному й писемному мовленні, спілкуванні, на 

розвиток зв’язного мовлення, на створення максимально сприятливих умов для 
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мовленнєвої самореалізації здібних і обдарованих учнів через упровадження у 

практику творчих вправ, дослідницько-пошукових завдань, проведення мовних 

спостережень і дослідів, лінгвістичних ігор, розвиток монологічного й 

діалогічного мовлення з урахуванням ситуації спілкування тощо.  

Найістотнішими ознаками представленої в підручнику авторської методики 

навчання є її системність і технологічність, що уможливлює організовувати 

навчально-пізнавальну діяльність дев’ятикласників інтенсивно, продуктивно, з 

достатньо високою мисленнєво-мовленнєвою активністю у різноманітних її 

видах. Вправи і завдання, уміщені в книжці, спрямовані на формування в учнів 

ключових компетентностей, задекларованих у стратегічному документі «Нова 

українська школа». 

Значну увагу надано практичному спрямуванню мовної освіти підручника, 

на формування в учнів здатності використовувати здобуті знання в навчальних і 

життєвих ситуаціях для вирішення різноманітних практичних проблем, на 

формування потреби знати сучасну українську літературну мову й 

послуговуватися нею в усіх сферах суспільного життя, готовності адекватного 

вибору й отримання професійної філологічної освіти. 

Безпосередня участь в апробації матеріалів підручника в освітніх закладах 

Києва (СШ №252 імені Василя Симоненка, СШ №194 «Перспектива») під час 

педагогічної практики, а також узагальнення результатів апробації 

підтверджують його інноваційність та потужний дидактичний і розвивальний 

потенціал, відкритість, освітню мобільність та можливість інтерактивної 

взаємодії учнів із членами авторського колективу через медійні засоби за 

сприяння видавництва «Ранок». 
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Додаток А. Вправи, спрямовані на вдосконалення навичок роботи з текстом  

Вправа 72. Зайдіть на сайт Вікіпедії. З’ясуйте значення, історію та 

вживання слова менталітет. Складіть міні-твір на основі здобутих знань, уведіть 

у твір цитати. 

Вправа 233. Розгляньте фотоілюстрацію і складіть за нею діалог (полілог), 

дотримуючись основних ознак тексту. Уживайте складнопідрядні речення з 

підрядними порівняльними. (Примітка. До вправи подано цікаву 

фотоілюстрацію). 

 

Додаток Б. Вправи, спрямовані на формування ключових компетентностей 

1. Вправи, спрямовані на формування компетентності – СДМ – спілкування 

державною мовою. 

Вправа 2. Запишіть і прокоментуйте вислови. 

1. Українська мова не вчора придумана. Вона не сирота, має слов’янську 

родину й світову славу (Д. Павличко). 

2. Мова є вмістилищем усього сутнісного, вона безпараметрісна, кордони її 

ніколи не збігаються з географією (П.Мовчан). 

3. Мова – це те, що в’яже покоління з поколіннями, що в’яже території. 

Люди прив’язані до рідної мови. їх переселяють, а вони зберігають свої мовні 

ознаки. (П. Гриценко) 

4. Творіть, пишіть, вигадуйте і – головне – говоріть українською! Це й буде 

тим внеском, який може зробити кожен з нас. (Р. Кушнарьов)  

Вправа 8. Оберіть за бажанням роль журналіста або респондента* (того, у 

кого беруть інтерв’ю). Журналіст пропонує три-чотири запитання з теми 

«Розвиток української мови», респондент відповідає. 

Вправа 9. Підготуйте запитання до прес-конференції з теми «Українська 

діаспора», які можна було б поставити політикові, науковцю або представникам 

інших професій. Розкажіть про відомих представників української діаспори. 
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Вправа 11. Уявіть, що ви – делегат Всесвітнього конгресу українців, мета 

якого – обговорити становище української мови в країнах, де проживають 

українці-носії української мови. Підготуйте стислу промову (3-4 хвилини). 

Вправа 94. Прочитайте приказки і прислів’я. Якою темою вони об’єднані? 

Чи можна згрупувати прислів’я і приказки за вимогами до успішної реалізації 

видів мовленнєвої діяльності? Доповніть їх такими, що використовують у 

побутовому мовленні ваші близькі і знайомі. 

1. Бережи хліб на обід, а слово на відповідь. 2. Краще мовчати, ніж 

брехати. 3. Дав слово – дотримай його. 4. Не хочеш почути дурних слів, не 

кажи їх сам. 5. Що маєш казати, то наперед обміркуй. 6. Хліб-сіль їж, а правду 

ріж. 7. Треба знати, де що сказати. 8. Ласкаве слово – як день ясний. 9. Погане 

слово проковтни. 10. Всякому слову свій час. 11. Базіка – мовний каліка. 

12. Ляпає язиком, як постолом. 13. Накрив мокрим рядном та ще й помелом. 

14. Говорить, наче три дні не їв. 15. Гавкає, як собака на прив’язі. 

16. Заторохтіла сорока, наче діжка з горохом. 17. Меле, як порожній млин. 

18. Бесіди багато, а розуму мало. 19. Глухий слухає, як німий говорить. 20. На 

городі бузина, а в Києві дядько. 

2. Вправи, спрямовані на формування компетентності – МК – 

математичної компетентності. 

Вправа 93. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Доберіть заголовок.  

Потрібно пам’ятати, що види мовленнєвої діяльності не існують у чистому 

вигляді. Вони так чи інакше тісно пов’язані між собою, наприклад, слухання і 

говоріння. «Не можна нічого сказати, не слухаючи самого себе під час 

говоріння, тобто не контролюючи слухом правильність і ознаки 

висловлювання», – зазначають польські дослідники. Письмо є взаємозалежним 

із читанням. Кожен, хто пише (вправи, лист, твір), мусить читати свій текст. 

Притім читання сприяє збільшенню лексичного запасу мовця, збагаченню його 

знань практичної стилістики, а отже, хто багато читає, той краще пише. 

Протягом 70% часу, коли не спимо, ми спілкуємося. Із них 45% часу 

слухаємо, 30% говоримо, 16% читаємо, а лише 9% пишемо. Як образно сказали 
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науковці: «Слухаємо книжку протягом дня, промовляємо книжку протягом 

тижня, читаємо книжку протягом місяця, а пишемо книжку рік» (За Ніною 

Станкевич). 

Вправа 15. Прочитайте текст. Чи відповідає заголовок змісту тексту? Чи 

розкрив автор основну думку? Як виявляються багатство й різноманітність 

тексту? Чи можна вважати, що автор тексту врахував усі вимоги до мовлення?  

А ми вміємо дивувати: У всесвітній Книзі рекордів є десятки українських 

досягнень 

Книга рекордів Гіннесса – довідник найвизначніших досягнень – видається 

щороку одним із найбільших тиражів у світі. Рекорд був у 1990 році – 33,5 

мільйона примірників! За 65 років на її сторінки потрапили тисячі світових 

рекордів. Серед них – і встановлені українцями.  

Один із рекордів доводить, що ми – найспівочіша нація. Адже саме на 

нашому телебаченні тривала найдовша у світі трансляція пісенного 

телемарафону – аж 4 дні, з 29 березня до 2 квітня 2012 року. За 110 годин 385 

музичних колективів і солістів виконали понад дві тисячі пісень українською 

мовою. Телемарафон побачили в 155 країнах світу. 

Потрапило до Книги рекордів Гіннесса й найдовше безперервне читання 

поетичних творів. Упродовж 19 діб студенти та викладачі Острозької академії 

читали «Кобзар», а це 11 250 творів. За 456 годин приблизно три тисячі 

учасників перечитали книжку 45 разів! 

Київське конструкторське бюро імені О. К. Антонова потрапило на 

сторінки книжки, розробивши літак Ан-225 «Мрія». Це – найважчий літак у 

світі з максимальною спорядженою масою 640 000 кілограмів. У серпні 2009 

року літак внесли до Книги рекордів Гіннесса за перевезення найбільшого в 

історії авіації моновантажу загальною вагою в 187,6 тонни. А розмах крил у 

найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» – 88 метрів!  

Львівські кулінари потрапили в Книгу рекордів Гіннесса, створивши з 7040 

пампухів найбільшу мозаїку в світі.  

Також у Книзі можна знайти приклади індивідуальних досягнень. 

Український яхтсмен Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі* 71 
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годину 30 хвилин. Рекорд встановлено 2003 року. Також увесь світ вразила 

сила духу 65-річного львів’янина Павла Рєзвого, який на звичайному човні за 

61 добу перетнув Атлантичний океан. А потім він переплив Індійський океан 

лише за 57 днів. Українець став не лише найстаршою людиною, яка 

відважилась на таку мандрівку, але й найшвидшою. (За Ю. Голодригою)  

ІІ. Чи можна уявити собі Книгу рекордів без цифр? У яких життєвих 

ситуаціях ви користуєтеся цифрами і математичними обрахунками? 

3. Вправи, спрямовані на формування компетентності – КПНТ – 

компетентності у природничих науках і технологіях. 

Вправа 261. Випишіть із підручників історії, хімії, біології шість складних 

речень із підрядними мети. Визначте їхній стиль, аргументовано доведіть 

доцільність уживання таких складнопідрядних речень у цьому стилі. 

Вправа 30. Спишіть текст, замінюючи невідокремлені означення 

відокремленими. Чи змінився зміст тексту? Поясніть свою думку. 

Привезені з далеких сонячних земель соняшники стали символами 

степової України. Люди вірять, що вони весь час повертають за сонцем 

облямовані вогняними пелюстками голівки, ніби побоюючись, що світло може 

розсердитися й назавжди покинути землю. Є чимало сонячних назв і в інших 

рослин. «Сонцеглядом» називають цикорій, а «сонцецвітом» – кам’яну троянду 

(З книги «Ми Українці»).   

ІІ. Працюймо в групах. Об’єднайтесь у групи й виконайте завдання. 

«Біологи». Укладіть словникову статтю «Соняшник» для біологічного 

словника. 

«Письменники». Поясніть, як ви розумієте слова «сонцегляд» і «сонцецвіт». 

Придумайте власні новотвори – образні назви предметів, рослин із першою 

основою сонце. Напишіть твір-мініатюру з використанням образних назв. 

«Художники». Розкажіть про кольори, якими можна змалювати соняшник 

уранці, удень, у сутінках, під час дощу. 

Вправа 499. Складіть простий план тексту. Поясніть уживання великої 

літери. Наведіть інші приклади переходу власних назв у загальні. 
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У нашій мові є назви предметів, явищ, які названі іменами людей, але 

пишуться з малої букви. Звернімо увагу ось на такі назви: дизель, ампер, 

ватман, вольт, герц, рентген. За цими назвами стоять реальні люди: німецький 

інженер Дізель, французький хімік Ампер, власник паперової фабрики, англієць 

Ватман, італійський фізик Вольт, німецькі фізики Герц та Рентген. 

Ось назви квітів: бегонія, камелія, магнолія. Мало хто знає, що назви ці 

утворені від імені французького ботаніка Бегона, італійського священика 

Камеллі, що привіз у Європу з Японії цибулинки квітів, французького 

природознавця Магнолія. (З журналу) 

Вправа 418. Працюймо в парах. Складіть і розіграйте діалог (10-12 реплік) 

за однією з ситуацій: 1) ви хочете взяти участь у географічному квесті*, який 

проводитиметься за межами навчального закладу, ще й під час уроків. 

Необхідно звернутися до директора школи з проханням звільнити вас від 

уроків; 2) ви зустріли приятеля, з яким разом були в літньому оздоровчому 

таборі. Розпитайте його, як він провів літо і розкажіть про свої канікули. 

4. Вправи, спрямовані на формування компетентності – ІКК – 

інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Вправа 226. Прочитайте текст. Висловте власну думку, чи така інновація 

внесе позитивні зміни в організацію шкільного навчання? 

Американський фізик японського походження Мітіо Како зазначає: Зовсім 

скоро комп’ютери й окуляри трансформуються в крихітні лінзи, що даватимуть 

змогу завантажувати всю необхідну інформацію. Уже є окуляри доповнененої 

реальності, що мають таку функцію. Тому через рік-два школярі і студенти на 

іспитах просто можуть шукати відповіді на запитання: достатньо моргнути – і 

з’явиться потрібна інформація (З журналу).  

 Вправа 334. І. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Чи можна 

за заголовком спрогнозувати зміст тексту? Що виражає цей заголовок – тему чи 

основну думку? 

Як з’явився легендарний мульт? 

«Все про козаків» – унікальний мультиплікаційний продукт, створений 
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Володимиром Дахно та Едуардом Киричем. Цей мультсеріал має своїх 

прихильників не тільки в Україні, але й за кордоном, не тільки малеча не може 

відірватися від телеекранів, коли йдуть козаки, але й дорослі з радістю стежать 

за пригодами героїв. 

Навіть Google підтвердив популярність мультсеріалу і успіх його 

режисера-аніматора, ушанувавши Володимира Дахно, автора легендарних 

українських козаків, у своєму Doodle. 

Першу серію майбутнього мультсеріалу глядачі побачили у 1967 році, це 

був мультфільм під назвою «Як козаки куліш варили». Для створення цього 

сюжету взяли за основу роман Олександра Дюма «Три мушкетери», 

намалювавши відважного малого, високого хитруна і найдобродушнішого 

велетня, та назвали їх Око, Грай і Тур. Навіть назву мультфільму спочатку 

планували за аналогією – «Три запорожці», але вирішивши, що це банально, 

обрали для першої серії саме таку остаточну назву, яку ми всі добре знаємо. 

Головні герої абсолютно різні як зовні, так і за темпераментом. Безжурний, 

сміхотливий і сміливий Око, розумний, хитруватий і швидкий Грай, великий, 

але сором’язливий і ранимий Тур відвідують різні місця, де мають справу з 

різними людьми інших епох, країн і національностей, серед них є навіть 

інопланетяни та грецькі боги. 

Популярність мультсеріалу поширилася на Італію, Швейцарію, Швецію, 

Болгарію, Румунію, в Ірані мультфільм здобув колосального успіху та 

популярності. 

Козаки неодноразово ставали героями реклами, прообразами ляльок, за 

мотивами мультфільмів розроблено багато комп’ютерних ігор (З інтернетних 

ресурсів). 

ІІ. Випишіть складні безсполучникові речення. Поясніть уживання 

розділових знаків. 

Вправа 407. Ознайомтеся на сайтах Інтернету www.ukrop.com, 

greatukrainians.com.ua з інформацією про Тараса Шевченка та його творчість. 

Підготуйте повідомлення з теми «Невідомий Шевченко». 

Вправа 512. Прочитайте текст. Ужиті в ньому числівники запишіть словами. 
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Широке застосування в різних галузях діяльності електронних 

обчислювальних машин на початку 50 років минулого століття призвело до 

думки використати їх для механічного перекладу текстів із однієї мови на іншу. 

Перший цілком задовільний машинний переклад було здійснено в США в 

Пристанському університеті американськими вченими Л. Достертом, 

П. Гарвіном і П. Шериданом у 1954 році.  

Це перші переклади, очевидно, ще були далекі від досконалості, бо 

наслідки роботи машин, що перекладали, вимагали ще додаткового 

опрацювання (За А. Білецьким). 

ІІ. Виконайте завдання за текстом: 1. Доберіть заголовок до тексту. 

2. Випишіть з тексту прийменники і сполучники. Виконайте морфологічний 

розбір 3–4 (за власним вибором). 3. Випишіть з тексту спільнокореневі слова. 

Виконайте їх розбір за будовою. 4. Визначте час і вид ужитих в тексті дієслів. 

5. Поясніть правопис виділених слів. 

Вправа 513. Напишіть твір-мініатюру (8 - 9 речень) на тему «Сучасні 

можливості комп’ютерних технологій». 

Вправа 11. А Ознайомтеся на веб-сайтах, зокрема ukraіnskamova.com, з 

інформацією про розвиток української мови. Підготуйте за матеріалами їх 

стисле повідомлення. 

5. Вправи, спрямовані на формування компетентності – ПК – 

підприємницької компетентності. 

Вправа 303. Прокоментуйте думку Джексона Брауна: «У вас є рівно стільки 

часу, скільки його було в Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Томаса  Джефферсона, 

Пастера, Хелен Келлер, Альберта Ейнштейна». Використовуйте складнопідрядні 

речення з кількома підрядними. 

 Вправа 148. Напишіть твір-мініатюру  на одну з тем (на вибір) «Теплі 

історії мрійника», «Теплі історії про дива», «Історії про успішних людей», 

використовуючи складносурядні речення з приєднувальними сполучниками. 

Вправа 34. Прочитайте текст, перекажіть його. Прокоментуйте пораду. 

В інтерв’ю Еспресо.TV лауреат Нобелівської премії Дан Шехтман на 

http://espreso.tv/


38 

 

запитання: «Що б Ви порадили молодим людям, майбутнім студентам? Які 

навички потрібно розвинути, щоб досягти успіху?» відповів: «Подивіться на 

успішних людей. У них всіх є одна спільна риса – емоційний інтелект. Вони 

знають, як спілкуватися з людьми. Вони бачать іншу людину, вислуховують її та 

розуміють, що ця людина говорить вербально та своєю поведінкою. Вони 

співвідносять себе з іншими людьми. Це жодним чином не стосується ділових 

навичок, а того, як ви розмовляєте з людьми. Адже спілкування – найважливіша 

частина будь-якого соціального процесу» (З інтернетних джерел).  

Вправа 160. І. Запишіть поради. Визначте в реченнях головне й підрядне 

речення. Доведіть свою думку. 

1. Спробуй дізнатися, який ти є насправді, без недооцінок і переоцінок, 

пізнай самого себе. 2. Не вір друзям, які завжди хвалять 3. Не звинувачуй 

інших, якщо в тебе щось не виходить. 4. Якщо ти чимось не сподобався другові, 

ти теж повинен бути невдоволений собою. 5. Якщо хочеш добре знати себе – 

пробуй свої сили в різних видах діяльності (З журналу). 

ІІ. Запишіть 4–5 порад для свого однокласника або товариша. 

6. Вправи, спрямовані на формування компетентності – ЗЗК – 

здоров’язбережувальної компетентності. 

Вправа 250. Ви збираєтеся йти грати у футбол, однак ваш друг захопився 

комп’ютерною грою й передумав іти разом з вами. Спробуйте переконати його, 

доведіть переваги футболу для здоров’я, використовуючи підрядні речення 

причини. 

Вправа 57. Прочитайте текст. Перекажіть текст, замінюючи пряму мову 

непрямою. Що змінилося при цьому? Який варіант передачі чужої мови є 

доцільнішим у цьому випадку? Свої думки обґрунтуйте. 

«Ключ» від здоров’я 

Хочу поговорити про «ключ» від здоров’я. Це – сила волі, уміння досягти 

поставлених цілей, завершувати слово ділом. 

На жаль, у юному віці цей «ключ» є не в кожного. Нині, як ніколи раніше, 

часто доводиться бачити чимало молодих людей, які люблять похизуватися 
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своїми знаннями з тієї чи іншої галузі, та далі цього не йдуть. Скажімо, чудово 

розуміючись в усіх стилях плавання, знаючи до дрібниць і результати, й 

методики тренувань видатних спортсменів, нерідко самі заледве тримаються на 

поверхні води. Годинами доводять комусь користь дихальних вправ Хатха-йоги 

та при цьому не кидають палити, легко назвуть вам рекордсменів, а самі вранці 

ніяк не піднімуться на зарядку. 

Людину, яка в юності не виховала в собі силу волі, працьовитість, пізніше, як 

правило, не вдовольняє ні робота, ні батьки, ні сім’я. На всіх вона ображена, всі 

довкола, виявляється, їй зобов’язані чимось, завинили в чомусь. Такі байдужі і до 

власного здоров’я, не дбають про те, як зміцнити його, удосконалити себе самого. 

За тисячолітній досвід людства викристалізувалося мудре прислів’я: 

«Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш 

характер – пожнеш долю». Ви якраз увійшли в ту відповідальну пору духовного 

«засіву», від якого залежатимуть майбутні «врожаї» – змістовність, 

повноцінність життя (З підручника). 

Вправа 528. Прочитайте текст. Уставте пропущені літери. Оберіть з 

поданих у дужках варіантів правильний, що відповідає українському правопису. 

Мабуть, набіл..ший, д..фіцит нашого часу – це д..фіцит тиші. Щоде(нн,н)ий 

вплив гуркоту пром..слових машин та в..рстатів, літаків, поїздів, авто та інших 

дарів техноге(н,нн)ої ц..вілізації супроводжує нас з ранку до вечора. За 

свідче(н,нн)ями учених, у 70 процентів н..врозів винуватцем є шум, гучні звуки, 

що руйнують своїми д..цибелами нормальну роботу нашого організму. Та чи 

завжди так уже й необхідно вдаватися до рятівниць-пігулок? Згадаємо про 

забутий метод, за допомогою якого лікувати себе може кожний. Наприклад, 

стародавні єг..птяни не знали про димедрол – безсо(н,нн)я там лікували … 

хоровим співом. Незвичайну властивість музики, правильно дібраних мелодій 

відзначили ще кор..феї мед..цини І. Сєченов, С. Ботків, І. Павлов. Відомий 

українс..кий психот..рапевт О.Слободяник зі Львова стверджує, що елегії, 

ноктюрни, кол..скові пісні спр..ятливо діють на хворих з різними формами 

д..пресії, при різноманітних психозах (З газети). 

1. Визначте стиль тексту, обґрунтуйте свою думку. 
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2. Які орфограми можна проілюструвати за допомогою тексту? 

3. Підкресліть в тексті дієслова. Визначте їх дієвідміни. 

4. Провідміняйте дієприкметник забутий (І варіант) і прикметник різноманітний 

(ІІ варіант). 

5. Поясніть значення слів дефіцит, децибели, корифей, елегія, ноктюрн. 

6. Визначте розряд за значенням ужитих у тексті займенників. 

7. Розкажіть про вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами 

речення. 

Вправа 319. Е.М. Ремарк пише: «Увечері я часто запитую себе: що 

прекрасного було в тебе сьогодні? І мушу зауважити: яким би обтяжливим не 

був день, все ж маленький сонячний зайчик завжди показується». Розкажіть, що 

гарного відбулося у вас, використовуючи складнопідрядні речення з кількома 

підрядними. 

7. Вправи, спрямовані на формування компетентності – СГК – соціальної і 

громадянської компетнетності. 

Вправа 188. Уявіть себе в ролі соціального психолога, якому належить 

скласти об’єктивний соціальний портрет сучасних підлітків. Використовуйте 

складнопідрядні речення з підрядними означальними. 

Вправа 243. Висловіть свої міркування з порушеної проблеми, 

використовуючи складнопідрядні порівняльні речення  

Радість з кимось – подвоєна, а горе з кимось – поділене (Нар. творчість). 

 Вправа 243. Підготуйте агітаційний виступ на одну з тем: «Уникаймо в 

мовленні лайливих слів!», «Будьмо ввічливими!», «Будьмо толерантними!», 

використовуючи складнопідрядні речення з підрядними умови. 

Вправа 243. Уявіть собі ситуацію: ви подорожуєте Європою. Розкажіть 

своїм європейським співрозмовникам про символи України, використовуючи 

складнопідрядні речення з підрядними наслідку. 

 Вправа 351. У своєму Twitter Святослав Вакарчук написав: «Не дивіться на 

Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей». 

Чи погоджуєтеся з музикантом? Висловіть свої міркування в дискусії. 
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8. Вправи, спрямовані на формування компетентності – ЗКК – 

загальнокультурної компетнетності. 

Вправа 216. Ваш друг не зовсім розуміє вислів Сократа: «Заговори, що я 

тебе побачив». Поясніть товаришеві, як можна «побачити» людину з її розмови. 

Проілюструйте свої думки прикладами, коли особистість досягала успіхів 

завдяки своїм вдалим виступам. Використовуйте підрядні речення часу.   

Вправа 391. Прокоментуйте висловлення.  

Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було 

бажання. Це не є перевагою вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-

мовників, це – не тільки ознака, а й обов’язок кожної культурної людини 

(Б. Антоненко-Давидович).  

Вправа 217. Сучасна українська письменниця Слава Світова пише: «Коли я 

була маленька, то їздила в майбутнє на зеленому автобусі. Я чекала його рівно 

опівдні вчорашнього дня, на перехресті трьох сусідніх вулиць. І з’являвся він 

завжди несподівано – то виїжджав із бузинових кущів, то випірнав із 

глибоченної дощової калюжі…». Напишіть твір-мініатюру «Спогади мого 

дитинства», використовуючи складнопідрядні речення з підрядними часу. 

 Вправа 457. Складіть два ССЦ, із паралельним і послідовним зв’язком, на 

тему «Традиції і звичаї нашого народу». 

9. Вправи, спрямовані на формування компетентності – СІМ – спілкування 

іноземними мовами. 

Вправа 541. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. 

Складіть з трьома словосполученнями речення. 

Благодарить родителей, в одиннадцять часов, при любой погоде, под 

редакцией, заслуживать внимания, ждать ответа, просить сына, учить языку, 

считать сыном, видеть собственными глазами, говорить на украинском языке, 

согласно приказа, во время антракта. 
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Додаток В. Теоретичні відомості у формі таблиці з наочною схемою. 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними 

Види підрядності Приклад речення Схема 

Складнопідрядні речення з 

послідовною підрядністю. 

Перша підрядна частина залежить 

від головної, друга підрядна 

частина від першої тощо. 

Відповідно їх називають підрядна І 

ступеня, II ступеня тощо 

Пам’ятайте, що любов – 

це насамперед відпові-

дальність за ту людину, 

яку ти полюбив, за її 

долю, за її майбутнє. 

(В. Сухомлинський) 

 

Складнопідрядні речення з 

однорідною супід рядністю: 

підрядні частини одного виду 

стосуються того самого слова в 

головній частині або всієї головної 

частини. 

Увага! Підрядні частини між 

собою рівноправні, незалежні 

сурядні, а щодо головної – підрядні 

(залежні), отже, супідрядні 

Я сьогодні не знаю, хто 

там ходить в саду, як я 

щастя впізнаю, де 

кохання знайду. 

 (Є. Летюк) 

 

Складнопідрядні речення з 

неоднорідною супідрядністю: 

1) кілька однакового виду 

підрядних відносяться до різних 

членів головної частини; 2) кілька 

підрядних різного виду пояснюють 

у головній різні слова або одна 

підрядна частина пояснює всю 

головну частину, а друга підрядна 

– один з її членів 

1) Над світом, що став 

загадковим, я чую 

подихи, що залишив 

співець. (В. Швець) 

2) Ті, хто займаються 

наукою, повинні диви-

тися на знання, як на 

довірену їм скарбни-

цю.(К. Тимірязєв) 

 

Складнопідрядні речення із 

супідрядністю і послідовною 

підрядністю 

1) Коли Василь дивився 

на годинник, він був так 

схвильований, бо пос-

пішав на зустріч, яка 

вирішувала його долю. 

2) Я був певен, що моїх 

учителів турбувало одне 

питання, чи витримаю я 

іспит і чи добре його 

витримаю. 

 

 

1)  

 

 

 

 

 

2)  
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Додаток Г. Рубрики «Пишемо так», «Наголошуємо так» 

 Наголошуємо так: 

бюлете́нь, вимо́га, вимо́ва, гороши́на, гро́шей, ді́тьми, дові́дник, квітко́вий, 

л карський (від слова лікар), ліка́рський (від слова ліки), літо́пис, ма́ркетинг, 

новина́, одноразо́вий, пере́пис, псевдонім́, ра́зом, сере́дина. 

 Пишемо так: 

Орфограма «Дефіс у неозначених займенниках» 

будь-котрий, будь-котрому, будь-хто, будь-що, будь-якого, казна-що, ким-небудь, 

кому-небудь, котрий-небудь, котрого-небудь, хтозна-ким, хтозна-кому, хтозна-

котрий, хтозна-скільки, хтозна-хто, хтозна-чий, хтозна-що, хтозна-який, хто-

небудь, чий-небудь, чому-небудь, що-небудь, який-небудь. 

Додаток Д. Рубрика «Культура мовлення» 

Флешка – це правильно? 

Комп’ютерні технології 
розвиваються дуже активно. Ще 
недавно ми користувалися гнучкими 
дискетами, магнітооптичними 
дисками, а сьогодні вже майже кожен 
користувач комп’ютера знає, що таке 
флешка. Нагадаймо: флешка – 
комп’ютерний накопичувач даних. 
Слово походить від англійського flash 
– «швидко промайнути, сяйнути, 
спасти на думку». Семантична ознака 
швидкості є й в інших словах із таким 
самим коренем: флеш-карта або флеш 
пам’ять – «напівпровідниковий 
запам’ятовувальний пристрій, що 
випускається у вигляді плат 
персонального комп’ютера». 

Те саме стосується і слова флеш-
моб (від англ. flash mob – «миттєвий 
натовп»), яке не пов’язане з 
комп’ютерними технологіями. Флеш-
моб – один із різновидів перфомансу 
(сучасної форми акційного мистецтва, 
спонтанного вуличного театру), суть 

якого полягає в тому, що в певний час 
у певному місці раптово, ніби 
випадково, з’являється натовп. Він 
виконує підготовлений заздалегідь 
план дій, найчастіше – абсурдний і 
дивний. Учасники флеш-мобу не 
повинні спілкуватися один з одним, а 
чіткий план обговорюється через 
інтернет. Потім натовп так само 
швидко зникає.  

Семантична ознака швидкості є й 
у слові флеш-диск – так ще називають 
комп’ютерний накопичувач даних, або 
ж флешку. Суфікс -к- надає слову 
семантичного відтінку здрібнілості. А 
от слово без цього суфікса на 
позначення дискового накопичувача не 
вживається, хіба лише флеш-диск. Це 
дає підстави говорити, що перед нами 
розмовний варіант слова. Відповідно в 
розмовному мовленні можна 
використовувати слово флешка, а от в 
інших стилях – флеш-диск. 

(За С. Чемеркіним)

 



44 

 

Додаток Е. Форми, методи і прийоми навчання української мови 

дев’ятикласників, реалізовані у підручнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель авторської методики  

Подаємо приклади окремих вправ і завдань, що висвітлюють методи 

навчання української мови. 

 Пояснювально-ілюстративний.  

§3 Рубрика «Буду я навчатись мови золотої»  

Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після неї або в середині, 

а також включати пряму мову: 

А: «П». Василь Симоненко писав про квіти: «Слів на описи не трачу, 

словом не передаси їх земної, безсловесної, дивовижної краси». 

«П», – а. «До числа найніжніших квітів належать лілії, лілеї, лелії», – так 

пише про квітку Андрій Кондратюк. 

«П, – а. – П». «Яка ти розкішна, земле, – думала Маланка. – Весело засівати 

Пояснювально-

ілюстративний (до 

інформації подано 

ілюстративний 

матеріал (схеми, 

таблиці, приклади) 

Репродуктивний 

(відтворення і 

повторення видів 

роботи за 

завданням) 

Проблемного викладу 
(вивченню теми передує 

проблемне завдання, що спонукає 

учнів до осмислення та 

самостійного розмірковування) 

Дослідницький 

(формує вміння 

набувати знання 

самостійно в процесі 

дослідженння 

певного явища) 

Метод творчих 

завдань (активізують 

вміння мислити творчо, 

креативно) 

 

Евристичний (частково-

пошуковий) (формує вміння 

помічати проблему, висловлювати 

припущення,шукати рішення, 

добирати аргументи на 

підтвердження) 

Методи 

навчання 
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тебе хлібом, прикрашати тебе зелом, заквітчати квітами». 

(М. Коцюбинський) 

А: «П», а. Пішла жінка в поле жати та й узяла з собою синочка, посадила 

його під копицю, дала нехитрі іграшки і сказала: «Грайся, мій 

Івасику, не плач, моя квіточко», поцілувала і пішла. (Б. Крауш) 

 Репродуктивний. 

Вправа 124. Складіть за схемами речення на одну з тем: «Коли світлини 

мовчать», «Особлива зірка на небі», «Сила слова». Підкресліть граматичні 

основи. 

 1. […], а […].  

 2. […], та […]. 

 3. […], проте […]. 

 4. […], зате […].  

 5. […], однак […]. 

 6. […], але […]. 

 

 Проблемного викладу. 

Вправа 128. Cпостереження-аналіз. Прочитайте. Визначте, який відтінок 

вносять у смислові відношення сполучники чи, або, то … то. Поясніть розділові 

знаки у складносурядних реченнях із розділовими сполучниками. 

1. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах 

провалля. (М. Коцюбинський) 2. Або гори Карпати сповиті в синяві мряки, або 

непроглядні густі праліси синіють здалека, немов зачарований, замкнений у 

собі, окремий світ. (О. Кобилянська) 3. Чи то зумисне, чи то так виходило. 

(Іван Багряний) 

Вправа 166. Спостереження-аналіз. Прочитайте й зіставте два речення. 

Розберіть підрядні частини за членами речення. Чи є слово що членом першого 

підрядного речення? Другого? Чи можна слово що в першому й другому 

підрядних уважати однією частиною мови? Чому? Чи падає логічний наголос на 

що в першому реченні? у другому? Сформулюйте висновок. 

1. Я не знала, що Оксана збирається робити фізичні вправи. 

2. Я не знала, що Оксана збирається робити. 

 Евристичний. 

Вправа 72. Зайдіть на сайт Вікіпедії. З’ясуйте значення, історію та 

вживання слова менталітет. Складіть міні-твір на основі набутих знань, уведіть 

у твір цитати. 
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Вправа 120. Випишіть із творів сучасних українських письменників чотири 

складносурядних речення з єднальними сполучниками, у яких би дії, про які 

говориться в частинах речення: 1) відбувалися одночасно; 2) відбувалися в 

певній послідовності; 3) мали причиново-наслідковий зв’язок; 4) змінювали 

одна одну, чергувалися. 

Вправа 407. Ознайомтеся на сайтах Інтернету www.ukrop.com, 

greatukrainians. com.ua з інформацією про Тараса Шевченка та його творчість. 

Підготуйте повідомлення з теми «Невідомий Шевченко». 

 Дослідницький. 

Стилістичний експеримент. Із простих речень утворіть усі можливі типи 

складних. Складіть з утворених речень текст і запишіть його. Зробіть висновок 

про стилістичну роль безсполучникових складних речень. 

 Метод творчих завдань. 

Вправа 232. Складіть і запишіть опис вечірнього міста або села (10–12 

речень), уживаючи різні порівняльні конструкції. 

Вправа 360. Уявіть, що сьогодні ви зможете взяти інтерв’ю у відомого 

футболіста або кіноактора. Підготуйте запитання, які хочете поставити, 

продумайте початок і завершення розмови. 

Безперечно, дидактична система спрямовує вчителя на розв’язання 

протиріч між індивідуальним характером здобуття знань учнем та колективним 

характером їх застосування. Як групова, так й індивідуальна форма роботи 

передбачають забезпечення ефективного сприймання і адекватного розуміння 

нової навчальної інформації учнем, ознайомлення із зразками виконання 

проблемних завдань, вироблення практичних умінь і навичок та закріплення їх 

у самостійній творчій роботі. 

Індивідуальну форму роботи у навчанні учнів запропоновано реалізувати 

на засадах диференціації мовного матеріалу курсу за ознаками методичної 

доцільності (відповідність цілям і завданням курсу) і складності (відповідність 

рівню мовної компетенції учня). Представлено у підручнику й інші 

форми роботи. 
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З-поміж прийомів мисленнєвого характеру застосовуються: аналіз, синтез, 

порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, індукція, дедукція 

тощо. 

Наявні й специфічні прийоми, зумовлені змістом теми, зокрема прийоми 

графічного розбору, розбору-міркування; заміна, поширення, перестановка 

мовних одиниць; моделювання структури речення, словосполучення, 

конструювання словосполучень, речень певного типу, заміна мовних одиниць 

співвідносними, лінгвістичний і стилістичний експерименти тощо.  

Форми роботи 

Індивідуальна 

Вправа 464. Зробіть 

комплімент трьом-чотирьом 

своїм однокласникам. 

Вправа 465. Складіть розповідь 

«Знайомтеся – це я!». 

Попарна 

Вправа 54. Працюймо в парах. 

Розіграйте в особах знайомство 

в потязі, на відпочинку, 

уживаючи речення з прямою 

мовою. 

Групова 

Вправа 406. Працюймо в групах. 

Побудуйте діалог на тему «Яка 

краса у цьому світі». Розіграйте 

його, об’єднавшись у групи по 

троє. Завдання третього – 

тактовно включитися в розмову 

двох осіб. 

Колективна 

Вправа 351. У своєму Twіtter 

Святослав Вакарчук написав: «Не 

дивіться на Україну як на землю 

своїх батьків. Дивіться на неї як на 

землю своїх дітей». Чи 

погоджуєтеся ви з музикантом? 

Висловте свої міркування в 

дискусії. 


