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ВСТУП 

 

Сучасна Концепція національної освіти ставить перед учителем 

української мови чітку вимогу: сприяти формуванню національно-мовної 

особистості учня із свідомим ставленням до мови, розвиненим мовленням, 

мисленням, інтелектом. Це чітко відзначено в Законі про освіту в Україні, 

концепціях мовної освіти і Державному стандарті базової і повної середньої 

освіти. 

Формування мовної особистості зумовлює засвоєння учнями системи 

понять і термінів з української мови, що сприятиме усвідомленню ними 

значущості цих одиниць, позитивно впливатиме на формування 

мовленнєвознавчої компетентності.  

Загальні питання термінології й термінознавства порушували у своїх 

працях І.Білодід, В.Виноградов, Д.Ганич, М.Кожина, І.Кочан, 

Т.Ладиженська, А.Михальська, І.Олійник, Т.Панько, О.Пономарів, 

О.Реформатський, Л.Симоненко, О.Суперанська та ін.; особливості роботи 

з термінолексикою на уроках мови досліджували О. Горошкіна, С. Караман, 

М. Пентилюк, М. Шкільник та ін.; окремі аспекти засвоєння 

лінгводидактичної термінолексики розкривали О. Божко, Н. Бородіна, 

Т. Котик, С. Яворська й ін. 

Основою засвоєння учнями мовленнєвознавчої термінології стали праці 

психологів і психолінгвістів (Л. Виготський, Г. Костюк, М. Жинкін, І. Зимня, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Л. Щерба) та методистів (О. Горошкіна, 

Т. Донченко, С. Караман, О. Кучерук, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, 

А. Нікітіна, М. Пентилюк та ін.).  

Попри наявність досліджень у галузі навчальної лексикографії проблема 

засвоєння мовленнєвознавчої термінології на уроках вивчення морфології 

досліджена не в повному обсязі, що й зумовило вибір теми наукової роботи 

«Засвоєння учнями мовленнєвознавчої термінології на уроках вивчення 

іменних частин мови».  



5 
 

Актуальність дослідження визначається потребами суспільства в 

якісному навчанні учнів; недостатнім рівнем володіння ними сучасною 

мовленнєвознавчою термінологією. 

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність учнів 6 класів.  

Предмет дослідження – процес засвоєння мовленнєвознавчої 

термінології шестикласниками на уроках морфології. 

Мета роботи полягає в розробленні методики засвоєння учнями 6 класів 

мовленнєвознавчої термінології у процесі вивчення іменних частин мови.  

Реалізація поставленої мети потребувала розв’язання таких завдань: 

1) уточнити значення понять «мовленнєвознавство», «термін», 

«термінологічна компетентність» в аспекті дослідження; 

2) розглянути місце мовленнєвознавчої термінології у системі навчання 

української мови; 

3) з’ясувати роль мовленнєвознавчих термінів у формуванні 

комунікативної компетентності шестикласників; 

4) проаналізувати місце досліджуваної термінології в чинних програмах; 

5) розробити систему вправ, спрямовану на засвоєння учнями 

мовленнєвознавчих термінів на уроках вивчення іменних частин мови. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні положення її, 

дидактичні матеріали можуть бути використані на уроках української мови, 

застосовані на практичних заняттях з методики викладання української мови, 

а також під час виробничої практики студентів  в освітніх закладах.  

Апробація результатів робити. Основні положення дослідження 

обговорювалися на засіданні кафедри мовознавства (грудень 2018), 

висвітлювалися в доповідях на Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми філологічних та 

лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських 

дослідженнях» та Всеукраїнській студентській науково-практичній 

конференції «Українська мова в контексті слов’янознавства та 

компаративістики» (Херсон, 2018). 
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Структура роботи. Наукове дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (62 позиції) та  4 

додатків. Загальний обсяг роботи – 45 сторінок, із них основного тексту – 25. 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЗНАВЧОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ  

 

1.1. Мовленнєвознавчий термін як наукове поняття 

 

Розвиток сучасного суспільства, цінність інформації, швидкість і якість 

сприйняття й обміну інформаційними потоками пред’являють молодому 

поколінню високі вимоги. Сьогодні комунікативному вихованню школярів 

надається особливого значення, оскільки в ньому вбачають запоруку 

успішного формування соціально активної особистості, яка вміє не тільки 

виконувати репродуктивні завдання й писати без помилок, а й висловлювати 

свої думки відповідно до ситуації мовленнєвого спілкування, тобто бути 

комунікативно компетентною. Одним із шляхів досягнення високого рівня 

комунікативної компетентності є реалізація мовленнєвознавчого аспекту, 

який передбачає засвоєння школярами основ теорії тексту, прилучення їх до 

практичної текстової діяльності. Термін «текстова діяльність» Т.Дридзе 

тлумачить як систему універсальних навчальних дій, активність індивіда, 

спрямовані на створення, сприймання або інтерпретацію тексту [18, с. 26].  

Питаннями текстової діяльності опікується мовленнєвознавство 

(лінгвистика мовлення). Це поняття вживається відносно комплексу 

дисциплін, об’єднаних спільним об’єктом вивчення – мовлення, мовленнєва 

діяльність, мовленнєве спілкування тощо. У лінгвістиці розглядають дві 

сфери, одна вивчає мовні системи, інша – мовлення. «Лінгвістика мовлення, 

на думку Н. Арутюнової, має своїм об’єктом усі типізовані явища, які не 

відірвалися від учасників комунікації й ситуації спілкування», тобто 
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мовлення як конкретне говоріння, як процес (мовленнєва діяльність) і його 

результат (висловлювання, текст) [2]. 

Мовленнєвознавство за словником-довідником – це розділ мовознавства, 

що досліджує організацію мовлення, комплекс одиниць – мовленнєвих 

жанрів, стилів, типів, особливостей різних сфер спілкування, процеси 

продукування мовлення й породження текстів [53, с .157]. Сам термін 

«мовленнєвознавство» розглядають у своїх працях М. Кожина, Т. 

Ладиженська, В. Мещеряков, О. Сиротиніна та ін.), який набув поширення і в 

лінгводидактиці, як «педагогічне мовленнєвознавство», запропоноване 

Т. Ладиженською як «культура демократичного спілкування і взаємодії» [27], 

у центрі уваги якого, за В.Мещеряковим, лежить «мовленнєва особистість, 

мовленнєвий акт у сукупності його мовних, прагматичних, психологічних і 

соціальних параметрів» [33, с. 3].  

Мовленнєвознавство, на думку М.Кожиної, – це галузь знань, що 

включає комплекс наук (психолінгвістику, стилістику, риторику, 

комунікативну лінгвістику), які досліджують з різних боків один і той же 

об’єкт (мовлення, мовленнєву діяльність), об’єднані спільним принципом 

навчання: вживанням, функціюванням мови в зовнішньому середовищі 

(контексті) [23, с.2]. Науковці (Т.Дридзе, М.Кожина, Т.Ладиженська, 

Я.Мельничайко, М.Пентилюк, Г.Шелехова та ін.), ідучи за М.Кожиною, 

виділяють у мовленнєвознавстві розділи: мовленнєву комунікацію, вчення 

про мовлення, функційну стилістику, вчення про жанри і правила мовлення [ 

23, с. 17]. 

 Визначені шкільною програмою поняття про мовлення, формують в 

учнів уявлення про нього як вид діяльності людини, сукупність мовних 

і позамовних умов спілкування. Науковці (О.Горошкіна, А.Нікітіна, 

М.Пентилюк) вважають, що мета засвоєння мовленнєвознавчих понять 

полягає у «використанні їх як орієнтирів для формування вмінь і навичок 

зв’язного мовлення», що забезпечує «формування комунікативної 

компетентності мовної особистості» [53, с. 157]. 

Добір і змістове наповнення мовленнєвознавчих понять зумовлені логікою 

навчання мови й мовлення, виробленням в учнів мовних і мовленнєвих умінь 
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і навичок. Необхідність засвоєння мовленнєвознавчих понять обґрунтована в 

працях Я.Мельничайка, М.Пентилюк, М.Стельмаховича, Г.Шелехової та ін. 

Науковці стверджують, що особливої уваги в навчанні мови потребують 

мовленнєвознавчі поняття та система формування комунікативних умінь 

і навичок учнів. Цей процес зумовлює не лише засвоєння учнями загальних 

понять курсу, формування пізнавальної активності та самостійності, а й 

посилення практичної спрямованості навчання [32, с. 259]. 

Важливу роль у практичному мовному й мовленнєвому розвиткові учнів 

О.Реформатський відводить засвоєнню ними системи понять (предмети і 

явища дійсності, що відбивають їх загальні й суттєві ознаки, зв’язки та 

відношення) і термінів (слово чи словосполучення, яке точно позначає якесь 

наукове поняття) [50, с. 50]. Для позначення термінологічних одиниць ми 

скористалися твердженням О. Реформатського: «терміни – це система 

понять певної науки, які закріплені у відповідному словесному вираженні» 

[50, с. 51]. Отже, визначення терміна є визначенням поняття, представленого 

ним.  

Мовленнєвознавчі поняття (терміни), які мають засвоїти учні на уроках 

мови, науковці (О.Біляєв, О.Горошкіна, М.Кожина, Т.Ладиженська, 

А Михальська, М.Пентилюк та ін.) поділяють на чотири групи: 1) мова, 

мовлення, мовленнєва діяльність; види мовленнєвої діяльності, різновиди 

мовленнєвого спілкування; мета спілкування, основні правила спілкування; 

2) текст: єдність, зв’язність тексту; тема, основна думка, тема, мікротема; 

простий (складний) план тексту; будова тексту; абзац; ключові слова в тексті; 

3) функційно-смислові типи мовлення та різновиди їх, особливості будови; 

оцінка предмета (явища); 4) стилі мовлення, різновиди їх [23]. 

Практична цінність засвоєння мовленнєвознавчих термінів полягає в 

тому, що знання типологічної будови тексту допоможе учням краще 

запам’ятати чуже висловлювання, а знання типів мовлення – докладно 

відтворити текст. Отже, успішність навчання мови в школі вимірюється не 

лише мовними знаннями, уміннями й навичками, а й рівнем 

мовленнєвознавчої підготовки учнів, що сприяє формуванню комунікативної 

компетентності їх. 
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 1.2. Термінологічна компетентність як складник комунікативної 

компетентності 

 

У Державному стандарті зазначено, що основна мета навчання 

української мови полягає в мовленнєвому розвитку школярів – формуванні 

вмінь висловлюватись в усіх доступних для них формах, типах і стилях 

мовлення [16]. Тому першочерговим завданням навчання української мови в 

школі є забезпечення формування мовленнєво-мовної компетенції учнів. 

Зважаючи на це, мета навчання української мови полягає у створенні 

умов й розробленні шляхів формування мовленнєвої компетентності 

особистості, здатної до активного спілкування в усіх сферах сучасного життя. 

Аналіз наукових джерел дозволив зробити висновок, що під 

компетентністю вчені розуміють здатність людини застосовувати свої знання 

(С.Шишов, В.Кальней); здатність, що ґрунтується на досвіді або знаннях, які 

людина розвинула завдяки практиці або освіті (Дж.Равен) [компет]; навички 

й уміння, які особистість може використовувати в різних ситуаціях і 

контекстах (С.Бондар) [9]; інтегровану здатність особистості, набуту в 

процесі навчання; «необхідний комплекс знань, навичок та досвіду, що 

дозволяють ефективно здійснювати діяльність» (М.Пентилюк) [53, с. 111]; 

володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне 

ставлення до предмета діяльності (А. Хуторськой) [58]. Отже, науковці 

визначають компетентність як обізнаність, ерудованість, авторитетність, 

інформованість особистості. 

Природа компетентності, як уважає С.Бондар, виявляється «в органічній 

єдності з цінностями людини, в тобто в умовах глибокої особистісної 

зацікавленості в даному виді діяльності» [9, с. 8], зокрема комунікативної. 

Комунікативну компетентність учені (О.Горошкіна, А.Нікітіна, Л.Попова, 

М.Пентилюк) пов’язують з поняттям мовленнєва особистість і розуміють її 

як «здатність користуватися мовою залежно від ситуації, особливу якість 

мовленнєвої особистості, набуту в процесі спілкування» [53, с. 116]. 

Науковці вважають, що комунікативна компетентність складається з 
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«мовленнєвої (уміння застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями), мовної (знання одиниць мови та правил їх поєднання), 

предметної (уміння на основі активного володіння лексикою відтворювати в 

свідомості картини світу) і прагматичної компетенцій (здатність до 

здійснення мовленнєвої діяльності, зумовленої комунікативною метою, 

врахування функційно-стильових різновидів мовлення)» [53, с. 116]. Отже, 

учні, засвоюючи мову, формують мовні й мовленнєві уміння й навички, 

набувають мовної і мовленнєвої компетентностей. 

З огляду на це доцільно виділити три власне предметних 

компетентності: мовну, мовленнєву і комунікативну. Мовна компетентність 

спрямована на розуміння потреби вивчати українську мову; на засвоєння 

учнями мовних понять про іменні частини мови, оперувати цими поняттями 

у процесі мовленнєвої діяльності); на формування вмінь заглиблюватися у 

зміст дидактичного тексту. Мовленнєва розглядається як реальна вимога до 

засвоєння учнями мовленнєвознавчих понять та формування вмінь оперувати 

ними під час роботи з текстом; розуміння видів і способів діяльності, на 

основі яких формуються комунікативні вміння й навички [25, с.18–24]. 

Складником комунікативної компетентності є досконале володіння 

учнями культурою спілкування, термінологічною лексикою; розуміння ними 

значення вивчених термінів і понять, навички вживання їх під час 

спілкування.  

Дослідники (Н. Безгодова, Н. Бородіна, Н. Голуб, І. Дроздова, 

Г. Онуфрієнко та ін.) приділяючи значну увагу формуванню термінологічної 

компетентності учня, окреслили функційні можливості термінознавства 

в курсі української мови. 

Термінознавство сьогодні переглядає свої положення про сутність 

терміна, серед яких, на думку Т.Стасюк, найголовнішими є питання про 

призначення терміна, структуру знань, які стоять за ним [54, с. 38]. 

У мовознавстві існують різні пояснення поняття «термін», які переважно 

подібні й різняться лише деталями. Н. Васильєва, Н. Подольська, А. 

Суперанська розглядають термін як «спеціальне слово (словосполучення), 

прийняте в професійній діяльності і вживається в особливих умовах; як 
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словесне визначення поняття, що входить в систему понять певної галузі 

професійних знань; як понятійний елемент мови для спеціальних цілей‖ [56, 

с. 14]. 

Здобуття якісної освіти передбачає досконале володіння учнями 

термінологією предмета, що вивчається. Тому школярі повинні бути 

термінологічно компетентними. Під термінологічною компетентністю учені 

розуміють «вміння добирати терміни відповідно до виучуваної теми, 

враховувати відмінності між ними, уживати відповідно до їх дефініції..» 

(Т.Стасюк) [54]; «здатність учнів демонструвати належні знання 

мовленнєвознавчої термінології, вміння та навички користуватися нею, 

дотримуючись точності й лінгвістичної правильності вживання їх в усному 

й писемному мовленні (О.Пометун)[45]. 

Отже, з метою забезпечення належного рівня підготовки учнів, 

необхідно формувати в них достатній рівень термінологічної компетентності, 

в основі якої лежать уміння сприймати інформацію й аналізувати її, 

моделювати власну позицію щодо виучуваних понять і термінів, 

встановлювати й підтримувати міжособистісні зв’язки з іншими учнями у 

процесі роботи з цими одиницями. Цю мету буде досягнуто, якщо належною 

мірою реалізовувати можливості змісту навчання української мови, форми 

організації, методів і прийомів навчання, необхідних для цілеспрямованого 

формування мовленнєвознавчої компетентності як складника 

комунікативної.  

 

1.3. Психолінгвістичні та лінгводидактичні засади засвоєння учнями 

мовленнєвознавчої термінології на уроках морфології 

 

Засвоєння учнями мовленнєвознавчої термінології включає психологічні 

чинники, серед яких виділяємо мотив, пам’ять, мислення, увагу, уяву, процес 

засвоєння, мовлення та його психологічні механізми. Урахування їх 

забезпечить високий рівень засвоєння учнями мовленнєвознавчих понять, 

допоможе знайти оптимальні методи й прийоми оволодіння учнями 

термінологією, спрямовані на формування вмінь вільно оперувати нею у 
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процесі навчання. Науковці С.Гончаренко, С.Занюк, І.Зимня, Н.Кузьміна, 

Е.Маслоу та ін. важливим у засвоєнні цих понять, вважають мотив 

навчальної діяльності, який С.Гончаренко розглядає як спонукальну причину 

«дій і вчинків людини» [15, с.217]. С.Занюк, виділяє мотиви внутрішні 

(пов’язані з процесом і змістом діяльності) і зовнішні (соціальні, 

вузькоособистісні) [20]. Найбільш продуктивними в навчанні учнів Н.Басова 

вважає внутрішні й зовнішні мотиви та мотив досягнення мети, які пов’язані 

із зацікавленням учнів в отриманні знань, із засвоєнням необхідної 

термінології [4, с.180].  

У навчанні учнів мотиваційна сфера взаємодіє з  інтелектуальним 

і розумовим розвитком [15]. Тому засвоєння мовленнєвознавчої термінології 

тісно пов’язане із сприйманням, пам’яттю, мисленням, мовленням, уявою, 

увагою, які ґрунтуються на розвиткові психічних можливостей учнів. У цій 

структурі важливе місце посідають мислення і пам’ять. Спираючись на 

погляди науковців (Б.Ананьєв, Д.Дубравська, І.Зимня, Г.Костюк) про 

мислення, до основних видів його відносимо абстрактне (понятійне) 

і теоретичне. В основі абстрактного мислення лежать логічні операції та 

поняття (текст, тип і стиль мовлення, аудіювання, говоріння, письмо тощо). 

Учні під час роботи з мовленнєвознавчою термінологією, спираючись 

на методи індукції й дедукції, навчаються розгортати систему суджень про ці 

поняття, аналізувати свої умовиводи. Такий вид мислення супроводжується 

мовленням і називається словесно-логічним.  

Важливу роль у засвоєнні учнями термінології відіграє пам’ять (довільна, 

мимовільна, короткотривала й довготривала). Психологи І.Зимня, 

П.Зінченко, В.Ляудис, А.Смирнов та ін., розглядаючи види пам’яті, виділили 

такі процеси: запам’ятовування, зберігання, відтворення, забування. 

Пригадування й відтворення термінів – це процес відбору із комплексу 

асоціативних зв’язків, що виникають у мовця, а тому залежать від таких 

чинників: як часто учні використовують термін у власному мовленні; 

належність терміна до певної тематичної групи; міцність його зв’язків з 

контекстом, мовленнєвою ситуацією [30]. М.Жинкін вважає, що «за 

допомогою довготривалої пам’яті легше зрозуміти формування лексикону в 
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мозку людини» [19, с.49]. Тому розвинута довготривала пам’ять сприяє 

запам’ятовуванню учнями виучуваних термінів і подальшому використанню 

їх у процесі спілкування. Оволодіння мовленнєвознавчими термінами 

вимагає вироблення мисленнєвих операцій, що здійснюються за допомогою 

зовнішнього і внутрішнього мовлення. У цьому процесі мова виступає як 

засіб мисленнєвого аналізу й синтезу об’єктів, абстрагування й узагальнення 

їхніх істотних ознак, фіксації й збереження результатів мисленнєвої й 

мовленнєвої діяльності.  

За Л. Щербою, під мовленнєвою діяльністю розуміємо процес 

активного, цілеспрямованого спілкування людини з іншими людьми [60]. 

Теорію мовленнєвої діяльності розробляли Л.Виготський, І.Гальперін, 

М.Жинкін, І.Зимня, О.Леонтьєв, О.Лурія, А.Маркова, О.Шахнарович та ін. 

Вона передбачає обов’язкове врахування ситуації, контексту, в яких 

реалізовано певну мовленнєву дію, а також її мотивацію. Процес мовного 

спілкування на уроках мови може здійснюватися за допомогою різних видів 

мовленнєвої діяльності: слухання, читання, говоріння, письма. Для реалізації 

кожного з них необхідне використання спеціальної лексики. Тому володіння 

мовленнєвознавчою термінологією забезпечує формування готовності учнів 

до всіх видів мовленнєвої діяльності: здатності сприймати й розуміти термін, 

правильно й доречно вживати його відповідно до лексичного значення, 

поповнювати свій словниковий запас відповідними термінами і поняттями.  

Результативність навчання мови учнів 6 класів вимірюється як мовними 

знаннями, уміннями й навичками, так і рівнем їхньої мовленнєвознавчої 

підготовки, готовністю учнів до ефективної комунікації. Засвоєння 

мовленнєвознавчих понять формує комунікативну компетентність учнів, 

центральною складовою якої є термінологія, що включає слова-терміни: 

спілкування, мовлення, аудіювання та ін. або терміни-словосполучення: тема 

й основна думка, план тексту, складний план, «відоме» й «нове» та ін.  

На важливості оволодіння мовленнєвознавчими поняттями на уроках 

української мови вказували О.Біляєв, М.Вашуленко, І.Ґудзик, 

Я.Мельничайко, М.Пентилюк та ін., засвоєння яких вимагало дотримання 

комунікативно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого та функційно-
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стилістичного підходів. Комунікативно-діяльнісний підхід (О.Біляєв, 

О.Горошкіна, Т.Донченко, С.Караман, М.Пентилюк, Л.Скуратівський та ін.) 

передбачає навчання учнів спілкування із застосуванням засвоєних термінів і 

понять, створює умови свідомої практично-мовленнєвій діяльності. 

Особистісно орієнтований підхід (В.Бондар, С.Гончаренко, О.Пєхота, та ін.) 

скеровує процес навчання мови на постійний особистісний розвиток та 

саморозвиток учнів, ґрунтується на «діалозі, моделюванні ситуацій вибору, 

вільному обміні думками тощо» [43, с.8] і забезпечує розвиток пізнавальних 

можливостей, ціннісних орієнтацій особистості [43, с.107].  

О.Горошкіна, А.Нікітіна, М.Пентилюк вважають, що «мовленнєвознавча 

теорія повинна бути засвоєна учнями як усвідомлені вміння здійснювати 

навчальні дії з поняттями і термінами» [32, с. 271]. В основу засвоєння 

досліджуваних термінів науковцями (А.Алексюк, О.Біляєв, Ю.Бабанський, 

М.Пентилюк, К.Плиско, О.Текучов та ін.) покладено загальнодидактичні 

(науковості  систематичності, наступності та перспективності та ін.) 

і лінгводидактичні принципи навчання (комунікативного спрямування, 

співтворчості і співпраці, індивідуалізації та диференціації навчання, 

функційно-семантичний, словотвірний та ін.)  

Ефективність принципів залежить від добору методів і прийомів 

навчання. Метод навчання розуміємо як складну педагогічну категорію, 

«завдяки якій реалізуються всі функції навчання: освітня, виховна, 

розвивальна, спонукальна, контрольно-корекційна та ін.» [48, с.54]. 

Ураховуючи рівні пізнавальної діяльності учнів під час роботи 

з мовленнєвознавчою термінологією виділяємо класичні (бесіда, 

спостереження над мовою, метод вправ) та методи активної продуктивній 

діяльності учнів: проблемний і частково-пошуковий (евристичний) і 

дослідницький. Сутність проблемного методу (А.Алексюк, В.Бондар, 

Фурман) полягає в створенні для учня умови першовідкривача, дослідника 

певних понять;  формуванні вмінь аналізувати, порівнювати 

мовленнєвознавчі поняття, визначати структуру їх, самостійно робити 

висновки.  
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Евристичний (частково-пошуковий) метод (А.Алексюк, В.Бондар, 

Т.Донченко, І.Лернер, М.Скаткін та ін.) навчає учнів бачити проблему, 

формулювати предмет пошуку; відокремлювати відоме й невідоме; шукати 

докази; перевіряти правильність дій, робити висновки, що сприятиме 

глибокому засвоєнню термінолексики [1, с.461].  

Метод вправ (Є.Дмитровський, О.Текучов, Л.Федоренко, С.Чавдаров та 

ін.) сприяє поглибленому опрацюванню понять, формуванню вмінь 

визначати класифікаційні ознаки термінів, давати їм визначення, 

доповнювати та редагувати. Виходячи з особливостей роботи з термінами, 

цікавими для нас є словникові вправи, запропоновані М.Пентилюк, основна 

мета яких – розвиток мовлення шляхом опрацювання лексичних одиниць. 

[41, с.148]. 

Останнім часом у навчанні української мови важливу роль відводять  

використанню інноваційних методів і прийомів навчання (неімітаційних та 

імітаційних) [15, с.55], ознаками яких є висока розумова активність учнів, 

самостійність у прийнятті рішень. Використання цих методів дає змогу 

продемонструвати мовні явища, знайти розв’язання будь-якої складної 

ситуації, оформивши думки у вигляді усного повідомлення (Фішбоун – 

схематична діаграма у формі риб’ячого скелета; ментальна карта). Методику 

кубування використовують для обговорення з учнями вивчених тем, 

формування вмінь створювати тексти-описи або тексти-міркування з 

використанням вивчених термінів і понять. Ділова гра (імітаційний, або 

тренінговий метод) на думку науковців (А.Алексюк, Н.Бабич, В.Михайлюк, 

Д.Чернилевський, П.Щербань) сприяє активізації розумової діяльності учнів 

під час роботи над мовленнєвознавчими поняттями і термінами. [46, с.223]. 

Складником будь-якого методу навчання є прийом як «елемент методу, 

засіб його застосування, окремий пізнавальний акт» [32 с.33]. У навчанні 

учнів виокремлюємо загальнодидактичні (аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, зіставлення, класифікація понять), специфічні (семантизація 

понять, робота зі словником, етимологічний аналіз термінів, з’ясування й 

зіставлення їх значень, конспектування й аудіювання фахового тексту) та 

інноваційні прийоми (RAFT-технологія (роль, аудиторія, формат, тема.) – 
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один із прийомів розвитку критичного мислення, що формує систему 

суджень, навчає учнів аналізувати тему з різних боків, формулювати 

висновки; прийом навчальної дискусії (А.Алексюк, І.Підласий, О.Пометун, 

Л.Пироженко, Д.Чернилевський, М.Фіцула) передбачає організацію вчителем 

тематично спрямованої суперечки з метою навчити учнів вільно оперувати 

науковими поняттями й термінами, узагальнювати матеріал, формулювати 

гіпотези і висновки.  

Отже, опрацювання наукових джерел, дозволило визначити психологічні 

й лінгводидактичні чинники засвоєння учнями мовленнєвознавчої 

термінології, в яких першорядну роль відіграють пам’ять, мислення, увага, 

мотивація навчання,  пізнавальні інтереси учнів. Рівень володіння термінами 

є визначальним у формуванні комунікативної компетентності учнів, а сам 

процес навчання учнів має враховувати як традиційні, так і сучасні підходи, 

принципи, методи і прийоми навчання, що забезпечує формування 

термінологічної компетентності учнів. 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЗНАВЧОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ В НА УРОКАХ МОРФОЛОГІЇ 

 

 

2.1. Місце мовленнєвознавчої термінології в шкільних програмах  

 

Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти метою навчання української мови в основній школі є 

подальший розвиток базових (лексичних, граматичних, стилістичних, 

орфоепічних) знань про мову як суспільне явище, вироблення вмінь 

ефективного оперування мовними й мовленнєвими знаннями, формування 

комунікативних умінь і навичок спілкування в різних життєвих ситуаціях 

[16].  

Вивчення української мови сприяє розв’язанню й навчальних завдань: 

формування комунікативної, мовної, мовленнєвої, соціокультурної та інших 
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компетентностей учнів на основі свідомого опанування ними мовною 

й мовленнєвою теорією; виховання почуття національної свідомості, що 

сприяє підвищенню мотивації вивчення української мови, збагаченню 

словникового запасу учнів термінологічною лексикою, формуванню в них 

умінь самостійно підвищувати рівень знань із предмета й удосконалювати 

культуру мовлення. Відповідно до цього зміст чинної програми «Українська 

мова» структуровано на чотири взаємопов’язані змістові лінії: мовленнєву, 

мовну, соціокультурну і діяльнісну (або стратегічну). 

В основу навчання української мови покладено комунікативно-

діяльнісний підхід, який передбачає розвиток умінь і навичок мовленнєвої 

діяльності, а робота над мовною теорією, формування знань і вмінь з мови 

підпорядковується інтересам розвитку мовлення. Тому зміст програмного 

матеріалу з української мови у кожному класі (мовна змістова лінія) тісно 

пов’язаний з розвитком мовленнєвих умінь і навичок учнів (мовленнєвою 

змістовою лінією). Ці змістові лінії є основними і визначають предмет 

навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до навчальних 

досягнень учнів, а дві інші (соціокультурна й діяльнісна) є засобом 

досягнення освітньої мети.  

Реалізація мовленнєвої мети навчання передбачає не лише знання 

мовних засобів, а й використання їх в актах комунікації. У зв’язку з цим 

важливого значення набуває розмежування одиниць мови і мовлення, без 

яких неможливо будувати процес оволодіння мовленням. Під час навчання 

української мови в 6 класі важливим є розв’язання загальноосвітніх 

і практичних завдань, спрямованих на свідоме опанування учнями знань про 

українську мову (лексичний склад, граматичну будову, текстотворчі ресурси) 

і мовлення – основу для формування мовленнєвознавчої компетентності, 

вироблення в учнів умінь і навичок доцільного використання засвоєних 

одиниць у різних мовленнєвих ситуаціях.  

Відповідно до чинної програми зміст мовленнєвої змістової лінії 

викладений за принципом структурної систематичності, який передбачає 

поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і 

формування вмінь послуговуватися ними в усіх видах мовленнєвої діяльності 
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– аудіюванні, читанні, говорінні та письмі [34, с. 30]. Реалізація змісту 

мовленнєвої змістової лінії здійснюється як на спеціальних уроках з 

мовленнєвого розвитку, так і на уроках засвоєння основ науки про мову, що 

дає змогу зробити процес розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і 

навичок більш ефективним. Так під час вивчення морфології шестикласники 

разом із засвоєнням граматичних понять ознайомлюються (практичним 

шляхом) і з мовленнєвознавчими поняттями: ситуація спілкування, 

адресант, адресат мовлення, тема, основна думка висловлювання, мета і 

місце спілкування, поглиблюють свої знання про текст, особливості будови 

тексту, простий / складний план, заголовок, монолог, діалог, роздум і його 

будова, тип і стиль мовлення [34, с. 31, 39].  

Другий компонент мовленнєвої змістової лінії містить перелік основних 

видів робіт (обов’язкових і рекомендованих) за кожним видом мовленнєвої 

діяльності і передбачає поглиблення знань учнів про засвоєні терміни та 

вдосконалення вмінь і навичок послуговуватися мовленнєвознавчими 

поняттями під час сприймання чужого мовлення: аудіювання, читання 

мовчки; відтворення готового тексту: виразне читання вголос, усні 

(говоріння) і письмові (письмо) перекази, твори; створення власних 

висловлювань: діалог, монолог (твір, відгук, виступ під час дискусії, 

доповідь, реферат, виступ, анотація), ділові папери та ін. [34, с. 40–42]. 

Змісту навчальної мовленнєвої діяльності відповідають державні вимоги 

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. У цьому зв’язку вони повинні 

навчитися розрізняти мовленнєвознавчі поняття, з’ясовувати значення їх 

й уживати у процесі вивчення морфології [34, с. 42]. Працюючи з текстами 

під час вивчення іменних частин мови, учні поглиблюють знання про стиль, 

тип, жанр мовлення, змістові частини тексту, засоби і способи зв’язку речень 

у ньому; у процесі сприймання чужого мовлення вони навчаються слухати й 

розуміти тексти різних стилів, типів жанрів мовлення, визначати адресат і 

адресант мовлення, мету спілкування тощо; читаючи тексти учні навчаються 

виділяти й запам’ятовувати в прочитаному головне й деталі, ставити 

й відповідати на запитання, оцінювати прочитаний текст з погляду змісту, 

мовного оформлення, визначати тему й мікротеми тощо; у процесі створення 
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власних висловлювань вони навчаються складати діалоги, досягаючи 

комунікативної мети, дотримуючись правил мовленнєвого етикету; складати 

усні та письмові твори, добираючи мовні засоби відповідно до умов 

спілкування; складати ділові папери тощо [34, с. 44–47]. 

Отже, зміст роботи з розвитку комунікативної компетентності 

побудовано на основі мовної і мовленнєвої змістових ліній чинної програми. 

Мовна змістова лінія передбачає засвоєння системи знань про мову, 

зокрема морфології, що забезпечує тісний взаємозв’язок лексичних 

і граматичних знань та мовленнєвих умінь і навичок школярів, без яких 

неможливе оволодіння усним і писемним, монологічним і діалогічним 

мовленням; виховання мовної особистості. Мовленнєва змістова лінія 

зумовлює вдосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої 

діяльності; розвиток комунікативних умінь і навичок, спираючись на знання 

мовленнєвознавчих термінів (текст, стилі, типи, жанри мовлення, ситуація 

спілкування тощо), які є фундаментальною основою для формування 

комунікативної компетентності особистості. 

2.2. Рівень засвоєння учнями мовленнєвознавчих термінів на уроках 

української мови 

 

Для з’ясування рівня засвоєння учнями 6 класу мовленнєвознавчої 

термінології під час виробничої практики в загальноосвітній школі № 56. 

м. Херсона було проведено методичний експеримент.  

Метою експерименту було проаналізувати рівень сформованості 

мовленнєвознавчої компетентності учнів у процесі вивчення іменних частин 

мови. Проведення експерименту передбачало бесіду з учнями, усне 

опитування, виконання вправ. В експерименті взяли участь 32 учні 6-го 

класу. 

Предметом дослідження став фрагмент тексту, аналіз якого виявив, що 

майже 50 % учнів не змогли правильно визначити тип запропонованого 

тексту.  

В основу експеримента було покладено положення: мовленнєвознавча 

характеристика тексту створює умови для вдосконалення знань учнів про тип 
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і стиль тексту, умінь послуговуватися цими поняттями в навчально-

мовленнєвій діяльності; використання мовленнєвознавчих понять забезпечує 

можливість формування комунікативних умінь і навичок учнів та навичок 

самоконтролю. 

Для перевірки цього припущення були розроблені завдання, що  

складалися з 3 етапів: 1) уточнення поняття «тип мовлення»; 2) робота 

з текстом одного типу мовлення (схема будови, ключові слова); 3) підготовка 

учнів до переказу, в якому поєднано кілька типів мовлення. 

За цією схемою були розроблені уроки до кожного етапу. Урок 

першого етапу був побудований, спираючись на засвоєні в 5 класі знання про 

типи мовлення з використанням методики кубування. В основі роботи з 

текстом лежало завдання поглибити знання учнів про всі типи мовлення 

одночасно (традиційно вони розглядаються окремо: розповідь, опис, 

міркування). Нетрадиційний підхід до роботи з цими поняттями забезпечував 

системність мовленнєвознавчих термінів і самостійне «відкриття» учнями 

способів визначення типу мовлення (Додаток А-1).  

Завдання другого етапу – складання типологічної схеми будови тексту-

розповіді, тексту-опису, тексту-міркування. Для активізації роботи учнів на 

уроці використовувалися ментальна карта й схематична діаграма «Фішбоун» 

у процесі застосування дослідницького методу, який дав змогу учням не 

лише підвищити рівень знань про терміни будови текстів, а й навчитися 

«бачити» ключові слова в текстах кожного типу мовлення (Додаток А-2).  

Для проведення уроку третього етапу було дібрано текст, що включав 

розповідь, опис і міркування. Аналіз структури тексту дозволив правильно 

організувати роботу учнів перед написання переказу. Це дало можливість їм 

усвідомити необхідність виокремлення абзаців, а за ними складати план до 

тексту; дозволило діагностувати комунікативні вміння учнів оперувати 

мовленнєвознавчими поняттями (текст, стиль, тип мовлення, мікротема, 

абзац, план, переказ) (Додаток А-3). 

Основним методом роботи з текстом було обрано мовленнєвознавчий 

аналіз. Результати дослідного навчання відбито в письмових робота учнів, 
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з яких 89 %  правильно визначили стиль і тип тексту; виокремили мікротеми 

й склали план, поділили текст на абзаци за планом .  

Практика довела, що опанування мовленнєвознавчими поняттями 

сприяє підготовці учнів до вільної комунікації, кращому сприйманню ними 

текстів різних стилів і типів мовлення.  Моделювання текстів різної 

структури, а також поєднання їх елементів в одному тексті сприяє 

формуванню в учнів умінь і навичок вільного оперування 

мовленнєвознавчими поняттями.  

 

2.3. Методика засвоєння учнями мовленнєвознавчих термінів на уроках 

морфології 

 

Ознайомлення учнів з мовленнєвознавчими термінами в школі 

допомагає виробити правильний підхід до аналізу їх, озброює науковим 

розумінням значення цих понять, ознайомлює зі способами використання їх 

на уроках української мови. 

Засвоєння мовленнєвознавчих термінів, сприяє розвитку мислення 

школярів, формуванню вмінь аналізувати, порівнювати, синтезувати, 

класифікувати ці поняття, правильно застосувати їх, що дає можливість 

підвищити якість знань: міцність (повноту, тривалість, легкість і 

безпомилковість відтворення), глибину (кількість усвідомлених суттєвих 

зв’язків і відношень у знаннях), системність (усвідомлення певного поняття у 

зв’язку з усіма його елементами й взаємозв’язками). 

Проведений експеримент дав змогу виявити, що у формуванні в учнів 

умінь оперувати мовленнєвознавчими поняттями мало дослідженими 

залишилися питання роботи з ними на уроках вивчення самостійних частин 

мови. Тому й виникла необхідність розроблення системи вправ, з метою 

виявлення особливостей засвоєння учнями мовленнєвознавчих термінів.  

Робота з термінами, була спрямована на формування вмінь визначати 

стиль тексту, тип мовлення, способи зв’язку речень у тексті, здійснювати 

різні види аналізу тексту тощо. Найбільш ефективними методами у процесі 
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опрацювання мовленнєвознавчих понять були бесіда, спостереження над 

мовою, метод вправ, проблемно-пошуковий та дослідницький.  

 Так, під час вивчення іменника учні, спираючись на методи бесіди 

і спостереження над мовою, прийоми аналізу й порівняння виконували такі 

завдання: 

1. Прочитайте виразно фрагмент текст. Про що в ньому 

розповідається. Визначте його стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок. 

(Додаток Б-2) 

2. Проаналізуйте структуру тексту: чи пов’язані між собою 

речення? З’ясуйте засоби зв’язку речень у тесті. 

3. Випишіть іменники, з’ясуйте належність їх до певної відміни, 

запишіть у відповідний стовпчик пропонованої таблиці. 

Під час аналізу тексту, щоб визначити його стиль і тип мовлення, учні 

розглядали основні ознаки понять (бесіда, спостереження). Стиль мовлення 

визначався на основі трьох позамовних ознак мовленнєвої ситуації, якій 

відповідає аналізований текст (проблемно-пошуковий метод), 

використовуючи графічну схему «Фішбоун» або кластер (Додаток Б-1). 

Після аналізу тексту учні будували відповідь у тій послідовності, в якій 

було сформульовано завдання, спираючись на запропоновану схему або на 

складену самостійно. 

Під час роботи з текстом учні виконували пошукове завдання, 

спрямоване на вдосконалення знань про поняття та формування вмінь 

послуговуватися ними: Що таке текст? Чим він відрізняється від групи 

речень? Що можна дібрати до тексту? Що повинен відбивати заголовок? 

Підсумковим завданням роботи з текстом було: Складіть діалог «Як 

правильно визначити стиль і тип тексту?», використовуючи іменники 

в різних відмінках (творче конструювання). 

Наступний етап роботи пов’язаний із формуванням в учнів умінь 

аналізувати, розбирати текст (метод бесіди, аналізу мовних явищ, 

спостереження, сторітелінгу). Аналіз тексту проводився після визначення 

стилю і типу мовлення його. Спираючись на ознаки мовленнєвознавчих 

понять, учні відшукували (пошукова діяльність) основні прикмети стилю або 
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типу мовлення, як мовні, так і змістові. Тепер вони розглядали текст крізь 

призму понять. Наприклад, під час вивчення теми «Написання складних 

прикметників» учні виконували такі завдання: 

1. Прочитайте текст. Визначте стиль, тип мовлення, належність 

його до певного жанру. Обґрунтуйте свій вибір, склавши усне 

повідомлення на лінгвістичну тему «Як визначити стиль і тип мовлення 

тексту?» (Додаток Б-3) 

2. Чи відповідає зміст тексту його стилю? Доведіть.  

3. За допомогою яких засобів автор передає своє ставлення до 

предмета мовлення? 

4. Випишіть із тексту складні прикметники, поясніть їх правопис. 

Доберіть до кожного з них ще по п’ять, що відбивали б це правило.  

Під час аналізу тексту учні доводили, що він належить до художнього 

стилю, зміст тексту і його мовленнєве оформлення відповідають завданням 

художнього стилю. Учні відшукували художні засоби (епітети, метафори, 

уособлення) (рука солодка, тихоплинними губами; пришерхла тиша, куривсь 

стіжок, яблуня гукала). Знайшовши в тексті ці слова, учні з’ясовували роль 

їх у тексті, доводили, з якою метою автор використовує емоційну-забарвлену 

лексику, виписували складні прикметники, пояснюючи правопис їх. 

Як підсумок учні проводили пошуково-дослідну роботу,  відповідаючи 

на запитання: Яка характерна особливість тексту? Як ви думаєте, чому до 

тексту дібрали саме такий заголовок? Що він відбиває? 

Під час вивчення морфології ефективними виявилися вправи, що 

розкривали змістовий аспект мовленнєвознавчого терміна. Наприклад, 

вивчаючи тему «Число іменників» учні виконували вправу, спрямовану на 

формування вмінь дотримуватися логічних зв’язків у побудові тексту. 

1. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Чи 

легко було це зробити? Що заважає зрозуміти зміст тексту? (Додаток Б-

4) 

2. Перебудуйте текст так, щоб на порушувався логічний зв'язок.  

3. Поділіть текст на абзаци, виділивши мікротеми за опорними 

словами. 



24 
 

4. Розкрийте значення понять текст, абзац, мікротема, зміст, тема, 

основна думка, логічній зв'язок слів, звернувшись до термінологічного 

словника. (Додаток В). 

5. Знайдіть помилки в уживання числа іменників, доведіть, що вони 

спотворюють текст. 

Під час роботи з текстом учні виконували завдання, спрямовані на 

вдосконалення знань про мовленнєвознавчі терміни:  

 Колективна творча робота: Прочитайте текст. Що в ньому не так? 

Подумайте, як поміняти речення місцями, щоб вийшов текст. Учитель 

вислуховує пропозиції учнів, просить прокоментувати. 

 Робота в групах: Про що розповідає текст? Який заголовок ви б 

дібрали до нього? Чому саме такий? 

З метою перевірки знань про складники тексту, учні виконували такі 

завдання:  

Продовжте речення: 1. Текст – це … . 2. Абзац – це … . 3. Основна 

думка тексту – … . 4. Логічний зв’язок слів у тексті – це … . 

До якого виду мовлення належить визначення: 1. « … – слово або 

словосполучення, яке виражає тему або головну думку тексту». 2. «…частина 

загальної теми тексту. Стисло й чітко сформульована мікротема – це пункт 

плану тексту». 3. «… один з видів мовленнєвої діяльності, спрямований на 

сприйняття мовлення на слух та його осмислення». 

Одним із видів роботи з досліджуваними термінами було завдання, 

спрямоване на перевірку (самоперевірку) знань, умінь і навичок учнів: Що 

таке текст? Що таке тема тексту і його головна думка? Яку частину 

тексту називають зачином? Що таке кінцівка тексту? Які основні ознаки 

тексту? Що забезпечує зв’язність тексту? Якими засобами поєднуються в 

тексті речення? Які є стилі (типи) мовлення? Як їх розрізнити? У якій сфері 

життя використовують кожен із них? Поясніть на прикладах, дібраних 

самостійно.  

Важливу роль у засвоєнні учнями мовленнєвознавчих понять 

відіграють словники, оскільки саме вони пропонують вичерпну інформацію 

про термін: його структуру, семантику, походження, наявність синонімів 
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тощо. Глибшому сприйняттю й розумінню значення аналізованих слів 

допомагала робота з тлумачним словником, наприклад:  

1. Прочитайте слова і словосполучення. Поясніть їх значення, 

скориставшись тлумачним словником.  

Мова, мовлення, текст, будова тексту, абзац, мікротема.  

2. Порівняйте виписані тлумачення першого і другого слів. Чи 

відрізняються вони? Чим це зумовлено? 

3. Додайте 5-6 мовленнєвознавчих термінів. Поясніть їх значення і 

правопис. 

Отже, питання засвоєння учнями мовленнєвознавчих термінів на уроках 

української мови необхідно вирішувати послідовно, з урахуванням взаємодії 

мети навчання та його засобів (змісту і методів), теоретичних узагальнень – 

понять і правил. Ознайомлення учнів із мовленнєвознавчими термінами 

створює умови для підвищення ефективності навчання, посилення 

практичної спрямованості курсу. Тому системне засвоєння 

мовленнєвознавчих термінів і понять сприяло вдосконаленню мовлення 

учнів і складало основу формування термінологічної компетентності як 

складника комунікативної.    

 

ВИСНОВКИ 

 

Посилення уваги національної школи до мовленнєвої освіти учнів 

викликане необхідністю формування особистості, яка відзначається свідомим 

ставленням до рідної мови, мовленнєвою активністю, високою культурою 

мовлення. Провідним постає питання формування особистості з власним 

рівнем комунікативної компетентності, що є основою самореалізації її в усіх 

сферах суспільного життя. Тому сьогодні актуальним є пошук нових 

підходів, за яких засвоєння учнями мовленнєвознавчих термінів у процесі 

вивчення морфології відповідатиме інтелектуальним і психологічним 

особливостям їхнього розвитку, забезпечуючи наступність та 

перспективність накопичення термінологічного базису як необхідного 

складника комунікативної компетентності. Опрацювання 
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мовленнєвознавчого матеріалу передбачає опору на вже засвоєні учнями 

знання і пропедевтичний зв’язок з відомостями, що вивчатимуться в 

наступних класах. Такий підхід дозволяє розглядати програмний матеріал 

ширше, створює умови для якісної мовної освіти учнів. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дав змогу 

визначити теоретичні (лінгвістичні, психолінгвістичні й методичні) засади 

засвоєння мовленнєвознавчої термінології учнями на уроках морфології. 

Вихідними для нашого дослідження стали поняттями «мовленнєвознавство», 

«мовленнєвознавчий термін», «мовленнєвознавчі знання», «комунікативна 

компетентність», «термінологічна компетентність» та ін. З’ясування місця й 

функцій мовленнєвознавчого терміна у мовленні учня, визначення вимог до 

нього ґрунтувалися на сучасних дослідженнях термінологічної лексики.  

Аналіз психологічних чинників (мотивації, мислення, пам’яті, уваги) 

визначив роль пізнавальних інтересів учнів (бажання засвоїти нові терміни і 

поняття або поглибити свої знання, спираючись на засвоєне). Взаємодія 

механізмів засвоєння учнями мовленнєвознавчої термінології сприяла 

результативності роботи з новими термінами й активному використанню цих 

одиниць у різних ситуаціях спілкування. 

Розгляд лінгводидактичних засад засвідчив, що розуміння специфіки 

мовленнєвознавчої термінології визначило вибір методів, прийомів і форм 

роботи, розробку системи вправ. Ознайомлення учнів з видами 

мовленнєвознавчих термінів сприяло глибшому засвоєнню їх й активному 

використанню на уроках мови. 

Аналіз програми з української мови для 6 класу засвідчив, шо вона 

відповідає державним вимогам, що зміст роботи з розвитку мовної і 

мовленнєвої компетентностей учнів побудовано на основі мовної і 

мовленнєвої змістових ліній. Мовленнєва змістова лінія спрямована на 

вдосконалення вмінь і навичок учнів в усіх видах мовленнєвої діяльності; 

розвиток комунікативних умінь і навичок, спираючись на знання про текст, 

стилі, типи, жанри мовлення, ситуацію спілкування, які є фундаментальною 

основою для формування комунікативної компетентності особистості. 
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Бесіди з учнями, виконання ними спеціально дібраних вправ виявили 

необхідність підвищення вимог до формування в них умінь і навичок 

послуговуватися мовленнєвознавчими термінами на уроках мови. 

Проведений експеримент дав підстави стверджувати, що засвоєння учнями 

мовленнєвознавчої термінології повинно мати цілеспрямований характер і 

ґрунтуватися на поєднанні комунікативно-діяльнісного й особистісно 

орієнтованого підходів, що забезпечує особистісну орієнтацію та 

спрямування на пізнавальні можливості й особистісний досвід учнів. 

Ефективному опрацюванню мовленнєвознавчої термінології сприяли вправи 

на аналіз, зіставлення, визначення понять і термінів, складання з ними 

опорних і графічних схем, моделювання й підготовка лінгвістичних 

повідомлень. Опрацювання необхідних термінів і понять суттєво збагатило 

словник учнів термінолексикою, що дало можливість застосовувати її в 

процесі спілкування. 

Отже, опанування мовленнєвознавчими термінами сприяло кращому 

сприйманню учнями текстів різних стилів і типів мовлення, підготовці їх до 

вільної комунікації, Моделювання текстів різної структури, поєднання в них 

різних елементів сприяло формуванню вмінь і навичок вільно оперувати 

мовленнєвознавчими термінами під час аналізу текстів й створення власних 

висловлювань.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А-1 

 

Завдання. Прочитати уривок із повісті Віктора Близнеця «Женя і 

Синько». Визначити типологічну будову тексту: довести, що в ньому 

поєднано різні типи мовлення. 
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Коли Женя виходила на балкон, їй видно було весь двір. Перед їхніми 

вікнами стояла кочегарка — незграбна цегляна споруда з високою трубою, 

чорною від диму. За кочегаркою стримів баштовий кран, а поряд поволі 

підіймалися стіни дев’ятиповерхового будинку, позираючи на сонце 

порожніми вікнами. На цьому майданчику, оточеному кочегаркою, купами 

цегли, а далі загорожею, і розкинувся їхній двір. 

У дворі зберігалися сліди колишніх стареньких особнячків — залишки 

дикого винограду, квітників, кілька фруктових дерев, струхлявілі 

парканчики, уже де-не-де повалені, з діромахами вибитих дошок. 

У дальньому кутку, закриваючи двір од північних вітрів, стояв новий 

багатоповерховий будинок, облицьований білою плиткою. В тому будинку, 

теж на другому поверсі, проживав Андрій Кущолоб, тобто Бен. 

З Беном Женя познайомилась давно, чи не з дитячих колясок. А вдома у 

нього побувала пізніше, коли вони разом ходили до школи. Уже не пригадує, 

по що її послала мати до Кущолобів. Здається, позичити ключа, щоб 

закривати консервні банки. Не без деякого страху вона відправилась у 

сусідній будинок. Уже парадні двері свідчили, що тут проживає войовник-

мілітарист: скло вибите, фанера порізана, стіни повидряпувані до рудої 

цегли. Скрізь грізні написи. 

Женя, тоді ще мала й простодушна, злякалася цих написів. А попереду 

було ще страшніше. Бенові двері — наче вхід у печеру розбійників. Чорний 

дерматин хтось порубав, здавалося, шаблею чи прострочив з кулемета — із 

дірочок і проріх виглядала біла скловата. Угорі намальовано череп з кістками 

й написано: Fantmas, а нижче пістолет, що стріляє вам у вічі, і гостинне 

запрошення: Ласкаво просимо! (В. Близнець). 

► Виділити в тексті інтер’єр (опис будинку, де мешкає Бен) і 

екстер’єр (опис двору). Усно переказати ці частини висловлювання. 

► Яку роль виконує опис приміщення в художніх творах? (Інтер’єр 

допомагає збагнути характер персонажів, їхню поведінку.) 

► Скласти до тексту простий план у вигляді розповідних речень. 

 

Додаток А-2 
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1. Прочитайте текст за ролями. Спираючись на таблицю-опору, 

визначте, до якого стилю й типу висловлювання він належить.  

6-А сьогодні пише твір. У класі тихо. Хлопчики й дівчатка схилилися 

над зошитами, лише чутно, як за вікном шелестять берізки та раз у раз 

посвистують пташки. Вересень. Про що ж пишуть учні?.. 

Артем Компанієць: «Я став сильний. Раніше жодного разу не міг 

віджатися від підлоги, а тепер уже десять разів можу. Ми з татом щодня 

влітку ранкову гімнастику робили і я ходив на спортивний майданчик. І 

бігаю краще. У дворі мене лише Віталька обганяє». 

Люда Коваленко: «Чого навчилася, згадати не можу. А бачила багато. 

Була в музеї. Там різні старовинні вази, прикраси, ножі й шаблі. І ще там 

була виставка маленьких виробів, не знаю, як їх назвати. Просто оком 

дивишся – якась крапочка. А глянеш у збільшувальне скло – там малесенький 

замочок із ключиком, рисове зернятко з написаним на ньому віршем, 

молоточок, як крихітка, а до нього ще й гвіздочки. Такі малесенькі, що 

просто не знаю, як і сказати». 

Сергій Скорняков. «Цього літа я вперше літав у літаку на Чорне море. 

Здорово! Згори все незвичайне. Річка, як стрічка, а озера, наче бантики. 

Будинки менші від сірникових коробочок. Дуже цікаво летіти в хмарах. Тоді 

здається, що літак ледь-ледь суне вперед по пухкому снігу». 

Юля Боднар: «Ніде далеко не була. Жила в бабусі, ходила в ліс, на річку. 

Мама купила насіння айстр, і я посіяла їх – у горщечки і в землю. Усе літо 

квіточки змагалися – хто з них раніше зацвіте. Перемогли ті, що росли в 

землі. І стебла в них сильніші, і квіти пишніші. А так, літо як літо. Гуляла…» 

Таня Майстренко: «Відпочивала з татом і мамою. Таке диво! Пальми, 

море. Вивчила два нових танці та сто англійських слів. Дуже скучила за 

школою…» 

Учителька. Марія Яківна, ходить між партами, дивиться. Відпочили, 

набралися сил її пустуни. Це добре (За О. Єфимовим). 

2. Підкресліть у кожному із абзаців ключові слова, з’ясуйте їх роль у 

побудові фрагменту тексту. 
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3. Перетворіть текст вправи на діалог між кількома учнями (5-6 

реплік). Запишіть його, звертаючи увагу на вживання іменників-вигуків, 

окличних і питальних речень. 

4. Поміркуйте, чи змінилися мовний стиль і тип висловлювання 

після перетворення тексту. Як саме? 

 

Додаток А-3 

 

1. Прочитайте текст. Визначте, до якого мовного стилю й типу 

висловлювання він належить. 

Як і коли з’явилися гроші 

Те, що ми зараз швидко й просто можемо придбати за гроші, у давні 

часи доводилося вимінювати. Спершу обмінювалися товарами лише люди 

одного племені. Однак згодом народи Землі збагнули, що у світі є багато 

різних товарів, і почали мінятися так: плем’я з племенем, місто з містом, 

країна з країною… 

Але що більше ставало товарів – і місцевих, і привезених здалеку, – то 

важче було мінятися. Спробуй лишень визначити, за що скільки давати? 

Отоді-то люди й дійшли висновку, що треба обрати якийсь товар за міру й 

вимінювати на нього всі інші. Цей товар допомагав оцінити будь-який інший 

і полегшував обмін. Що ж то за товар – міра всіх товарів? Ні, він був не один. 

У народів-мисливців, скажімо, це були шкури, у хліборобів – хліб.  

Сліди епохи засвідчили, що шкури часто правили за гроші, а їх назва 

залишилася в мові деяких народів. Естонською мовою «раха» – «гроші», а 

споріднене лапландське слово означає «шкура». Ще зовсім недавно, за часів 

американського письменника Джека Лондона, шкури були мірою обміну на 

Алясці. 

Під час обміну люди визначали вартість якогось товару, порівнюючи 

його з іншим. Нехай це буде вівця. Тоді й вівця дорівнює одній рибальській 

сітці, або одній бичачій шкурі, або двом сокирам, або чотирьом глиняним 

горщикам тощо. Отакі товари й були першими грішми.  
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Але такі обміни були дуже незручними, саме тому й були придумані 

гроші. Перші гроші були ліквідним товаром – товар, який має актуальність і 

затребуваність. У число ліквідного товару, входили сіль, зерно і тварини, 

дорогоцінне каміння, одяг, посуд тощо. Все це виконувало роль грошей, і 

такий товар можна було обмінювати на все, що завгодно. 

Першими грошима, які використовуються і донині, були монети. 

Стародавні римляни, створювали монети в храмі богині Джуно Монета, 

звідси люди і почали називати «монетами» всі місця, де виготовлялися гроші. 

Згодом, від цього слова з’явилося слово «мані», що в перекладі – гроші. 

Для карбування використовувалися такі метали як мідь, срібло та золото, що 

дозволяло визначити приблизну вартість однієї монети. 

Далі люди придумували все більш цікаві варіанти позначення номіналу 

монет, наприклад за вагою або за кількістю зарубок на ребрі монети. 

Після довгого використання металевих монет, траплялися випадки їх 

підробки або зрізання деякої частини металу, для виготовлення інших монет. 

У цей час в Китаї почали випускати папір. Так у ХХІ столітті з’явилися 

перші паперові купюри, які повільно, але впевнено почали поширюватися в 

світі. 

За час розвитку паперових банкнот, вони удосконалювалися тисячі разів, 

і сьогодні ми можемо спостерігати готовий результат тривалої праці багатьох 

людей. 

Сьогоднішні гроші суттєво відрізняються від тих, що випускалися з 

самого початку їхнього виникнення. Використання водяних знаків, 

маркування, кодування та інші способи позначення грошей, дозволили 

домогтися максимальної безпеки від підробки (За Г. Єлизаветиним). 

2. Виокреміть мікротеми тексту. З’ясуйте, чи правильно текст поділено 

на абзаци?  

3. Складіть простий план до тексту. Відтворіть його за складеним планом. 

4. З’ясуйте лексичне значення підкреслених іменників. яким словником ви 

скористаєтесь?  

5. Проаналізуйте іменники карбування, маркування, кодування, назвіть 

ознаки, що їх об’єднують. 
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6. Чи можна вважати, що іменники гроші, монети, купюри, банкноти є 

синонімами, доведіть. 

7. Напишіть стислий переказ тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б-1 

 

Графічна схема «Фішбоун». 

 

 

  

 сфера спілкування       адресат         мета, завдання 
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    Стиль  

мовлення 

 

 

 

 

Кластер 

Тип мовлення визначається за основною думкою висловлювання 

 

 

Додаток Б-2 

 

Ми так давно не святкували літа. Мій гість сказав: «Знайшла за чим 

жаліти? Зима – свята, а осінь – золота… А літо – від лукавого. Отак!»; 

Осінній вітер. Птиця прокричить І змовкне… І туман обляже птицю. А я 

стою у білому плащі Під чорним деревом, На котрім птиці сниться 

Весна (М. Вінграновський) 

 

Додаток Б-3 

 

Пришерхла тиша – сіра миша – У жовто-білих комишах, І попелясто 

від кошар Вівці копитце землю пише; Коли твоя рука солодка, ніби слава, 

Червонооким пальчиком майне; Сміятись вам, мовчати з вами, Вашим ім’ям 

сповнять гортань. І тихоплинними губами Проміння пальчиків гортать; Я 

зупинився: з перелогу Куривсь під дощиком стіжок, Похнюпився, мовчав і 

мок, Лиш сіра яблуня-обнога Гукала гілкою листок (М. Вінграновський); 

 

 

Розповідь 

Опис 

Міркування 

розкриваються постійні 

ознаки предмета чи 

явища 

подається послідовність 

дій, що змінюють одна 

одну 

розкриваються 

причинно-наслідкові 

зв’язки 
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Додаток Б-4 

 

В Україні вірили, що лелеки приносить щастя оселі, біля якої він 

збудував гніздо. У різних місцевостях його називають чорногузом, бусолом, 

веселиком. Щодо походження лелеки існувало чимало легенд. Господаря 

такої оселі шанували в селі. Тому гніздо лелек оберігали. Якщо лелече гнізда 

поруйнують, у родині могла статися біда. Одна з них стверджує, що колись 

лелека був чоловіком. Бог позбирав у мішок усіх гадів і послав Лелеку кинути 

лантух у море. Гад вислизнули на волю й порозлазилися землею. Дорогою 

лелека поцікавився, що ж він несе. Бог перетворив чоловіка на лелеку й 

наказав збирати жаб, гадюк та вужів. Лелека має чимало народних назв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

Термінологічний словничок 

Абзац  – відступ управо на три – чотири букви у початковому рядку 

тексту; це змістова частина тексту від одного відступу до іншого. Кожен 
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текст складається з кількох змістових частин, кожну з яких утворено з 

кількох речень.  

Кожен абзац починають записувати з нового рядка із відступом. При 

читанні паузи між абзацами роблять довші, ніж між реченнями. 

Адресат мовлення – це конкретна чи абстрактна особа, до якої 

звертається мовець, особа, для котрої призначено мовленнєве повідомлення. 

Аудіювання –  вид мовленнєвої діяльності, який забезпечує сприймання 

і розуміння усного мовлення. Аудіювання є основою спілкування. 

Аудіювання включає процес одночасного сприймання і розуміння усного 

мовлення. 

«Відоме» і «нове» –речення в тексті ніби поділяється на дві частини. 

Одна частина (слово, словосполучення), що повторює вже відому з 

попереднього речення інформацію, називається «відомим». Інша частина 

речення (слова, словосполучення), що передає нову інформацію, називається 

«новим». 

Найчастіше «відоме» стоїть на початку речення, «нове» – у кінці. 

«Відоме» й «нове» можуть мінятися місцями. 

Говоріння – це озвучення думки. 

Головна думка тексту – те, заради чого створено текст (задум його 

автора), те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого 

застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного. 

Діало гічне мовлення – процес, який становить двосторонній обмін 

інформацією (розмова, спілкування) між двома людьми у вигляді питань та 

відповідей. Діалогічне спілкування являє собою не один якийсь вид 

мовленнєвої діяльності його учасників, а мовленнєвий акт (обмін 

інформацією), у якому говоріння і слухання – нерозривно пов'язані види 

мовленнєвої діяльності. 

Заголовок – слово або словосполучення, яке виражає тему або головну 

думку тексту.  

Зв’язність – важлива ознака тексту. Вона виявляється в тому, що кожне 

наступне речення з одного..боку, будується на основі речення попереднього, 

вбираючи в себе його частину, а з іншого боку, – містить нову інформацію. 
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Мікротема – частина загальної теми тексту. Стисло й чітко 

сформульована мікротема – це пункт плану тексту. 

Мова – засіб  спілкування, мислетворення, інтелектуального та 

естетичного освоєння світу, нагромадження і збереження людського досвіду, 

а також умова подальшого поступу усього людства. 

Мовлення – конкретний, практичний вияв мови, «мова в дії», реалізація 

мови у різних сферах життєдіяльності. 

Монологічне мовлення – мовлення, звернене до самого себе чи інших 

абстрактних співрозмовників. 

Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета, особи 

чи явища. 

Основна думка висловлювання – ідея, що закладена в тексті, 

відображення головного змісту і мети, з якою було сформульовано 

висловлювання. 

Переказ – усні оповіді про життєві факти, явища, драматичні ситуації, 

пов´язані з конкретними історичними подіями, інформація про які 

передається. 

Письмо – це система умовних лінійних (графічних) знаків для 

передавання тих чи інших елементів мови; це знакова система звукової мови.  

Роздум – це висловлювання, у якому доводиться правильність чи 

неправильність певного твердження шляхом міркування та за допомогою 

аргументів. 

Розповідь – це висловлювання про події, що відбулися (відбуваються чи 

відбуватимуться) в певній послідовності. 

Спілкува ння – це передача інформації у будь-якій формі від однієї 

особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого 

типу. Основною формою спілкування є мовлення. Найважливішим засобом 

спілкування є мова. Спілкування – особлива форма людської взаємодії і 

міжособистісних взаємин, комунікативна діяльність. 

Стиль мовлення – це сукупність мовних засобів вираження, 

зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання. У сучасній 

українській літературній мові нині виокремлюють такі функціональні стилі: 
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науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний (стиль 

побутового мовлення), конфесійний, епістолярний. 

Слухання – це акустичне сприймання звукового потоку. 

Твір – це відображення в писемній формі думок і почуттів автора в 

оцінці ним факторів об'єктивної дійсності, і завдання читача. 

Текст – це група речень, об’єднаних темою та головною думкою. 

Тема тексту – це його зміст, те, про що (або про кого) в ньому йдеться. 

Тематичне речення абзацу – речення, яке передає основний зміст 

абзацу (мікротему).  

Тип мовлення – (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Тексти 

різних типів - розповідь, опис, роздум.  

Читання – один з видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з 

вимовою, так і з розумінням мови; це здатність сприймати, розуміти 

інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або відтворена 

технічними пристроями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г 

Урок розвитку комунікативних умінь і навичок 

Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. 

Сполучення в одному тексті різних типів мовлення 
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Мета: поглибити знання шестикласників про типи мовлення, їх функції, 

удосконалити вміння розрізняти тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-

роздуми, ознайомити з особливостями побудови опису приміщення і 

природи; удосконалити вміння визначати тему й основну думку 

висловлювання, його належність до певного стилю; розвивати мовленнєво-

комунікативні вміння здійснювати типологічний аналіз текстів, в яких 

поєднано різні типи мовлення (характеризувати їх зміст, структуру, мовні 

особливості), сприймати й усно відтворювати зв’язне висловлювання. 

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок. 

ХІД УРОКУ 

I. Організаційний момент 

 II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку 

 III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів 

Бесіда за питаннями 

1. Які типи мовлення вам відомі? 

2. Чи завжди тексти є однотипними, тобто належать до одного типу 

мовлення? 

3. Які типи мовлення можуть поєднуватися в межах одного 

висловлювання? Яка мета такого поєднання? 

Виконання завдань тестового характеру 

1. У тексті-розповіді: 

а) словесно зображується предмет, істота або явище природи; 

б) повідомляється про події; 

в) дається пояснення чогось. 

2. Теза – аргументи – доведення. Таку будову мають: 

а) тексти-описи; 

б) тексти-роздуми; 

в) тексти-розповіді. 

3. У текстах-описах дається відповідь на питання: 

а) Чому предмет чи особа такі? 

б) Яким є предмет, істота, місцевість, явище природи? 

в) Що робить персонаж? 
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 IV. Виконання практичних завдань творчого характеру 

Дослідження-порівняння 

► Прочитати тексти. Визначити їх типологічну приналежність. Свою 

думку довести. 

Текст 1 

Костик зітхає: ну чого це брат ніколи не хоче обговорити з ним гру? Сам 

же казав, що він на футболі розуміється, як суддя міжнародної категорії. 

Потім Костик думає: Олег, звичайно, усе вже обговорив із тренером. На те ж 

він і тренер. І при цій думці йому стає легше: Олег добре знає, як йому грати. 

Отже, можна зовсім не хвилюватися за нього. Такі м’ячі з «дев’ятки» 

витягатиме, що стадіон тільки охатиме від захвату (М. Слабошпицький). 

Текст 2 

На полі вже починається розминка. Костя стає в Олега за воротами. 

йому добре буде видно кожен братів рух. 

— Тільки щоб я і слова не чув од тебе під час гри, — гукає йому Олег. І 

спритно ловить м’яча. — Щоб ти мене не відволікав!.. 

Начеб Костик сам не знає того! Начеб він хоче Олегові заважати! 

Звичайно ж, мовчатиме як риба. 

Нарешті обидві команди вибігають на центр поля. Привітання, оплески 

стадіону. А м’яч уже у грі (М. Слабошпицький). 

► У якому тексті поєднано два типи мовлення? 

► З якою метою в другому тексті введено роздум? 

Творче спостереження з елементами зіставлення 

► Прочитати висловлювання. До якого типу мовлення вони належать? 

Чи однаковий стиль мовлення? 

Текст 1 

До чого ж гарно й весело було в нашому городі! Ото як вийти з сіней та 

подивитись навколо — геть-чисто все зелене та буйне. А сад було як зацвіте 

весною! А що робилось на початку літа — огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, 

картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшнику, а 

маку, буряків, лободи, укропу, моркви! Чого тільки не насадить наша 

невгамовна мати (О. Довженко). 
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Текст 2 

Рельєф дна, як і рельєф суходолу, дуже різноманітний: є на ньому 

підводні гори і підводні рівнини. У рельєфі дна Світового океану можна 

виділити такі частини: шельф — затоплені прибережні частини материків з 

глибинами від 0 до 200 м; материковий схил — це поверхня дна від 200 до 

2000 м, що стрімко обривається; ложе Світового океану — глибинна частина 

дна. Вона нерівна. В ложі Світового океану виділяють підводні хребти та 

глибоководні рівнини (З підручника). 

► Визначити особливості мовного оформлення обох текстів. 

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу 

Особливості побудови опису: 

1. «Відоме» — назва самого предмета та його частин, а «нове» — 

ознаки. 

2. Розвиток думки відбувається за рахунок того, що кожне наступне 

речення додає до сказаного нові ознаки. 

3. У художньому і науковому стилях мовлення відрізняється підхід до 

опису. 

Науковий опис Художній опис 

1. Характеристика предмета 

(істоти, явища природи та ін.) має 

бути повною 

1. Акцент робиться тільки на 

яскравіших деталях предмета 

(істоти, явища природи та ін.) 

2. Ознаки виражаються 

переважно прикметниками й 

іменниками з прямим значенням 

2. Використовуються прикметники 

з конкретним значенням, іменники, 

дієслова, прислівники у 

переносному значенні, поширені 

порівняння 

3. Опис відзначається точністю, 

однозначністю 

3. Опис характеризується 

образністю, емоційністю 

4. Опис природи або приміщення складається з основних трьох 

структурно-композиційних частин: 
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Типологічний аналіз висловлювання 

► Прочитати уривок із повісті Віктора Близнеця «Женя і Синько». 

Визначити типологічну будову тексту: довести, що в ньому поєднано різні 

типи мовлення. 

Коли Женя виходила на балкон, їй видно було весь двір. Перед їхніми 

вікнами стояла кочегарка — незграбна цегляна споруда з високою трубою, 

чорною від диму. За кочегаркою стримів баштовий кран, а поряд поволі 

підіймалися стіни дев’ятиповерхового будинку, позираючи на сонце 

порожніми вікнами. На цьому майданчику, оточеному кочегаркою, купами 

цегли, а далі загорожею, і розкинувся їхній двір. 

У дворі зберігалися сліди колишніх стареньких особнячків — залишки 

дикого винограду, квітників, кілька фруктових дерев, струхлявілі 

парканчики, уже де-не-де повалені, з діромахами вибитих дошок. 

У дальньому кутку, закриваючи двір од північних вітрів, стояв новий 

багатоповерховий будинок, облицьований білою плиткою. В тому будинку, 

теж на другому поверсі, проживав Андрій Кущолоб, тобто Бен. 

З Беном Женя познайомилась давно, чи не з дитячих колясок. А вдома у 

нього побувала пізніше, коли вони разом ходили до школи. Уже не пригадує, 

по що її послала мати до Кущолобів. Здається, позичити ключа, щоб 

закривати консервні банки. Не без деякого страху вона відправилась у 

сусідній будинок. Уже парадні двері свідчили, що тут проживає войовник-

мілітарист: скло вибите, фанера порізана, стіни повидряпувані до рудої 

цегли. Скрізь грізні написи. 

Женя, тоді ще мала й простодушна, злякалася цих написів. А попереду 

було ще страшніше. Бенові двері — наче вхід у печеру розбійників. Чорний 

дерматин хтось порубав, здавалося, шаблею чи прострочив з кулемета — із 

дірочок і проріх виглядала біла скловата. Угорі намальовано череп з кістками 

й написано: Fantmas, а нижче пістолет, що стріляє вам у вічі, і гостинне 

запрошення: Ласкаво просимо! (В. Близнець). 

http://gorodenok.com/wp-content/uploads/2014/06/%D1%83%D1%81%D1%96-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-75.jpg
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► Виділити в тексті інтер’єр (опис будинку, де мешкає Бен) і екстер’єр 

(опис двору). Усно переказати ці частини висловлювання. 

► Яку роль виконує опис приміщення в художніх творах? (Інтер’єр 

допомагає збагнути характер персонажів, їхню поведінку.) 

►Поміркуйте, до якої частини мови належать слова, що береть участь в 

описі приміщення (будинку, інтер’єру)? 

► Скласти до тексту простий план у вигляді розповідних речень. 

V. Узагальнення зробленого на уроці 

Вибірково-розподільний диктант 

► Згрупувати заголовки текстів за типами мовлення. 

1) Лелека. 

2) Дивовижна людина. 

3) Легенда про щастя. 

4) Спогади. 

5) Що таке канікули? 

6) У чому сенс життя? 

7) Чи може бути людина щасливою? 

8) Олександр Довженко. 

9) Роздуми художника. 

10) На відпочинку в таборі. 

11) Ярослав Мудрий. 

12) На шляху до екологічної катастрофи. 

13) Володимирський собор. 

14) За селом. 

15) Степ у передранішній тиші. 

16) Батьківська хата. 

► За якими заголовками можна визначити, що текст може поєднувати 

різні типи мовлення? Підкресліть заголовки, в яких усі слова належать до 

іменників. Чому таких заголовків виявилося більше? 

► Назвати заголовки, у текстах яких має міститися: а) опис 

приміщення; б) опис природи. 

 VI. Домашнє завдання 
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1. Виписати з художньої літератури текст, в якому поєднано: 

а) розповідь з описом; 

б) розповідь з роздумом. 

Охарактеризувати мовні особливості текстів. 

2. Скласти узагальнювальну таблицю «Типи мовлення». 

 


