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ВСТУП 

Прогресивні тенденції розвитку освітньої сфери суспільства  

зумовлюють радикальні зміни у галузі навчання, зокрема навчання 

української мови у школі, що має за мету формування компетентного мовця, 

національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.  Однією з ознак 

сучасного реформованого процесу навчання мови є  розгалужена сітка  

лінводидактичних підходів, які служать регуляторами  навчальної, виховної, 

розвивальної діяльності, спрямованої на особистість учня. Мобільність,   

конкурентоспроможність, комунікативна грамотність, комунікативна 

успішність – це ті якості, якими має володіти  людина ХХІ століття.  Сучасну 

молодь не задовольняє  роль  комуніканта як  звичайного інформатора. 

Пріоритетним у процесі спілкування стає досвід гнучкої мовленнєвої 

поведінки, навички позитивної взаємодії і  впливу  на співрозмовника задля 

досягнення  комунікативної мети.  

Одним із шляхів розв’язання вказаної проблеми є впровадження в 

систему навчання української мови комунікативно-прагматичного підходу, 

який є різновидом комунікативно-діяльнісного, розширює межі останнього  і 

має на меті   розвиток ознак прагматичної комунікації учнів, що базується на 

осмисленні  прагматичної функції одиниць мовної системи, виявленні їхніх 

комунікативних смислів прагматичного характеру і виявляється  у 

складниках сформованої комунікативно-прагматичної компетентності 

восьмикласників – прагматично орієнтованих знаннях, уміннях, навичках, 

ціннісних, досвідних компонентах.   

 Зміст чинної програми з української мови для 8 класу зумовлює 

специфіку впровадження комунікативно-прагматичного підходу: навчальну 

діяльність організовано на матеріалі синтаксису простого речення.  

Синтаксична основа є продуктивною для реалізації комунікативно-

прагматичного підходу, оскільки  речення –  це мовна одиниця, що інтегрує 

такі форми вияву мислення людини, як мова, мовлення, комунікація. 
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Синтаксис за своєю природою є прагматичним,  а тому розкриває широкі 

можливості для осмислення прагматичної функції мовних одиниць на основі 

виявлення їхніх комунікативних смислів прагматичного характеру,  а також 

для формування  ознак прагматичного мовлення учня.  

Незважаючи на широкий спектр дослідження прагматичного феномену, 

у лінгводидактичному дискурсі відсутня систематизована студія  із обраної 

теми. 

Об`єкт дослідження – процес навчання української мови учнів 8 класу. 

Предмет дослідження – методичні орієнтири в навчанні синтаксису 

простого речення восьмикласників на засадах комунікативно-прагматичного 

підходу. 

Мета дослідження  полягає в теоретичному обґрунтуванні й  

розробленні спеціального методичного комплексу для навчання української 

мови учнів 8 класу на засадах комунікативно-прагматичного підходу.  

Мета  дослідження зумовила розв’язання таких завдань: 

1.Проаналізувати філософські  тенденції осмислення прагматичного 

феномену. 

2.Дослідити лінгвістичну парадигму  теорії прагматики. 

3.З’ясувати сутність  лінгводидактичного поняття «комунікативно-

прагматичний підхід до навчання української мови».  

4. Здійснити моніторинг сучасної мовної освіти в аспекті доцільності  

впровадження елементів  комунікативної прагматики. 

5. Розробити методичні орієнтири в навчанні синтаксису простого 

речення у 8 класах загальноосвітніх закладів середньої освіти на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу та апробувати їх. 

Теоретичною основою дослідження з обраної проблеми стали 

прагматичні ідеї з філософії (Л. Вітгенштейн, Й.-Г. Гердер, Г.-П. Грайс, 

Е.Касірер, Дж. Остін, Дж. Серль та ін.),  логіки (Р. Карнап, К.-І. Льюїс, 

Р.Монтегю тощо), семіотики (Ч. Моріс, Ч. Пірс, Ф. де Сосюр), лінгвістичної 

прагматики (Ф. Бацевич, Л.Безугла, М. Бахтін, Л. Безугла, Е. Бенвеніст, 
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К.Бюлер, Т. ван Дейк,  Т. Космеда, М. Олешков, О. Селіванова, К.Серажим, 

Г.Черненко),  теорії мовної комунікації (А. Габідуліна, В. Манакін, 

В.Паращук, О.Семенюк, С.Шабат-Савка, Л.Формановська, О. Яшенкова), 

прагматичного синтаксису (Н.Арутюнова, М. Вінтонів, О.Доценко, 

А.Загнітко, М. Плющ, Г. Почепцов, І. Сусов та ін.), лінгводидактики  

(Н.Болотнова, Р. Дружененко, С.Єрмоленко, Т. Єщенко, С. Караман, 

Л.Мацько, А. Нікітіна, С. Омельчук, М. Оліяр, Н. Остапенко, М. Пентилюк, 

В. Руденко, Т.Симоненко та ін.). 

Наукова новизна. У роботі вперше осмислено поняття комунікативно-

прагматичного підходу до навчання української мови, запропоновано 

методичні орієнтири  впровадження комунікативно-прагматичного  підходу 

до навчання української мови на матеріалі синтаксису простого речення (8 

клас). 

Експериментальна база дослідження. Апробація дидактичних 

матеріалів здійснювалася під час педагогічної практики на базі 

спеціалізованої школи № 252 з поглибленим вивченням української мови та 

літератури імені Василя Симоненка. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

положення наукової роботи оприлюднено на круглому столі «Концептуальні 

засади компетентнісного навчання української мови» (м.Київ, 15 березня 

2019 р.) та  обупліковано в науково-методичному часописі «Українська мова 

і література в школах України»,  № 1-2,   2020 р. 

У процесі дослідження  було використано такі методи: аналіз і синтез 

спеціальної наукової літератури з обраної проблеми, спостереження за 

освітнім процесом під час проходження педагогічної практики,  анкетування 

вчителів та учнів, аналіз змісту програм та підручників  з української мови 

для 8 клас, узагальнення результатів апробованих матеріалів. 

 Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаної літератури, додатків. 
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РОЗДІЛ I. НАУКОВА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 

«КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 

1.1.Філософські  тенденції дослідження  прагматичного феномену 

Осмислення базового поняття дослідження «комунікативно-

прагматичний підхід» зумовило аналіз тенденцій у тлумаченні 

прагматичного феномену з позицій філософії. Прагматика (із грецької prаgma 

– дія, факт, діло, користь) – галузь науки, що вивчає функціонування мовних 

знаків у мовленні. Прагматизм – філософський напрям кінця ХІХ – початку 

ХХ століття; розділ семіотики, що  займається аспектами, пов’язаними із 

суб’єктом (автором) тексту,  адресатом (читачем, реципієнтом) та їхньою 

взаємодією в акті комунікації [40]. Прагматика досліджує відношення мовців 

до знаків.  

Глибоке прочитання й аналіз спеціальної   літератури з проблеми 

доводить особливе зацікавлення дослідників прагматичним феноменом у 

галузі філософії. За спостереженнями науковців, активний сплеск наукових 

розвідок в указаному аспекті відбувається  у 70-90-ті роки ХХ століття, а 

проте зародки елементарної прагматики можна спостерігати ще в роздумах   

античних філософів та філософів Середньовіччя, а саме:  Аристотеля, 

Геракліта,  Епікура, Марка Аврелія, Платона, Сенеки, Сократа, Цицерона та 

інших. Однією з проблем, яку було порушено в добу античності, – проблема 

активної, правильної діяльності людини. У своїх роздумах мислителі 

спираються на  такі концепти, якими керується сучасна прагматика, а саме: 

людська поведінка, суб’єктивний чинник  пізнання й оцінювання світу, 

успішний розвиток, взаємодія як користь, вплив,  ситуація.  

Зазначені  концепти достатньо представлено в ідеях філософів, 

наприклад: людська поведінка продиктована розумом і чуттям (Аристотель,  

Цицерон, Епікур);  суб’єктивність як чинник пізнання та оцінювання світу 

відіграє роль у побудові «найкращої держави» та «найкращого громадянина» 
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(Цицерон), у взаємодії людей як особистій вигоді (Епікур), динаміці 

успішного розвитку самої людини та суспільства (Аристотель, Платон);  

тільки людина мудра, керована розумом, має вплив, є вихователем і 

володарем ситуації (Епікур, Марк Аврелій), її повчання повинне бути 

доступним, і головне –  вражати душу (Сенека); залежно від ситуації одне і те 

ж повчання може бути одночасно відмінним і навіть протилежним (Геракліт).  

Елементарні філософські розвідки знайшли відображення в 

семіотичній  концепції знака як тристороннього феномену Ч. Моріса, 

Ч.Пірса, в ідеї вибірковості в діяльності свідомості У. Джеймса, 

прагматичного виховання особистості Дж. Дьюї, в осмисленні культу 

естетичного почуття у прагматичному й раціональному житті Дж. Сантаяни, 

у теорії мовних ігор Л. Вітгенштейна, в інтерпретації взаєморозуміння 

Ю.Габермаса, суб’єктивного осягнення істини М. Хайдегера,  категорії 

інтерсуб’єктивності як умови взаєморозуміння К.-О. Апеля, етики 

відповідальності Е. Левінаса, дискурсивних практиках М. Фуко та ін. 

Аналіз наукових студій із філософського прагматизму наштовхує на 

висновок, що це наскрізна філософія успіху, особливий інтерес науковці 

виявляють до проблеми успішної поведінки людини.  

Вивчення джерельної бази з обраної проблеми дозволяє визначити  

основні тенденції руху прагматичної філософської думки, які можна 

узагальнити в таких  положеннях: 

- людина – це суб’єкт діяльності, самореалізації, спрямованої на 

регулювання поведінки та взаємодію з довкіллям;  

- правильною є тільки успішна самореалізація, тобто та, що приносить 

користь; 

-  успішна реалізація рухає і змінює людину;  

- те, що є істиною для однієї людини, не завжди є такою для іншої; 

- успішна самореалізація – це активізація мисленнєвої діяльності як 

адаптація (пристосування) людини до соціуму й пізнання світу задля 

отримання успіху та користі; 



8 
 

-  інструментом досягнення успіху у вирішенні проблеми є ідеї 

культивування естетичного почуття та моральних цінностей; 

- умова досягнення успішної самореалізації – урахування  життєвої 

ситуації; 

-  результат успішної діяльності суб’єкту – це вплив на довкілля. 

Як бачимо, філософська концепція прагматизму підпорядкована теорії 

успішної та корисної діяльності людини й осмислена науковцями  у 

концептах суб’єктивного фактора, регулювання поведінки, взаємодії, 

успішної самореалізація, користі, адаптації  людини до соціуму, пізнання 

світу задля отримання успіху та користі, впливу на середовище, культу 

естетичного почуття та моральних цінностей. 

На наш погляд, саме ці положення філософського прагматизму мають  

стати основою  для доповнення сучасної лінгводидактики, оскільки 

уможливлюють формування прагматичних рис мовної особистості учнів – 

точність оцінювання ситуації спілкування, адекватне ставлення до 

співрозмовника, гнучкість мислення і мовлення, прагнення до позитивної 

взаємодії, комунікативну  успішність,  досягнення комунікативної мети та ін.  

Цінність філософської прагматичної думки для нашого дослідження  

полягає ще й у висвітленні філософами-прагматиками таких концептів, як 

досвід, цінність, ставлення, які в сучасній лінгводидактиці потлумачено як 

складники  комунікативної компетентності поряд зі знаннями, уміннями, 

навичками. Осмислення їх спостерігаємо у працях представників 

функційного прагматизму У. Джеймса, Дж. Дьюї, Г. Гадамера, І. Канта.  

Філософи доводять, що досвід – мета і результат нашої діяльності; 

досвід у кожної людини індивідуальний, він здобувається через пізнання, 

чуття та дії; досвід набувається між тим, хто пізнає, і тим, що (або кого)  

пізнають. Формування цінності дії (у тому числі й мовленнєвої), на 

переконання мислителів, має відбуватися з погляду її користі та 

продуктивності. Сформовані цінності можуть служити критерієм 

особистісної поведінки, впливати на результативність  діяльності. Ставлення 
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до світу, людини та самого себе  так само є продуктом набуття об’єктивного 

та суб’єктивного досвіду, що має вияв у низці ситуаційних дій.  

Вивчення наукових джерел зумовлює висновок про те, що спектр 

осмислення прагматизму в сучасній філософії широкий: від суб’єктивізму – 

до волюнтаризму та утилітаризму [33], [35]. У межах нашого дослідження 

послуговуємося положеннями першого, оскільки він не керується 

принципами  егоцентризму, приниження духовних цінностей, моральних 

установок заради вигоди, користі для себе, а  навпаки – репрезентує 

особистість як активного суб’єкта, який творить себе і світ навколо себе, 

позитивну діяльність людини з опертям на етичні та естетичні принципи, 

досягнення позитивного результату шляхом  отримання власного досвіду, 

сформованих цінностей та ставлень.  

Отже, вивчення філософських тенденцій в аспекті прагматики 

розкриває можливості для розвитку прагматичного компоненту сучасної 

лінгводидактики,  становить її методологічну основу.  

 

1.2. Прагматична парадигма  мовознавчих студій 

 

Предмет наукового дослідження зумовлює опертя на прагматичні 

розвідки в галузі мовознавства,  що дає змогу осмислити мову  як функційну 

прагматичну систему, з’ясувати особливості прагматики синтаксичного 

мовного рівня. 

Прагматична парадигма мовознавчих студій представлена низкою 

спеціальних понять, як-от: лінгвістична прагматика, комунікативна 

прагматика, когнітивна прагматика, дискурсивна прагматика, 

прагматичний підхід до вивчення одиниць мови, прагматика мови, 

прагматика мовлення, прагматичний рівень тексту, прагмема, прагматично 

маркована (орієнтована) мовна одиниця, –  що вказує на складність і 

різноаспектність феномену.  
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Активізації прагматичного аспекту мовознавчої галузі сприяло 

посилення уваги до функційного, антропологічного, комунікативного  

підходів.  Згідно з функційним підходом мова є динамічною системою, 

одиниці якої за певних умов можуть набувати нових значень або смислових 

відтінків. Антропологічний підхід вказує на необхідність урахування 

людського чинника в реалізації та інтерпретації засобів мовної системи. 

Комунікативний підхід зумовлює вивчення ситуативно та контекстуально 

зумовлених мовних одиниць. 

 Прагматична парадигма сучасної мовознавчої теорії відображена в 

лінгвістичній прагматиці як напрямі сучасної лінгвістики, що ґрунтується на 

виявленні й описі функціонування суб’єктивного чинника в мові, мовленні, 

комунікації як модусах існування живої природної людської мови 

(Ф.Бацевич, М. Бахтін, Л. Безугла, Е. Бенвеніст, К. Бюлер, Т. Космеда, 

О.Селіванова, К. Серажим, Г.Черненко та ін.). Ця галузь визріла на основі 

наукових здобутків інших наук, зокрема філософії мови –  про суб’єктивний 

характер мови, її зв’язок із суспільством загалом і людиною зокрема 

(Л. Вітгенштейн, Й.-Г. Гердер, Г.-П. Грайс, Р. Карнап, Е.Касірер, Р. Монтегю 

та ін.); семіотики – про тристоронню природу знаків, одна із яких – 

відношення суб’єкта до використовуваного ним знака (Ч.Моріс, Ч. Пірс); 

комунікативної лінгвістики – про спілкування як діяльність, моделі, типи, 

закони, функції, форми комунікації (М. Бахтін, В. Богданов, Г. Грайс, 

В. Гумбольдт, Дж. Ліч, Р. Якобсон); теорії мовної комунікації – про 

механізми та процеси мовленнєвої діяльності, ефективну мовленнєву 

комунікацію, тактико-стратегічний потенціал міжособистісного спілкування 

( О. Ісерс, О. Семенюк, В. Паращук,  С. Шабат-Савка, О. Яшенкова та ін.); 

когнітивної лінгвістики – про мову як інструмент пізнання, репрезентації і 

трансформації смислів, а також про зв'язок між когнітивними системами й 

умовами успішних мовленнєвих актів (В.Богданов, А. Габідуліна, Т. ван 

Дейк, Т.Космеда,  О. Падучева, Г. Почепцов, І. Сусов); теорії мовленнєвих 

актів – про недискретні одиниці організації мовного коду в комунікації 
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(М. Бахтін, В. Богданов, Дж. Остін, Дж. Серль, М. Даміт, І.Шевченко). 

Лінгвістична прагматика послуговується також інформаційною науковою 

базою із психолінгвістики, дискурсології, конфліктології,  соціо- та 

етнолінгвістики, риторики, культури мовлення. 

До основних досліджуваних проблем прагматичної парадигми сучасної 

мовознавчої науки  входять такі: специфіка вияву семантичних і 

прагматичних явищ, вивчення прагматичної функції лексичних і 

граматичних мовних одиниць  у модусах мови, мовлення, комунікації, аналіз 

прагматичних категорій (імплікації, імплікатури спілкування, пресупозиції, 

референція, анафора, дейксис), дослідження стратегій і тактик спілкування, 

комунікативна поведінка та її регулятиви, опис  умов успішної комунікації, 

оцінка прагматичної ролі невербальних засобів та ін.). 

Інтегративна сутність прагматичної парадигми сучасного мовознавства 

зумовила низку термінологічних понять, з-поміж яких: комунікативна 

ситуація, комунікативна мета (намір), комунікативна інтенція, 

комунікативний успіх, комунікативна невдача, комунікативний 

прагматичний смисл, прагматична функція мовної одиниці, комунікативний 

(мовленнєвий) акт, прагматичний акт, комунікативна стратегія, 

комунікативна тактика, комунікативна взаємодія (інтеракція), 

комунікативний вплив, адресант, адресат, комунікативний хід (дія), 

прагматична  (комунікативно-прагматична)  компетентність, комунікативний 

досвід, комунікативна поведінка. 

Диференціація вказаних понять  дає  можливість закцентувати увагу на 

основних положеннях лінгвістичної прагматики, які є підгрунтям концепції 

впровадження комунікативно-прагматичного підходу до навчання 

української мови учнів 8 класів.  

Для нашого дослідження вагомими є такі положення сучасної 

лінгвістичної прагматики: комунікація неможлива без урахування 

суб’єктивного чинника; суб’єктивний чинник – це індивідуальний спосіб  

організації мовного коду в комунікації; маркером вияву індивідуального 
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способу організації мовного коду в комунікації є комунікативні прагматичні 

смисли; елементарними носіями комунікативних прагматичних смислів є 

мовленнєві акти; комунікативні прагматичні смисли стосуються 

внутрішнього світу учасників спілкування, вони вказують на ставлення 

мовця до ситуації; комунікативний прагматичний смисл визначається не 

змістом повідомлення, а конкретними обставинами: адресантом, адресатом, 

просторовими і часовими параметрами ситуації; одиниці всіх мовних рівнів 

можуть мати комунікативні прагматичні смисли за конкретних ситуаційних 

обставин; основа успішної/неуспішної реалізації  прагматичної функції 

одиниць мовної системи  – сформований досвід, цінності, ставлення, знання, 

уміння, навички, тобто компетентність; запорукою досягнення 

комунікативного наміру  є  чітко продуманий та реалізований тактико-

стратегічний комплекс комунікативних дій. 

Зважаючи на предмет наукового дослідження, а саме – синтаксичну 

основу навчання української мови  учнів 8 класу – вважаємо за необхідне 

дослідити наукові праці із прагматичного синтаксису. Активними 

дослідниками прагматичного синтаксису є М. Вінтонів, О.Доценко, 

А.Загнітко, М. Плющ, О. Почепцова, І. Сусов, Н. Формановська.  

Згідно з вивченими науковими концепціями, усі мовні одиниці, у тому 

числі й одиниці синтаксичного рівня,  можуть виконувати прагматичну 

функцію і мати потенційні або реалізовані комунікативно-прагматичні 

смисли.  На думку О. Почепцова, синтаксис за своєю природою є 

прагматичним, оскільки зумовлює діяльність думки, реалізацію не тільки 

експліцитної, але й імпліцитної інформації  [31]. 

Ф. Бацевич переконує, що прагматичний чинник синтаксичних мовних 

одиниць  виявляється  «у межах усіх модусів її існування  – Мови, Мовлення 

і Комунікації» [3, c.82], хоч граматична система і більш консервативна. За 

спостереженнями науковця, чинник суб’єктивності, ставлення  мовця до 

адресата чи ситуації загалом знаходить відображення у варіантах 

синтаксичних конструкцій, порядку слів у реченні, інтонації. У модусі 
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мовлення та комунікації речення варто розглядати  не як статичну, а як 

динамічну одиницю, на смислові відтінки якої впливає мікроконтекст 

(найближче оточення інших одиниць). Під упливом мікроконтексту 

синтаксичні одиниці збагачуються додатковими семантико-прагматичними  

смислами. У модусі комунікації  активізоване речення виконує прагматичну 

роль  формування і функціонування дискурсів. 

Отже, теоретичні положення із лінгвістичної прагматики загалом і  

прагматичного синтаксису зокрема становлять основу для розроблення 

вправ, спрямованих на  з’ясування потенційних прагматичних функцій 

різних типів речень, аналіз їхніх комунікативних прагматичних смислів, 

створення власних висловлень із залученням прагматично орієнтованих  

синтаксичних одиниць відповідно до конкретної ситуації. 

 

1.3. Комунікативно-прагматичний підхід до навчання української 

мови як поняття лінгводидактики 

Проблема пошуку продуктивних підходів до навчання української 

мови не нова в сучасній лінгводидактиці. Активну позицію в цьому аспекті 

займає С. Омельчук, який проаналізував підхід як  базову лінгводидактичну 

категорію [23], А. Попович, якій удалося відстежити розмаїття підходів у  

методиці навчання української мови  [30]. 

Щодо терміна «комунікативно-прагматичний  підхід»,  ми не можемо 

констатувати активного вживання його в методиці навчання української 

мови, проте доволі активним він є у методиці навчання іноземних мов 

(О.Ванівська, О.Горпинюк, А.Марлова, А.Яценко та ін.).  

У сучасній українській лінгводидактиці базовими підходами є 

компетентнісний, особистісно орієнтований,  комунікативний, які в 

конкретних методиках можуть інтегруватися з іншими підходами залежно 

від освітньої мети, завдань, освітніх пріоритетів, вікових та психологічних 

особливостей дітей  тощо, наприклад: текстоцентричним, соціокультурним, 
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кроскультурним, когнітивним, дослідницьким, аксіологічним, 

етнопедагогічним, функційно-стилістичним, синергетичним, дискурсивним. 

Внутрішні інтегративні процеси в методиці часто призводять до  

модифікації базових підходів. Так, продуктивними визнаємо комунікативно-

стратегічний підхід (М. Оліяр), функційно-стилістичний підхід 

(С.Омельчук, М. Пентилюк), когнітивно-комунікативний підхід 

(О.Горошкіна, А. Нікітіна, М. Пентилюк). 

Цінним для нашого дослідження є науковий досвід М. Оліяр, яка 

інтегрувала особистісно орієнтований підхід (як базовий) та прагматичний, 

що дало змогу спиратися у своїй концепції на особистісно-прагматичний 

підхід до навчання [22]. 

Комунікативно-прагматичний підхід так само є результатом 

внутрішніх і зовнішніх інтегративних процесів у розвитку методики, що 

об’єднує традиційний  комунікативний підхід  та новий прагматичний.  Задля 

з’ясування сутності поняття «комунікативно-прагматичний підхід до 

навчання української мови» ми проаналізували прагматичний компонент 

сучасної лінгводидактики.  

На наш погляд, активна прагматизація різних наукових галузей 

позначилася на розвиткові цього напряму в педагогіці загалом [1], [19]  і  

методиці навчання української мови зокрема. У працях лінгводидактів 

знаходимо фрагментарне обґрунтування прагматичного компоненту 

навчання мови. Зокрема порушено проблеми: 

- прагматичного аспекту навчання граматики (С. Єрмоленко, 

С.Караман, А. Загнітко, С. Омельчук);  

-  прагматичної основи формування професійної 

мовнокомунікативної компетентності  (Н. Остапенко, В. Руденко, 

Т.Симоненко); 

- розвиток текстотворчих та дискурсивних умінь на основі 

прагматики (Ф. Бацевич, Н. Болотнова, Т. Должикова, Т. Єщенко, 

Л.Мацько, Т. Терновська); 
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- формування комунікативно-прагматичної (прагматичної) 

компетентності учнів та майбутніх фахівців (Ф. Бацевич, 

Р.Дружененко, А. Нікітіна, Л. Струганець, Л. Цибух). 

У прагматичній парадигмі сучасної лінгводидактики функціонують 

спеціальні поняття, які введено науковцями: прагмадидактика, 

прагматичний аспект, прагматичний підхід,  прагматична компетентність, 

комунікативно-прагматична основа навчання та ін. 

Науковці переконують у тому, що комунікативно-прагматична основа  

навчання мови випливає із комплексу наукових теорій про прагматику як 

філософське поняття, лінгвістичну прагматику як науку про виявлення 

суб’єктивного чинника у мовних явищах, лінгводидактику, що забезпечує 

навчання  на основі дискурсу як одиниці спілкування  та тексту як форми 

комунікації, може бути обґрунтована завданням формування  комунікативної 

лідерської позиції суб’єкта навчання, оскільки вагомим для мовця є не 

просто відчувати себе учасником акту спілкування, а досягати певної 

прагматичної мети, обирати ефективні  комунікативні стратегії і тактики 

відповідно до умов спілкування; не просто оволодіти мовною системою як 

системою когнітивних смислів, а вміти розпізнавати ефективність їх 

уживання  у мовленні інформатора й самому оперувати ними  у процесі 

спілкування [10].  

Комунікативно-прагматичний підхід до навчання української мови 

розглядаємо як різновид комунікативного підходу, що забезпечує  результат 

освітньої діяльності – формування комунікативно-прагматичної 

компетентності учня. У лінгводидактичному дискурсі ми не знаходимо 

одностайності в осмисленні й використанні  цього поняття. Подекуди 

натрапляємо на вживання терміна «прагматична компетентність» (Л. Бадюл 

Л. Цибух) як синонімічного до поняття «комунікативно-прагматична 

компетентність». Прагматичну компетентність як складник більш широкого 

поняття мовної, комунікативної, мовнокомунікативної компетентності 
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обстоюють українські та зарубіжні дослідники Ф. Бацевич, Р. Дружененко,  

С. Омельчук, Н.Остапенко, Т. Симоненко, Л.Струганець, В.Руденко.  

Ми послуговуємося поняттям комунікативно-прагматичної 

компетентності як інтегративного комплексу, який забезпечує формування 

прагматичних рис мовної особистості. Показником сформованої 

комунікативно-прагматичної компетентності восьмикласника вважаємо 

мовлення, що характеризується продуманістю, свідомим добором 

ефективних мовних засобів відповідно до ситуації спілкування, гнучкістю 

комунікативних ходів, націленістю на успішний результат – досягнення 

комунікативного наміру (мети) та прогнозованого впливу на співрозмовника. 

Маркерами прагматичної комунікації учня вважаємо також точність, 

доречність, логічність, чистоту, виразність, ясність, достатність, а в деяких 

ситуаціях лаконічність мовлення. 

Отже,  опрацювання  прагматичного компоненту сучасної  

лінгводидактики зумовлює розуміння сутності комунікативно-прагматичного 

підходу та мети його впровадження – формування комунікативно-

прагматичної компетентності учня. 
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РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧНОГО ПІДХОДУ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 

8 КЛАСІ 

 

2.1 Моніторинг стану досліджуваної проблеми на сучасному етапі  

розвитку шкільної мовної  освіти 

 

 Рівень актуалізації виучуваної проблеми, міру володіння вчителями 

української мови прагматично орієнтованими знаннями, а також 

упровадження елементів прагматики на уроках української мови було 

встановлено шляхом  анкетування  вчителів. Також анкета була 

запропонована  восьмикласникам для розуміння  необхідності сучасному 

учневі володіти рисами  прагматичної мовної особистості.  

 Для  вчителів  було запропоновано  комплекс запитань  (Додаток 1). 

Аналіз відповідей на перше запитання засвідчив  неглибоке розуміння змісту 

пропонованих понять.  Учителі правомірно зазначають, що прагматика – це 

галузь науки, лінгвістична прагматика – галузь мовознавчої науки, проте 

сутність цієї наукової галузі викладено неточно, наприклад: прагматика – це 

«наука про  те, як розумно використати довкілля»,   «наука про те, наскільки 

корисливою є людина», «наука про правильність та точність», «наука про 

вплив контексту на зміст» тощо. Деякі респонденти розуміють прагматику як 

уміння використовувати всі ресурси на максимум або як уміння керуватися 

розумом (а не серцем) під час будь-якого виду діяльності. 

Логічними були відповіді вчителів про сенс комунікативної 

прагматики, яку вони пов`язують  із вивченням ролі мовних одиниць у 

спілкуванні між людьми. Відповіді були різнопланові, проте невичерпні,   як-

от: «це вплив на людину за допомогою слова», «уміння говорити 

раціонально», «здатність використовувати мову доречно, відповідно до 

ситуації», «уміння спілкуватися, економлячи зусилля», «пошук  користі у 

спілкуванні», «здатність виявляти справжній смисл  у спілкуванні», 

«правильність використання комунікативних навичок»,  «взаємодія людей у 
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спілкуванні».  Деякі вчителі прагматичну комунікацію осмислюють як таку, 

що позбавлена емоцій, що підлягає тільки логічним  діям. 

Прагматичну особистість респонденти «наділили» такими рисами: 

сильна, розумна, врівноважена, практична, дисциплінована, зібрана, 

стримана, чітка у своїх діях; уміє ретельно продумати вчинки і слова 

наперед, контролювати власне мовлення залежно від ситуації, співвідносити 

алгоритм дій із цілями, зважено приймати рішення, вибирати такі дії, що 

приведуть до найліпшого результату, грамотно планувати час, ресурси, 

способи досягнення цілей, успіху. 20% респондентів  зазначили, що 

прагматична особистість – це особистість з негативними рисами; на думку 

вчителів, вона беземоційна, «надмірно прискіплива»,  «керується холодним 

розумом», не йде на компроміс,  шукає користі та матеріальних благ для 

себе, у спілкуванні робить вибір на користь «потрібних людей». 

Для 8% опитуваних запитання «Яке мовлення можна назвати 

прагматичним?» виявилося складним, вони не змогли дати відповіді. Як 

позитивні (хоч і неповні) ми оцінили відповіді, що продемонстрували 

розуміння прагматичного мовлення як такого, що «відповідає ситуації 

спілкування, характеру людини», «передбачає продумування наступних 

кроків спілкування», «має вплив на співбесідника», «у результаті якого 

людина переосмислює свої думки і вчинки».  Більшість опитуваних 

пов`язують прагматичне мовлення із мовленням  точним, логічним (40%), 

доречним (30%), правильним, нормативним (20%), лаконічним (10%), 

змістовним (10%). 

Неглибоке і безсистемне володіння знаннями із лінгвістичної 

прагматики засвідчили відповіді на запитання «Одиниці яких мовних рівнів 

можуть виконувати прагматичну роль у спілкуванні?».  Лише 20% 

опитуваних вказали, що прагматичну роль у спілкуванні можуть виконати 

одиниці всіх мовних рівнів.  50% зосереджують увагу на прагматичних 

можливостях лексики, 30%  – засобів фонетичного мовного рівня, 14% - 

синтаксичних мовних одиниць, 6%  – засобів словотвору. У відповідях на 
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запитання значну роль відведено прагматичним можливостям інтонаційних 

засобів мови. 

Дещо однобічне розуміння більшістю респондентів прагматики як 

наукового феномену позначилося на осмисленні такого терміна як  

«комунікативно-прагматичний підхід до навчання мови». Більшість 

відповідей є універсальною, такою, що не пов’язана із  конкретною 

методикою – методикою навчання мови, хоч і осмислена подекуди в базових 

прагматичних категоріях, як-от: оптимальна результативність, успіх, вплив. 

Не відстежуємо ми також  і тенденції до взаємозумовленості та взаємозв’язку 

цих методичних понять. Лише 12%  респондентів  у відповідях  пов`язують 

пропоновані поняття із компетентнісним підходом до вивчення мови: 

формування комунікативної компетентності, впливового мовлення, уміння 

відстоювати власну думку, аргументувати, а також особистісно 

зорієнтованим підходом: формування впливової мовної особистості (2%).  

Логічними були відповіді  на шосте запитання тих учителів, які 

розуміли  пропоновані поняття як нетотожні, проте взаємопов’язані (56 %), 

«оскільки акцентують на спілкуванні»; комунікативну компетентність 

потрактовують як поняття більш широке  по відношенню до  прагматичної 

компетентності (42%);  частково правильно аргументують різницю між 

двома видами компетентності 2% анкетованих:  комунікативна 

компетентність забезпечує  формування навичок спілкування, прагматична 

компетентність – навичок впливу на співбесідника. 

Відповіді на останнє запитання ще раз довели  необхідність підсилення   

прагматичного компоненту комунікативної компетентності, оскільки 80% 

учителів   спрямовують свою діяльність на формування комунікативної 

особистості без урахування  прагматичності як обов’язкової комунікативної 

ознаки.   20%  формують ознаки прагматичної компетентності через   

виражальні засоби,  лексичні засоби, формування ораторських  умінь. 
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 Задля усвідомлення доцільності навчання  української мови на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу ми провели анкетування учнів 

(Додаток 2). 

Відповіді на перше запитання  були  різноманітними, учні асоціюють 

пропоноване поняття із  холодним розумом,  упевненістю, упередженістю, 

вигодою, точністю, відсутністю зайвих дій, уважністю, продуманістю кроків 

і дій, уважністю, доречністю, упорядкованістю, конкретністю, 

поміркованістю, чітким плануванням, практичністю, беземоційністю, 

впливовістю  тощо.  

Прагматична особистість, на думку  анкетованих, активна, практична, 

логічна, далекоглядна, зібрана, стримана, пунктуальна, збалансована, 

амбітна, авторитетна, впевнена, кмітлива. Подекуди ми натрапляли на такі  

характеристики прагматичної особистості, як: цілеспрямованість, уміння 

раціонально оцінити ситуацію, уміння продумувати наперед,  уміння 

планувати дії, уміння розв’язати будь-яку проблему, уміння переконати, 

уміння вплинути на вибір або рішення інших і повести за собою, – тобто такі, 

що є стратегічними рисами прагматичної особистості і рисами сформованої 

комунікативно-прагматичної компетентності.  На жаль,  з-поміж відповідей 

ми  не зафіксували  таких, які вказували б на розуміння ролі вербальних 

засобів у становленні комунікативних ознак прагматичної особистості. 

Респонденти були одностайні у відповіді на запитання, чи важливо 

бути цілеспрямованою, успішною особистістю, уміти досягати результатів у 

процесі спілкування.  Необхідність вони пояснюють тим, що такі риси 

допоможуть «досягнути успіху і реалізувати себе в житті», «здобути 

авторитет»,  «мати більший спектр можливостей», «мати владу»,  «принести 

користь суспільству», «конкурувати»,  дадуть більше можливостей «для 

задоволення своїх бажань», «допомогти іншим» тощо. 

Аналіз відповідей на четверте запитання дав можливість з`ясувати 

розуміння  восьмикласниками шляхів  досягнення успіху під час спілкування.  

Учні правомірно радять ураховувати  інтереси, характер, потреби, посаду,  
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вік, місце роботи, релігію і співбесідника,  самому бути авторитетним¸ не 

діяти тільки у своїх інтересах. Висловлені позиції  є  частково правильними, 

оскільки в них не вказано на необхідність оцінити ситуацію спілкування 

загалом, заздалегідь продумати  комунікативні ходи  тощо. 

П’яте запитання передбачало збір об’єктивної інформації про 

осмислення учнями   прагматичної функції засобів мовної системи.  Аналіз  

отриманих результатів дає змогу зробити висновки: більшість респондентів 

назвала лексичні мовні засоби (40%),   фонетичним засобам віддали перевагу  

35% респондентів,  засобам граматики – 25%, із них засобам синтаксису – 

10%, морфології – 5%. Незначний відсоток анкетованих   поряд із  засобами 

мовної системи називали комунікативні ознаки культури мовлення (точність, 

логічність, виразність, ввічливість). 

    96% анкетованих виявили бажання бути успішними, впливовими 

мовними особистостями;  із них  уже вважають себе успішними 

комунікантами 52 % опитуваних; 44 % не змогли  з упевненістю сказати, що 

вони є такими, аргументуючи відповідь неготовністю бути прикладом, 

авторитетом для інших, відсутністю  досвіду, сміливості, харизми, гарної 

зовнішності,  упевненості, мети впливати і досягати  успішного результату, 

лідерських якостей, невмінням зацікавити. 

 Отже, результати аналізу  показали  стан   розробленості досліджуваної 

проблеми, що дає змогу сформулювати висновки. Нами зафіксовано факт 

низької обізнаності вчителів із явищем прагматики у лінгводидактичній 

парадигмі.  Учителі  рідко вдаються до формування успішного, впливового 

мовця через відсутність необхідної інформації та розроблених вправ. 

Анкетування учнівської аудиторії  вказало на деяку суперечність між їхнім 

бажанням бути успішними, впливовими мовними особистостями та 

відсутністю необхідних  знань, сформованих умінь,  навичок,  досвіду. 
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2.2.  Методичні орієнтири в  навчанні української мови  учнів 8 класу 

 на засадах комунікативно-прагматичного підходу 

 

 Методичні орієнтири в навчанні  української мови на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу  осмислюємо як  сукупність 

відповідних положень про сутність, особливості змісту, організації, ймовірні 

результати системи роботи на основі прагматики, що є основою для 

реального впровадження її в сучасній школі.  

  У традиціях лінгводидактики – потрактування змісту навчання 

української мови як системи знань, умінь і навичок, визначених програмою 

та підручниками [36, с.58]. Проте зміст навчання української мови у 

шкільному курсі є змінною методичною категорією, що залежить від  

розвитку наукової педагогічної думки загалом та лінгводидактичної  зокрема. 

Один із пріоритетних шляхів  оновлення змісту  навчання української мови у 

школі – залучення компетентнісного, особистістно орієнтованого та 

комунікативного підходів, що дозволяє  відійти від традиційного знаннєвого 

аспекту і  зорієнтувати освітню діяльність  відповідно до мети, визначеної 

чинною програмою, – формування компетентного мовця, національно 

свідомої, духовно багатої мовної особистості.  Усе це  беремо до уваги   в 

осмисленні   змісту  навчання української мови учнів 8 класу на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу. 

 Зміст навчання української мови у 8 класі розглядаємо як   частину 

загального змісту шкільного курсу української мови. Комунікативно-

прагматичний підхід розуміємо як додатковий у системі базових підходів до 

навчання мови, що частково модернізує  зміст навчання, підсилює реалізацію 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, комунікативного підходів і 

дозволяє їх інтегрувати задля реалізації мети – формування комунікативно-

прагматичної компетентності мовця як особистості, яка  в межах конкретної   

ситуації  спілкування  зможе позитивно вплинути на співрозмовника, досягти  

комунікативного успіху шляхом виявлення відповідної системи знань, умінь, 
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навичок спілкування  із  різними категоріями людей, шляхом  сформованих 

цінностей, ставлень  та елементарного досвіду. 

З-поміж завдань навчання української мови учнів 8 класу на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу  диференціюємо такі: 

- виховання стійкої мотивації  й прагнення  восьмикласника  до 

успішного результативного мовлення;  

- формування елементів комунікативно-прагматичної компетентності, 

відповідно до якої учень уміє адекватно оцінити ситуацію спілкування, 

вплинути на співрозмовника та досягнути прогнозованого 

комунікативного результату; 

- пізнання восьмикласниками одиниць мовної системи (зокрема 

синтаксичного рівня) як засобу впливу й успішної реалізації  

комунікативного наміру на основі розуміння їхніх комунікативних 

прагматичних смислів; 

- розвиток ціннісних комунікативних орієнтирів, ставлень, 

елементарного комунікативно-прагматичного досвіду восьмикласників. 

 Відповідно до змісту програми  з української мови для закладів 

середньої освіти  у 8 класі відбувається вивчення синтаксису простого 

речення, що зумовлює осмислення учнями  одиниці синтаксичного рівня 

мовної системи як прагматичного явища,  такого, що  в ситуаційній реалізації 

може виконувати функцію впливу і досягнення успішного результату 

мовцем. Крім того,  синтаксичний рівень розкриває можливості опрацювання 

прагматичної  функції  одиниць нижчих рівнів мовної системи. 

  У педагогічній науковій думці утвердженим є положення про те, що 

підхід до навчання є чинником відбору  та координації  внутрішніх елементів 

методичної системи –  принципів, прийомів, засобів, форм  навчання. Опертя 

на це положення  дає   можливість розглядати комунікативно-прагматичний 

підхід до навчання мови як такий, що  зумовлює комплекс прагматично 

орієнтованих принципів   навчання  української мови учнів 8 класу.  
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 У  дослідженні ми спираємося на  наукові  розвідки  Р. Дружененко 

[10], яка запропонувала  систему принципів  навчання української мови на 

засадах прагматики,  з адаптацією їх до більш вузької ланки навчання мови у 

школі – синтаксису. 

Ми спираємося на принцип суб’єктивного пізнання  і відображення 

світу, тому що  прагматика утримує категорію суб’єкта  з індивідуальною 

сумою знань та вмінь накопичувати знання, досвід і реалізовувати їх. 

Відповідно до цього принципу прагматичну функцію простого речення  учні 

усвідомлюють  на основі зіставлення вказаної мовної одиниці в її статиці і 

динаміці, тобто в реальному функціонуванні: у статиці речення може мати 

один смисл, у динаміці – інший).  

  Відбір принципу ситуаційності й контекстуальності зумовлений 

опертям  прагматики  на ситуацію спілкування та  контекст. Прагматичну 

роль функційного речення учні можуть проаналізувати відповідно до 

обставин спілкування, відповідаючи на запитання, де, з ким, з якою метою 

мовець висловлюється, вживаючи ті чи ті мовні засоби. Уміння 

проаналізувати ці аспекти дає можливість сформувати ознаки 

комунікативно-прагматичної компетентності, що мають вияв у  вміннях 

відповідно до ситуації  дібрати і використати  ефективні   синтаксичні 

одиниці та одиниці нижчих рівнів мовної системи у межах речення-

висловлення. 

Принцип інтенційності за основу має опертя на поняття 

комунікативної мети (інтенції), що є базовим  у  прагматичному науковому 

дискурсі. Залучення цього принципу сприяє формуванню вмінь чітко 

усвідомлювати мету висловлення, прогнозувати  мовленнєву поведінку 

співрозмовника, розвивати практику гнучкого мовлення задля досягнення 

комунікативного успіху  шляхом  грамотного  добору мовних засобів.  

Уважаємо, реалізація комунікативно-прагматичного підходу до 

навчання української мови неможлива без залучення аксіологічного 

принципу, що зумовлює інтеграцію положень прагматики й аксіології, сприяє  

розвитку в учнів навичок досягнення комунікативної мети  шляхом 
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використання  позитивних  за смисловим навантаженням мовних одиниць 

(етичних, естетичних).  Вони є носіями комунікативних прагматичних 

смислів  і маркерами  позитивної взаємодії зі співрозмовником.  

Також ми пропонуємо принцип  культури прагматичного  мовлення, 

оскільки прагматичне (впливове, дієве, результативне) спілкування   

неможливе без опертя на такі комунікативні ознаки культури мовлення, як 

точність, логічність, виразність,  багатство, етичність, естетичність,   

достатність, лаконічність мовлення. Отже, маємо залучати такі вправи і 

завдання, що  забезпечують  формування цих комунікативних ознак як  ознак 

сформованої комунікативно-прагматичної компетентності. 

 Указані принципи  ми пропонуємо інтегрувати із традиційними 

принципами навчання синтаксису: вивчення синтаксису у зв’язку з 

морфологією,  вивчення синтаксису у зв’язку з  пунктуацією та інтонацією,  

вивчення синтаксису  у поєднанні із розвитком мовлення, принципами 

комунікативної та функційно-стилістичної спрямованості [17],  [20], [24],[28]. 

Результатом  реалізації комунікативно-прагматичного підходу до 

навчання мови   на уроках синтаксису простого  речення у 8 класі  уважаємо 

формування комунікативно-прагматичної компетентності  мовної 

особистості учня, що виявляється у комплексі відповідних знань, умінь і 

навичок, ставлень, цінностей, елементарного досвіду. 

Маркерами комунікативно-прагматичної компетентності мовної 

особистості учня  називаємо такі: усвідомлення синтаксичної одиниці як 

явища  динамічного, функційного, що  може мати різні смислові відтінки 

залежно від ситуації і контексту; володіння набором  моделей синтаксичних 

конструкцій задля використання у різних ситуаціях спілкування з метою 

досягнення комунікативного успіху; систематизовані знання учнів про 

комунікативну ситуацію, комунікативну мету, комунікативну взаємодію, 

комунікативний успіх, комунікативну невдачу учасників спілкування 

(адресат, адресант), комунікативний вплив, мовленнєву поведінку; 

сформовані вміння адекватно оцінювати  ситуацію спілкування,  визначати 
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намір автора, аналізувати мовленнєву поведінку комунікантів,  

усвідомлювати  підтекст висловлень, формально представлених різними 

типами простого речення, визначати впливову силу окремих речень-

висловлень у пропонованих текстах, відстежувати  залежність 

комунікативної  мети та можливість досягнення комунікативного результату,  

пояснювати причини комунікативних невдач шляхом   аналізу неефективних 

синтаксичних конструкцій,  редагувати   текст  через залучення варіативних 

синтаксичних одиниць  із більшою впливовою силою; сформовані навички 

репрезентувати себе як впливову мовну особистість,  досягати 

комунікативної мети, уникати конфліктних ситуацій тощо шляхом  

грамотного залучення різних моделей простого речення, що в контексті 

набувають різних прагматичних смислів і відповідають різним 

комунікативним стратегіям і тактикам ефективного спілкування.  

Для успішної реалізації  комунікативно-прагматичного підходу до 

навчання української мови  учнів 8 класу та досягнення навчального 

результату (формування комунікативно-прагматичної компетентності) 

пропонуємо використовувати прагматично зумовлений навчальний комплекс 

вправ і завдань, що ґрунтується на принципі текстоцентричності. 

Опрацювання (аналіз, редагування) готових зразків  прагматичної 

комунікації, створення власних успішних висловлювань – основа 

формування комунікативно-прагматичної компетентності учнів. 

 Організацію навчання української мови учнів 8 класу на засадах 

прагматичного підходу пропонуємо  у наступному параграфі.  

 

2.3. Організація навчання української мови учнів 8 класу на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу 

Реалізацію комунікативно-прагматичного підходу до навчання 

української мови у 8 класі (зокрема синтаксису простого речення) і його 

результату – формування комунікативно-прагматичної компетентності 

мовної особистості восьмикласника –  пропонуємо за рівнями: мовним 
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прагматичним, мовленнєвим прагматичним та комунікативним 

прагматичним.  

Перший рівень реалізації комунікативно-прагматичного підходу  

забезпечує акумуляцію знань учнів не лише про речення як одиницю мовної 

системи,  тобто статичну, а й  функційну одиницю із палітрою потенційних 

смислових відтінків (похвали, погрози, прохання, упередження, привітання, 

обіцяння, співчуття, звинувачення, подяки, скарги, наказу, розпорядження, 

звертання тощо). Вивчаючи програмовий матеріал із синтаксису, 

оволодіваючи знаннями про різні типи простого речення, формуючи вміння 

їх розрізняти і вживати у власному мовленні, учні поступово під 

керівництвом вчителя  виконують супровідні  прагматично зорієнтовані 

завдання до вправ, на основі яких вчаться визначати прагматичні смислові 

відтінки  окремо взятих речень різних типів,  виконують синонімічну заміну, 

спостерігають за тим, як можна за допомогою різних моделей простого 

речення висловити одну думку або за допомогою однієї моделі речення  

висловити різні смисли, як порядок слів у реченні та логічні наголоси  

можуть  змінити його смисл, як впливає на смислові відтінки  уведення 

різних вставних слів, інтонування  тощо.  Учитель шляхом навідних запитань 

(Що хотів сказати мовець? На чому хотів наголосити мовець? Що треба 

розуміти під цим висловленням? Яка мета поданого висловлення?)  

підштовхує учнів до розуміння  смислів як ставлень автора висловлення до 

дійсності, до змісту повідомлення, до співрозмовника. Приклади  вправ і 

завдань для формування мовного прагматичного рівня комунікативно-

прагматичної компетентності восьмикласників на основі вивчення 

синтаксису простого речення вміщено у додатку 3 (вправи 1-5). 

Під час виконання завдань першого рівня  вчитель поступово вводить в 

активний  запас учнів  такі поняття, як комунікативна ситуація, 

комунікативний намір ( мета),  адресант, адресат, комунікативний смисл. 

Другий рівень реалізації комунікативно-прагматичного підходу й 

досягнення  навчального результату  зумовлює вивчення  функційного 
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простого речення  в межах тексту як результату комунікації і пов'язаний з 

аналітичною текстовою діяльністю учнів. Текст уводить учня в межі 

конкретної ситуації мовлення, тому прагматична функція речення  

визначається не яке потенційна, ймовірна,  а як актуальна, реалізована.  

Навчання на основі тексту допомагає сформувати такі прагматичні вміння: 

оцінювати  ситуацію спілкування, враховувати особистість адресата, 

визначати намір автора, аналізувати вибір учасниками спілкування мовних 

одиниць для досягнення успіху, з`ясовувати причини комунікативних невдач, 

адекватно аналізувати мовленнєву поведінку комунікантів через з'ясування 

конкретних прагматичних смислів, знаходити відповідність між 

комунікативним наміром та комплексом мовних одиниць із прагматичними 

смислами тощо. Зразки аналітичних вправ указаного рівня вміщено у додатку 

3 ( вправи 6-11). 

Перші два рівні є базою для третього рівня реалізації  комунікативно-

прагматичного підходу та формування відповідної компетентності, що має 

вияв в елементарному досвіді виступати в ролі успішного комуніканта, 

використовувати  різні види простого речення з метою досягнення 

комунікативного успіху, уникати конфліктів, послуговуватися комплексом 

стратегій і тактик відповідно до наміру, оперувати комунікативними 

прагматичними смислами, вдаватися до гнучкості в ситуації спілкування, 

формувати точність, виразність, логічність, доречність, багатство, етичність, 

естетичність  власного мовлення як чинники  успішної комунікативної 

поведінки тощо. Основою для третього рівня реалізації комунікативно-

прагматичного підходу є ситуаційні задачі, що мають умову (опис ситуації 

спілкування із зазначенням  обставин комунікації, особистості 

співрозмовників, комунікативної мети кожного з них (або ініціатора) і 

комунікативне завдання (переконати співрозмовника, вплинути шляхом 

використання різних мовних засобів, уникаючи конфліктних ситуацій). 

Низка завдань спрямована  на створення власних висловлень  щодо 

мовленнєвої поведінки відомих людей (політиків, учителів,  артистів, 
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блогерів, науковців тощо),   а також пересічних громадян (сусідів,   

пасажирів, однокласників та ін.).  

Продуктивними прийомами  реалізації комунікативно-прагматичного 

підходу  та формування комунікативно-прагматичної компетентності учнів 

стає спостереження живого мовлення  довкілля,  аналіз постів із конкретної 

теми в інтернетній мережі, відеофрагменти, що ілюструють різні моделі 

комунікації тощо.  Різні моделі спілкування служать зразками  успішної  або 

неуспішної комунікативної поведінки, що дозволить учневі створити портрет 

успішного мовця і сформувати свідоме прагнення до власної комунікативної 

досконалості. 

 

ВИСНОВКИ 

Розвиток освітньої сфери суспільства, суспільний запит на   

конкурентоспроможних, мобільних, гнучких, комунікабельних, успішних 

носіїв державності зумовлює реформування шкільної мовної освіти  в аспекті 

її прагматизації, що акумулює наукові розвідки з філософії, логіки, 

семіотики, лінгвістики та інших наук.  Аналіз  спеціальної літератури з 

проблеми підтверджує  давні традиції осмислення прагматичного феномену, 

який у царині філософії, логіки, семіотики представлено тенденціями 

дослідження активної правильної діяльності людини,  успішного суб’єкта,  

впливової поведінки, вибірковості у діяльності свідомості. 

  Дослідження мовознавчих джерел дозволяє констатувати   цінність 

розроблення  теорії прагматизму у цій галузі, що знаходить відображення в 

низці прагматично орієнтованих термінів: «лінгвістична прагматика», 

«комунікативна прагматика», «когнітивна прагматика», «дискурсивна 

прагматика», «прагматичний підхід до вивчення одиниць мови», «прагматика 

мови», «прагматика мовлення» «прагматичний рівень тексту», «прагмема», 

«прагматично маркована (орієнтована) мовна одиниця».  

Як указують опрацьовані наукові джерела,  широкого застування ідея 

прагматизму набула в галузі синтаксису, про що свідчить низка 
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використовуваних понять: «прагматичний синтаксис», «прагматика 

комунікативних одиниць», «прагматика речення», «прагматичний компонент 

структури речення», «прагматичне значення речення», «прагматична функція 

речення» тощо. 

 Прагматичний компонент у межах дидактики  і лінгводидактики 

представлений такими категоріями, як «прагматичний аспект навчання», 

«прагматичний підхід до навчання», «прагматична компетентність», 

«комунікативно-прагматична основа навчання», що засвідчує вплив 

загальнонаукової  прагматичної  на формування прагматичного  комплексу  

лінгводидактики.  

Осмислення  філософських, лінгвістичних, лінгводидактичних  

положень із прагматики дало можливість  описати поняття комунікативно-

прагматичного підходу до навчання української мови, який розуміємо як 

різновид комунікативного підходу, реалізація якого сприяє формуванню 

комунікативно-прагматичної компетентності восьмикласників. 

Моніторинг стану досліджуваної проблеми на сучасному етапі  

розвитку шкільної мовної освіти засвідчив факт низької обізнаності вчителів 

із явищем прагматики у лінгводидактичній парадигмі. Анкетування 

учнівської аудиторії  вказало на деяку суперечність між їхнім бажанням бути 

успішними, впливовими мовними особистостями та відсутністю необхідних  

знань, сформованих умінь,  навичок,  досвіду. 

Обгрунтовані методичні орієнтири в  навчанні української мови  учнів 

8 класу на основі комунікативно-прагматичного підходу уможливлюють   

прагматизацію навчання під час вивчення синтаксису простого речення, 

стають базою організації освітньої діяльності  у визначеному напрямі.  

Апробація пропонованих методичних орієнтацій на засадах 

комунікативно-прагматичного підходу засвідчила результативність та 

необхідність широкого впровадження  комунікативно-прагматичного підходу 

до навчання української мови в сучасній школі, засвідчує перспективність 

дослідження обраної проблеми. 
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ДОДАТОК 1 

Анкета для вчителів 

 

1. Що таке прагматика, лінгвістична прагматика, комунікативна  

прагматика? 

2. Якими рисами володіє  прагматична особистість? 

3. Яке мовлення можна назвати прагматичним? 

4. Одиниці яких мовних рівнів можуть виконувати прагматичну роль у 

спілкуванні? 

5. Що, на вашу думку, означають поняття «комунікативно-прагматичний 

підхід до навчання мови», «комунікативно-прагматична методика 

навчання мови» ? 

6. Як, на ваш погляд, пов’язані  поняття «комунікативна компетентність» 

і «прагматична компетентність»? 

7. Чи формуєте ви на уроках української мови  якості прагматичної 

комунікації  учнів? 

 

ДОДАТОК 2 

Анкета для учнів 

 

1. Із чим у вас асоціюється  поняття «прагматика»? 

2. Яку особистість ви б назвали прагматичною? 

3. Чи важливо бути цілеспрямованою, успішною особистістю, уміти 

досягати результатів у процесі спілкування? Поясніть відповідь. 

4. Що  б ви порадили врахувати для  досягнення успіху у спілкуванні ?  

5. За допомогою яких мовних засобів можна вплинути на  співрозмовника 

і досягти результату  в комунікації? 

6. Чи можете ви назвати себе  успішною  мовною особистістю? 

 

ДОДАТОК 3 

 

ЗРАЗКИ ПРАГМАТИЧНО ОРІЄНТОВАНИХ ВПРАВ 

 

1. Прочитайте пропоновані  речення  із різними смисловими відтінками. Опишіть 

ситуації, у яких їх можна використати. Про яке ставлення мовця  до ситуації в цілому або 

до співрозмовника зокрема  вказують висловлені вами речення? Визначте тип речення  за  

метою висловлювання,  наявністю головних  членів речення. 

 

Я буду чекати! – ствердження, обіцянка, погроза, попередження. 

Їй не спиться. –  ствердження, докір, погроза. 

Добрий день у вашу хату!  –  доброзичливе привітання, іронія, неприязнь. 
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А хіба ви не чули про це? – запитання, осуд, співчуття.  

Невже ти з нею не говорив? – запитання,  недовіра, осуд. 

 

2. Яка комунікативна мета  об’єднує подані речення?  Які смислові відтінки може мати  

кожне з пропонованих речень?  На яке ставлення мовця до адресата  вказують вони? 

 

 1) Принеси, будь ласка, ложечку.  Принесіть ложечку! Чи не могли б 

Ви принести ложечку? 

 2)  Залиш мене, прошу. Ти нарешті залишиш мене?  Залишіть мене! 

 

3. За допомогою різних типів простого речення висловіть комунікативні  наміри.  Які типи 

простих речень ви використали? Які смислові відтінки вони мають? 

 

а) намір пригостити  друга круасаном; 

б) намір попросити  товариша підготуватися до контрольної роботи; 

в) намір нагадати учням класу про  захід до Різдва; 

 г) намір зробити комплімент вчителеві. 

 

4.  Прочитайте речення.  З якою метою їх може використати мовець? Здійсніть 

синонімічну заміну поданих речень. Чи змінився смисл та умови їх використання в 

конкретній ситуації? 

 

1)Умикай телевізор! Наші грають! 2)  Ех, ти! Ще й друг називається. 3)  Що 

ви кажете? Хіба я маю це шукати в Києві? 4)  Чи правда це? Я вже не вірю! 

 
5. Прочитайте речення. Визначте в них головні і другорядні члени. Здійсніть усі можливі 

перестановки членів речення. Чи змінився смисл кожного з варіантів?  

 

1)Я, мамо, увесь у роботі ( О.Довженко). 2) У кожної людини є ціна (Із 

журналу). 3)  Від сьогодні я буду вважати вас своїм другом (О.Зубер). 

4)Закутайте мою душу в тюльпани (Н.Дубасар). 5) Тепер купити квитки на 

потяг можна в будь-якому відділенні Приватбанку (Із тексту реклами).  

 

6.Прочитайте тексти.  Яка тема їх об’єднує? Визначте комунікативну мету  

кожного. Подумайте, на якого адресата тексти справлять найбільший вплив? За 

допомогою яких мовних засобів здійснено вплив на адресата? 

 

 А) Му́зика (від грец. Μουσική — муза) мистецтво організації музичних 

звуків, насамперед в часовій (ритмічній), звуковисотній та тембровій шкалі. 

Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними 

характеристиками, які відповідають естетиці тієї чи іншої епохи, та може 

бути відтвореним. Джерелами такого звуку можуть бути: людський 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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голос, музичні інструменти, електричні генератори тощо. Музика для 

справжніх музикантів – ніщо інше, як жива душа, граючої мелодії (думка 

багатьох композиторів XVIIIст) (Вікіпедія). 

Б)  … Музико, де ж ти? Можливо, мені лише здалося? Так, то дзенькало 

об каміння місячне джерельце. Я на хвилину присіла біля нього. І 

насолоджувалась чарівною мелодією. Напившись чарами нічної мелодії - 

підвелася. Куди ти? - запитала зірка, що якраз купалась у струмку. Куди я? - 

музику шукати, що босою пішла у ніч (О.Шевчук). 

 

7. Прочитайте тексти. З’ясуйте  їхню комунікативну мету, обставини використання. 

Яке з них, на ваш погляд, матиме найбільший вплив на адресата?  З`ясуйте, які типи 

простого речення найбільше сприяють досягненню мети. 

 

1)Моя дорога подруго, зі святом тебе! Бажаю здійснення усіх мрій. А я 

допоможутобі у їх втіленні.Ти завждиможешпокластися на мене в будь-

якійситуації. Я завждипоруч! Люблю тебе! 

2) Вітаю з днем народження. Бажаю отримувати від життя тільки 

позитив. А все лихе нехай оминає тебе стороною. Подорожуй, досягай своїх 

цілей та втілюй усі мрії! У тебе все вийде. Я знаю! 

 

8. Прочитайте діалог. Про які стосунки між мовцями можна говорити? Які  мовні засоби 

вказують на це? Визначте смисл виділених речень. Замініть  окличні речення 

неокличними. Відстежте, як зміниться тон розмови  і загальна думка про мовця.  

 

–  Чому ти тут, Карпе? – озвався Силун, упізнавши хлопця. – Чи не дівча 

виглядаєш? 

- Не дівча,  – відповів Карпо, –  а Вас, світлий пане.  Хочу з Вами 

поговорити. Служив я Вам довго і чесно, та маю додому повертатися. .. 

Платню за службу хочу попросити… Я чесно служив, світлий пане. І 

моя робота, думаю, щось коштує. 

- Нікуди не підеш! – розізлився пан. – Я знаю, куди мої слуги повинні 

ходити! 

- Я піду, пане, – стояв на своєму Карпо... 

- Туди, під землю, тебе відпущу! – розлютився він, показуючи пальцем 

униз і приступаючи до парубка. – Там буде твоя платня.  

- За мою роботу доведеться заплатити, – ще раз нагадав, ніби й не чув 

панської погрози.  

Ця відповідь ще більше розізлила Силуна: закипів так, що аж очі 

кров`ю налилися, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими 

руками  і вдарив об землю (із легенди «Як виникли Карпати»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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9.Проведіть дослідження. Проаналізуйте текст сучасної реклами. Яка їхня комунікативна 

мета?  Які структури простого речення є найбільш часто вживаними?  Які, на ваш погляд,  

будуть мати найбільший вплив на людину?  

 

10.Прочитайте діалоги. Чи досягнуто учасниками спілкування  комунікативного наміру? 

Проаналізуйте комунікативні тактики мовців. Визначте речення-репліки, які є   причиною 

комунікативних невдач. Доберіть такі мовні одиниці, які б сприяли досягненню 

комунікативного наміру мовців. 

 

1)- Умикай телевізор, наші грають! 

 - Не можу. Ще не вивчив уроки. 

 - Кінчай зі своїми уроками. Пропустимо перший тайм. 

 - Вибач мені, Володю, але не можу. Вибач. 

 - Ех ти,  а ще друг називається ( А.Федь). 

  

2)Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік і несе за спиною повний 

мішок хліба. 

- Здорові, дядьку! 

 - Здоров! 

 - Куди ви йдете? 

 - Іду, - каже, - добувати на обід хліб.  

 - Та у вас і так повен мішок! 

 - Що тут цього хліба! Мені й на один раз поснідати не стане.  

 - Сідай з нами! 

 - Добре. 

Сів і Об’їдайло. Полетіли ( Народна казка «Летючий корабель»). 

 

11.Прочитайте пари висловлень. Порівняйте їх. Які з них, на ваш погляд, є успішними, 

оскільки могли б мати на вас  вплив, а які  б призвели до непорозуміння й конфлікту? 

Запропонуйте свої варіанти синтаксичних конструкцій, які б сприяли позитивній 

взаємодії. Скористайтеся різними видами простого речення.  

 

І.  1) Перестань плакати! 

 2)Я знаю. Тобі образливо. Не плач, будь ласка. 

IІ. 1)Що ти накоїв?! 

 2)Знаю. Ти не хотів. Наступного разу будь обережний. 

ІІІ. 1) Візьми! Тільки заспокойся! 

 2) Я все розумію. Тільки не можу тобі це дозволити. 

ІV. 1)Та звідки я знаю? 

2)Я не знаю поки. Але обіцяю повідомити. Коли буду знати. 

V.1) Пішли швидше! Скільки тебе можна чекати! 
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 2)Давай позмагаємося! Хто швидше одягнеться? 

 

12. Попрацюйте в парах. Розгляньте ілюстрації. Про що говорять співрозмовники?  

Змоделюйте ситуацію спілкування: за яких обставин  зустрілися учасники спілкування, з 

якою метою? хто з них ініціатор розмови? які якості властиві кожному з них? про яке 

ставлення  співрозмовників один до одного можна говорити? яка комунікативна мета 

кожного?  хто досягне комунікативного успіху?   

Розіграйте діалоги за однією із змодельованих комунікативних ситуацій, 

використовуючи різні типи простого речення.  Послуговуйтеся впливовою силою 

використаних синтаксичних одиниць.  

А)  Б)  

В)  Г)  

 Д)  Ж)  

 

 

 

ПРАГМАТИЧНО ОРІЄНТОВАНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

1. УМОВА. Святкування Різдва. Гостини. Учасники комунікативної 

ситуації – хрещена і хрещеник, який зайшов ненадовго. Комунікативна мета: 

привітання зі святом.  
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Завдання. Створити діалог, використовуючи висловлювання, що 

відповідатимуть таким комунікативним діям: 

- Привітання. 

- Привітання, запрошення. 

- Комплімент. 

- Комплімент. 

- Самосхвалення. 

- Виправдання; прощання. 

- Побажання. 

- Побажання. 

 

2.УМОВА. Проведення вільного часу. Учасники спілкування – подруги 

одного віку. Комунікативна мета: довести, що відвідування театру принесе 

більше користі, ніж відвідування кінотеатру (або навпаки). 

Комунікативне завдання: використовуючи мовні засоби, вплинути на 

співрозмовника та досягти  комунікативної  мети  –  довести, переконати. 

 

 ПРАГМАТИЧНО РІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ 

ВІДЕОРОЛИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

Довідка. Соціальна рекла́ма (англ. public service announcement) — інформація будь-

якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно 

корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не 

має на меті отримання матеріального прибутку. Соціальна реклама спрямована на зміну 

моделей суспільної поведінки і залучення уваги до проблем соціуму. Соціальна реклама є 

одночасно видом мистецтва, компонентом соціальної політики та механізмом впливу на 

формування громадської думки ( Вікіпедія).  

 

1.Прогляньте відеоролик соціальної реклами «Я ціную своє!»  за 

посиланням https://www.youtube.com/watch?v=xRG2sggKhoU. Яка  тема і мета   

реклами?   Цей ролик став переможцем  Всеукраїнського конкурсу соціальної 

реклами. Чи вдалося розробникам рекламного тексту вплинути на вас? 

Відстежте, якими типами простих речень послуговуються автори? Відтворіть 

зміст реклами, використовуючи інші типи простих речень. Порівняйте 

варіанти текстів у класі.  

   

 2.Прогляньте відеоролик соціальної реклами за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=ToTDOxlQXuA  .   На популяризацію яких суспільних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=xRG2sggKhoU
https://www.youtube.com/watch?v=ToTDOxlQXuA
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цінностей спрямована вона? Придумайте такий заголовок, який вплине на 

адресата і зацікавить його.  Попрацюйте у групах:  створіть текст соціальної 

реклами (8-10 речень).  Якими типами простого речення ви скористаєтеся на 

початку, а яким реченням ви завершите текст?  Порівняйте створені тексти у 

класі. Який із них, на ваш погляд, мав би найбільший вплив на адресата? 

3. Прогляньте відеоролики «Люби!» за  посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=uEzUkmUIHJw та «Перемога не завжди належить 

першому» за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=_xjDljEXGXc. Яка їхня 

комунікативна мета? Якими типами простих речень скористалися 

розробники у заголовках.  Придумайте власні  заголовки.  Якими типами 

простого  речення ви скористалися?    Напишіть текст соціальної реклами для 

одного з відеороликів  ( 5-6 речень) ( робота у групах). Визначте у класі  

переможця.  

4.  Прогляньте відеоролики соціальної реклами про українську мову: 

«Мова об’єднує» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=PlXxU9UbU70, 

«Легенда про мову» за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=W-SKAJCPnBQ 

«Спілкуйся українською!» за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=PlXxU9UbU70. Який із них мав на вас найбільший 

вплив? Чому?  

 

5.    Прогляньте відеоролик соціальної реклами   про українську мову 

«Милозвучна, чудова, захоплююча...» за посиланням 

https://prolviv.com/blog/2017/02/04/henialna-reklama-pro-ukrainsku-mov/ Вмикаємо без звука. 

 

Проаналізуйте ситуацію:  комунікативну мету, кількість учасників,  

їхні особистісні характеристики.  Об`єднайтеся у групи за кількістю 

учасників рекламного тексту. Створіть текст реклами  і озвучте його 

(кількість висловлень за кількістю учасників рекламного тексту).   

Послуговуйтеся різними типами простого речення.   Прослухайте текст 

оригіналу, порівняйте  із власними текстами. Який із текстів, на ваш погляд, 

має найбільшу впливову силу?  

https://www.youtube.com/watch?v=uEzUkmUIHJw
https://www.youtube.com/watch?v=_xjDljEXGXc
https://www.youtube.com/watch?v=PlXxU9UbU70
https://www.youtube.com/watch?v=W-SKAJCPnBQ
https://www.youtube.com/watch?v=PlXxU9UbU70
https://prolviv.com/blog/2017/02/04/henialna-reklama-pro-ukrainsku-mov/

