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ВСТУП 

 Актуальність дослідження. Одне людство і спільна відповідальність – 

ключова ідея  Всесвітнього гуманітарного саміту у Стамбулі, що відбувся у 

2016 році. Суспільні прояви психологічної напруги, військові конфлікти, 

масова міграція, терористичні акти, ксенофобія – ці виклики неможливо 

розв’язати без усвідомлення людьми колективної та дієвої індивідуальної 

відповідальності кожного громадянина Землі за мир і безпеку [62]. І в час, коли 

цінності взаємоповаги, милосердя, гідності є «надто крихкими» усередині 

громади та між державами,  актуалізується вислів античного філософа Платона 

про те, що зберегти державу має державна система виховання, мета якої – 

допомогти людині знайти своє місце, своє покликання в безмежному океані 

життя [69, с. 19]. 

Значною мірою питання формування особистості громадянина, який 

дотримується громадянського обов’язку, терпимо ставиться до думок інших 

людей, поважає національну історію, культуру власного та культуру інших 

народів, бере активну участь у суспільних процесах, актуальні для сучасної 

школи. У формуванні громадянської відповідальності важлива роль уроків 

української мови, адже «саме через мову,  – слушно зауважує Т. Усатенко, – 

росте самосвідомість та самоусвідомлення народу себе як нації; такий народ 

стає самодостатнім» [83, с. 38].  

Уроки української мови у 8-9 класах, під час яких за вимогами шкільної 

програми передбачено навчання синтаксису на засадах особистісно 

орієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів, дозволяють більш 

успішно формувати поведінкові норми в учнів для розв’язання життєвих 

проблем; уміння переконливо висловлювати власну думку, вести 

аргументовану полеміку; реагувати мовними засобами на спектр соціальних і 

культурних явищ, попереджувати й розв’язувати конфлікти, досягати 

компромісів; адаптовуватися до нових умов, вирішувати нестандартні завдання; 

працювати у групі, в команді [81 , с. 5].  
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Актуальність теми дослідження  означена в Конституції України (1996), в 

«Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи» «Про основні 

компетенції для навчання протягом усього життя» (2016), Хартії Ради Європи з 

освіти для демократичного громадянства і прав людини (2017), у Законі 

України «Про освіту» (2017), в «Концепції громадянської освіти» (2016), у 

Концепції «Нова українська школа» (2016), шкільних навчальних програмах. 

Проблему формування громадянської відповідальності учнів, ціннісного 

ставлення особистості до мови, культури, демократії, держави, громадянських 

прав і свобод досліджують І. Бех, В. Кузь, О. Захаренко, В. Сухомлинський, 

О. Сухомлинська, О. Семеног, Г. Шевченко, Г. Філіпчук та ін. Зміст, форми і 

прийоми навчання української мови учнів 8-9 класів, у т.ч. на засадах положень 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного підходів 

розглядають Н. Голуб, О.Горошкіна,  С. Караман, І. Кучеренко, О. Кучерук, 

Л. Мамчур, В. Новосьолова, С. Омельчук, М. Пентилюк, В. Сидоренко та ін.  

Об’єктом дослідження є процес навчання української мови у 8-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів, а предметом – змістове та методичне 

забезпечення процесу формування громадянської відповідальності учнів 8-9 

класів на уроках української мови. 

 Мета дослідження – охарактеризувати змістове та методичне 

забезпечення процесу формування громадянської відповідальності учнів 8-9 

класів на уроках української мови. 

Відповідно до мети поставлені такі завдання дослідження: 

– на основі аналізу нормативних та наукових джерел з'ясувати 

змістове наповнення поняття «громадянська відповідальність учня»; 

– проаналізувати зміст навчально-методичного забезпечення з 

української мови для учнів 8-9 класів у контексті проблеми дослідження; 

– розробити вправи і завдання, спрямовані на формування громадянської 

відповідальності учнів 8-9 класів на уроках української мови у проекції 

перспективних підходів; 
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Для досягнення мети, реалізації завдань використано методи: теоретичні 

– вивчення законодавчих і нормативних документів, аналіз лінгвістичних, 

психолого-педагогічних джерел; аналіз програм, підручників; вивчення й 

узагальнення досвіду роботи вчителів-словесників; емпіричні – анкетування, 

відвідування уроків, бесіди з учителями та учнями для вивчення стану 

формування громадянської відповідальності учнів 8 – 9 класів. 

Експериментальна база. Дослідно-експериментальна робота 

проводиться у 2018/2019 н.р. на базі КУ Сумська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №27; учасники: 21 учень, 6 учителів-словесників. 

Теоретичне значення: на основі аналізу нормативних та наукових 

джерел з'ясовано змістове наповнення поняття «громадянська відповідальність 

учня»,  зміст науково- та навчально-методичного забезпечення з української 

мови для учнів 8-9 класів; 

Практичне значення: на основі аналізу наукових джерел та навчально-

методичного забезпечення розроблено завдання і вправи для уроків української 

мови у 8-9 класах, що враховують положення компетентнісного, особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного підходів до мовленнєвого розвитку учнів і можуть 

використовуватися на уроках та практичних заняттях із методики викладання 

української мови. 

Основні положення дослідження апробовано під час Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Інноваційна освіта та педагогічна 

майстерність учителя» (Суми, 25.10. 2018 р.), Міжнародної науково-практичної 

конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Суми, 6.12. 

2018 р.), на заняттях гуртка з академічної культури в СумДПУ імені 

А. С.  Макаренка. На основі отриманих результатів  підготовлено посібник та 

надруковано статтю: Бовкун М. Концепт «громадянська відповідальність» крізь 

призму Концепції нової української школи / М. Бовкун // Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції (м. Суми, 17 травня 2018 року) / за ред. О. М. Семеног. 

– Суми: Видавництво СумДПУ імені А. С.  Макаренка, 2018. – С. 122-126.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ НА 

 УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1.1. Навчання української мови у 8-9 класах крізь призму вимог 

концепції «Нова українська школа» 

У Концепції «Нова українська школа» (2016) представлено ключові ідеї 

розвитку сучасної школи: інтегрованість змісту освіти; упровадження 

інноваційних методик навчання; педагогіка партнерства, особистісно 

орієнтована взаємодія учителя й учня, учня й учня, однієї групи учнів з іншою; 

виховання особистості,  яка «відчуває, думає, знає, говорить і успішно діє» [56, 

с.23]. Основною цінністю педагогічного процесу стає передусім оволодіння 

такими знаннями й уміннями, що давали б змогу учневі самостійно визначати 

мету своєї діяльності, приймати рішення, діяти в нетипових ситуаціях.  

Визначені завдання відображені у предметних і ключових 

компетентностях і деталізовано через мовленнєву (комунікативну), мовну, 

соціокультурну (лінгвокультурну), діяльнісну (стратегічну) змістові лінії, а 

також наскрізні лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 

грамотність».  

Наскрізні лінії відповідно до вимог мають бути відображені у змісті 

шкільних програм з української мови. Зупинимося більш детально на 

характеристиці нової змістової лінії «Громадянська відповідальність», мета 

реалізації якої – актуалізувати поняття «відповідальний громадянин» та основні 

напрями  діяльності учня як відповідального громадянина: дотримуватися 

громадянського обов’язку і демократичних засад співжиття, конструктивно 

спілкуватися в колективі, попереджувати й розв’язувати конфлікти, досягати 

компромісів; вирішувати нестандартні завдання; працювати у групі, в команді. 
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У 8 класі, як показує аналіз програми [81], зміст навчального матеріалу 

представлений, зокрема,  розділами і темами «Синтаксис. Пунктуація. 

Словосполучення й речення» (4 год.), «Просте речення. Двоскладне речення» 

(8 год.), «Односкладне речення» (7 год.), «Просте ускладнене речення» (6 год.), 

«Речення зі звертаннями, вставними словами» (5 год.), «Речення з 

відокремленими членами» (13 год.). У 9 класі для вивчення пропонуються такі, 

зокрема, розділи: «Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова» (5 год.), 

«Складне речення, його ознаки» (6 год.), «Складнопідрядне речення» (12 год.), 

«Безсполучникове складне речення» (10 год.), «Складне речення з різними 

видами сполучникового й безсполучникового зв’язку» (6 год.), «Текст як 

одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності» (4 год.). Синтаксичний 

матеріал подається в тісному взаємозв’язку з іншими розділами шкільного 

курсу української мови. 

Узагальнення праць науковців [7; 11; 12; 16; 37; 44; 49; 53; 59; 70] дає 

можливість визначити особливості уроків синтаксису є інтелектуальний 

розвиток учнів, формування усвідомленої позитивної мовної поведінки, 

поведінкових норм, мовного чуття і мовного смаку, формування навичок 

самостійної навчальної діяльності, мовленнєвого самовдосконалення, що 

значною мірою впливає на якість опанування інших шкільних предметів та 

сприяє соціальній адаптації. Слушно зауважує І. Фаріон: «Мистецтво мови – це 

не знання слів, а вміння сполучати їх. Матриця сполучених слів – це тканина 

нашого мислення, де вишиваємо словами-нитками. Міцність тканини – 

запорука тривалого життя мови як неповторної картини світу. Якщо лексичний 

рівень – це відкритий, зовнішній бік мови, то синтаксис – її морське дно, що є 

глибинами нашого мислення» [85, с.123]. 

 З-поміж головних завдань уроків виокремимо і такі: створення емоційно 

комфортного розвивального навчального середовища для формування 

функційної грамотності, розвитку здатності кожного учня усвідомлювати 

відповідальність за своє навчання, потребу в набутті передбачених програмою 

знань, умінь і навичок, що мають важливе значення для формування 
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комунікативно компетентної особистості. Синтаксис, доводять вчені, слугує 

основою для розвитку граматичного ладу мовлення, правописних навичок, 

засвоєння синтаксичних норм української літературної мови, створює міцне 

підґрунтя для здійснення мовленнєвої та мисленнєвої діяльності. Усі засоби 

мови набувають комунікативної дієвості на синтаксичному рівні, який 

встановлює об’єктивні зв’язки і відношення між явищами дійсності та їх 

сприйманням особистістю.  

Н. Голуб, Л. Галаєвська [53] зауважують, що синтаксис досліджує й 

оперує тими одиницями, що визначають успіх чи невдачу людського 

спілкування, формує компетентність у міжособистісному спілкуванні як основу 

громадянської відповідальності, і пропонує вивчати синтаксис не лише як один 

із розділів мовознавства, а насамперед як дієвий засіб налагодження стосунків, 

розв’язання проблем, регулювання гармонійної мовної поведінки, формування 

світогляду й упевненості в собі. 

Отже, основна цінність педагогічного процесу в сучасній школі – це 

формування в учнів ключових компетентностей, з-поміж яких вагоме місце 

займають громадянська компетентність та її складник – громадянська 

відповідальність, активним носієм якої має бути учень. Вивчення  синтаксису 

сприяє інтелектуальному розвитку, формуванню усвідомленої позитивної 

мовної поведінки, мовного чуття і мовного смаку, відповідального ставлення до 

кожного слова, речення, фрази на уроці, що значною мірою впливає на якість 

опанування інших шкільних предметів та  сприяє соціальній адаптації. 

 

1.2. Сутність і змістове наповнення поняття «громадянська 

відповідальність особистості учня»  

З метою розгляду сутності поняття «громадянська відповідальність учня» 

зупинимося на аналізі понять відповідальність, громадянин, відповідальний 

громадянин, пояснимо їх узаємодію та взаємозалежність.  

Поняття відповідальність, як показує аналіз енциклопедій, має кілька 

значень: «давати відповідь», «відповідати», «виконувати обов’язок» до 
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внутрішньої саморегуляції та самодетермінізації зрілої особи [74, c. 60]; 

«усвідомлення особистістю власної повинності, власних обов’язків і розумне їх 

виконання» [1, с. 15]. З-поміж характеристик відповідальності, які пропонують 

психологи, виділимо, зокрема, такі: здійснюваний в різних формах контроль за 

діяльністю суб’єкта з точки зору виконання ним прийнятих норм і правил 

(І.Бех [3-4, с. 5]); риса особистості, яка формується у процесі взаємовідносин з 

людьми, шляхом засвоєння системи соціальних норм, правил, цінностей на 

основі почуття обов’язку та регулюється совістю (А. Петровський) [68 ]. Отже, 

під відповідальністю фахівці розуміють інтегративну особистісну якість, що 

полягає у здатності свідомо дотримуватися чинних норм у суспільстві, 

виконувати обов’язки,  реалізувати свій природній потенціал. 

Слово «громадянин», як засвідчує аналіз, є похідним від лексеми 

«громада», що означає: групу людей, об’єднаних спільністю становища, 

інтересів; об’єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання; 

організацію; в Україні і Білорусі – поземельне селянське об’єднання, а також 

збори членів цього об’єднання («Словник української мови» за ред. І. Білодіда; 

[76, с. 507]; окреслену спільноту людей у рамках даного суспільства; напр., 

сільська громада, церковна громада, студентська громада (організація) і т. д.» 

(«Етимолого-семантичний словник української мови» Івана Огієнка; [57, 

с. 304]); спільноту рівноправних людей («Словар української мови» Бориса 

Грінченка, [25, с. 321].  

Термін «громадянин» наявний у працях давньогрецького філософа 

Платона, який доводив: «Ні спокуса, ні насильство не можуть примусити 

громадянина зрадити інтереси держави» [69, с. 39]. Словники української мови 

пропонують характеризувати лексему «громадянин» як члена громади, члена 

суспільства» [25, с. 319]); особу, що належить до постійного населення якої-

небудь держави, користується її правами і виконує обов’язки, встановлені 

законами цієї держави; особу, яка підпорядковує особисті інтереси 

громадським, служить Батьківщині, історично – як члена громади [76, с.506].  
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В українські мові поряд уживаються слова громадський та 

громадянський, близькі за звуковим складом, але різні за значенням. «Словник 

паронімів української мови» пояснює: громадський – стосується суспільства, 

громади чи окремого колективу; відбувається в суспільстві (громаді) або 

пов’язаний із суспільно корисною діяльністю; громадянський – стосується 

громадянина як члена суспільства, властивий йому [24, с. 54]. 

У літературних джерелах використовують і такі близькі, на перший 

погляд, терміни «громадянство» і «громадянськість». К. Ушинський  

переконував, що «коли селянин відчує себе ... громадянином держави, тоді і в 

ньому розкриються громадянські доброчесності. ...В характері простого народу 

багато могутніх задатків чесної громадянськості» [84]. С. Русова доводила, що 

у процесі державотворення життя поставило «перед педагогами, перед 

школами нову вимогу виховання громадянина, підготовку особи до 

громадянства, активної і відповідальної участі кожного у громадському житті – 

політичному, культурному, соціальному» [75, с. 24].  

Фахівці Центру дослідження суспільства (2012) [34] термін 

«громадянство» уживають на позначення юридичного зв’язку із державою, що 

виражається у взаємних правах й обов’язках громадянина і держави, захисті 

державою громадянина як у її межах, так і поза нею, а «громадянськість» – для 

характеристики політичної позиції громадянина стосовно процесів, що 

відбуваються в суспільстві і державі. У Концепції громадянського виховання 

[41] громадянськість визначено як духовно-моральну цінність, світоглядно-

психологічну характеристику людини, що зумовлена її державною 

самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної країни. Натепер 

тривають активні дискусії щодо того, яким має бути характер взаємодії 

громадянина з державою. 

Аналіз наукових джерел [1; 2; 10; 19; 30; 41; 43; 50] дозволив визначити 

громадянську відповідальність як моральну якість, що характеризується 

високим рівнем розвитку самосвідомості особистості з високорозвиненим 

почуттям громадянського обов’язку (В. Примак [72]); а громадянську 
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відповідальність учнів – як здатність учнів, особливо у старшому шкільному 

віці, взаємозалежно поєднувати свої права і обов’язки, свідомо формулювати 

самозобов'язання щодо включення в різноманітні види діяльності та здатність 

утверджувати гуманні взаємини з батьками, учителями, ровесниками для 

самоствердження, самореалізації у життєтворчості (М. Левківський [46]). 

Для визначення складників громадянської відповідальності керуємося 

«Рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради Європи» (2016), де 

представлено 20 компетентностей – знань, умінь, ставлень та цінностей, 

необхідних для життя у культурно багатоманітному демократичному 

суспільстві для ефективної та мирної взаємодії з іншими людьми.  

Деякі складові громадянської відповідальності представлені у «Поученні 

дітям» Володимира Мономаха, де акцентовано увагу на законослухняності: «не 

заздріть тим, що творять беззаконня, бо лиходії винищені будуть» [52] й у 

працях Феофана Прокоповича, котрий доводив, що у вихованні поваги до 

держави важливо використовувати Слово Боже, «бо коли слабне держава, а від 

так і закон, то є інший закон, захований глибоко у серці людини «любити і 

боятись бога, берегти своє життя… не творити іншому того, що собі не хочеш, 

почитати отця і матір свою» [73, с. 332].  

Відстоював ідеї демократії, свободи, людинолюбства і доброчинності, 

патріотизму український філософ, поет, педагог і просвітитель Григорій 

Сковорода і Тарас Шевченко, який визначав волю, свободу і самостійність 

України як найвищу цінність: «Подивіться на рай тихий, на свою країну, 

полюбіте щирим серцем Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю 

не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тілько на чужому полі. В 

своїй хаті своя правда, і сила і воля» [86].  

У працях українських педагогів ХХ –ХХІ століття простежуємо  

характеристики відповідального громадянина: любов до Батьківщини, праця на 

її користь, ідеали, яким ми присвячуємо своє життя, високі духовні помисли» 

(В. Сухомлинський [77]); вчити доброму добротою: наголошував: 

«Поспішаймо робити добро. Духовне добро. Воно в стократ цінніше від 
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матеріального!» (О. Захаренко [33, с. 5]); гармонійні взаємовідносини між 

людьми: доводив: «Продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не 

тільки людину. Ми творимо самий час. Дух часу, взаємовідносини між людьми 

– все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ ввіряє 

своє майбутнє» (В. Сухомлинський [79, с. 394]); господар власної долі (Дитина 

у школі – центр Всесвіту (О. Захаренко [32, с. 9]). 

Серед дослідників [9; 10; 42] є дискусія стосовно спільних і відмінних рис 

у значеннях слів «громадянин» і «патріот». «Виховати громадянина, – 

зазначав А. Макаренко, – означає виховати патріота, виховати в ньому такі 

якості, які свідчили б про належність молодої людини до великої держави» [48, 

с. 7]. Дійсно, чи обидва поняття взаємодоповнюють одне одного, чи це різні 

поняття: чи завжди патріот є свідомим громадянином?  

О. Захаренко акцентував увагу на вихованні дієвого патріотизму як 

характеристики відповідального громадянина: «… Для нас важливий дієвий 

патріотизм. Він розпочинається від батьківської садиби, хати, села, міста, 

України. Ваша родина велика, її не треба забувати, не можна цуратись, 

сваритись. Пам’ятайте, що то рідна кров, що то вінок, сплетений з лаврових 

гілочок найстаршим поколінням…» [32, с. 211, 212, 213]. 

Питанням формування відповідального громадянина присвячено роботи 

П. Ігнатенка, О. Киричука, В. Кузя, М. Стельмаховича, К. Чорної. В. Кузь 

власною педагогічною діяльністю переконливо доводив, що відповідальний 

громадянин – це успішний, патріотичний, моральний громадянин, той, хто 

ідентифікує себе громадянином держави у якій живе та працює / навчається, 

виконує громадянські обов’язки, займається особистим саморозвитком, дбає 

про розвиток родини і країни, реалізує себе у професії, у громадській роботі чи 

волонтерській діяльності. Громадянська відповідальність – це відчуття власної 

причетності до творення країни, усвідомлена потреба до відповідальної 

поведінки громадянина [43]. 

Аналіз джерел дає підстави увести до концепту  відповідального 

громадянина  лексеми честь, гідність, обов’язок [76, с. 311, 490, 514]: «честь» – 
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це сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй 

громадській і особистій поведінці; добра, незаплямована репутація, авторитет 

людини, її чесне ім’я; «гідність» – сукупність рис, що характеризують 

позитивні моральні якості; усвідомлення людиною своєї громадської ваги, 

громадського обов’язку; «обов’язок» – те, чого треба беззастережно 

дотримуватися, що доцільно безвідмовно виконувати відповідно до вимог 

суспільства або виходячи із власного сумління; певний обсяг роботи, 

сукупність справ, межі відповідальності і т. ін., що визначаються відповідним 

званням, посадою, родинним станом тощо. 

Отже, на основі аналізу понять відповідальність, громадянин, 

відповідальний громадянин, кореляції лексем громадський та громадянський, 

громадянство і громадянськість, громадянин і патріот визначаємо поняття 

«громадянська відповідальність учня»: це моральна якість особистості, 

здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати 

громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного 

громадянського суспільства, утверджувати гуманні взаємини з батьками, 

вчителями, ровесниками для самореалізації. До характеристик відповідального 

громадянина відносимо любов до Батьківщини, повагу до держави, до людей, 

законослухняність, доброчинність, гармонійні взаємовідносини, дієвий 

патріотизм, честь, гідність. Форми і методи навчання української мови у 8-9 

класах мають інтегрувати завдання виховання свідомого й активного 

громадянина. Виконання таких вимог передбачає міжпредметну взаємодію. 

 

1.3. Перспективні підходи і технології щодо формування 

громадянської відповідальності учнів 8-9 класів  

У межах розкриття завдань дослідження зазначимо, що поняття 

«формування» розуміють як вироблення в кому-небудь певних якостей, рис 

характеру та ін. [16; 36]; якісні зміни, що відбуваються в особистості під впливом 

внутрішніх і зовнішніх факторів. Поняття «підхід» Н. Голуб [18], О. Горошкіна 

[23], Л. Мамчур [49], С. Омельчук [60] характеризують як певну сукупність 
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різноманітних засобів та прийомів, вихідну позицію, що складає основу 

дослідницької діяльності. 

З метою формування громадянської відповідальності учнів у 8-9 класах 

доцільно, як показує аналіз  наукових праць (М. Вашуленко, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, С. Караман, О. Кучерук, Л. Мамчур, Н. Остапенко, 

М. Пентилюк, та ін. [11; 23;38;45;49;61;63-64;55]), враховувати положення 

компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. 

Компетентнісний підхід, як засвідчує аналіз джерел [36; 37; 39; 40], 

орієнтований на ефективну освітню діяльність і розвиток особистості, сприяє 

формуванню не лише предметної, а й інших компетентностей, зміщенню 

акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. Вивчення синтаксису 

спрямоване, зокрема, на формування комунікативної компетентності учня, яку 

Л. Мамчур окреслює як сукупність знань про спілкування в різноманітних 

умовах й обставинах з різними комунікантами; знання вербальних і 

невербальних засобів взаємодії; умінь та навичок ефективного застосування їх 

у конкретній ситуації спілкування [49, с. 14]. Важливі уміння учнів володіти 

синтаксичними засобами і ресурсами мови, створювати за допомогою різних 

синтаксичних засобів висловлювання; здатність будувати ефективну 

мовленнєву поведінку, яка відповідає нормам соціальної взаємодії.  

Особистісний підхід (І. Бех, Н. Бібік, М. Вашуленко, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, І. Кучеренко, М. Пентилюк, та ін.[3-4; 5; 11; 18; 21; 44; 63]) 

визначає неповторну індивідуальність особистості у трьох важливих сферах (Я 

– «Відчуваю», «Думаю», «Дію»); урівноважує знаннєвий компонент змісту 

освіти з розвитком емоційної сфери, передбачає оптимальні умови для 

різнобічного мовно-мовленнєвого розвитку, забезпечує її розвиток через 

пізнавальну і дослідницьку діяльність, діяльність педагога та  учнів на засадах 

партнерства, сприяння розвитку здібностей; висловлення власної думки в 

атмосфері поваги, відкритості, чесності й підтримки, заохочує до самостійності 

у вивченні мови, самопізнання і саморозвитку.  
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Важливий аксіологічний підхід ( І. Бех [4], Д. Дроздовський [28], 

Л. Корякіна [42], М. Пентилюк [66], Т. Усатенко [83] та ін.), що проголошує 

людину як найвищу цінність суспільства, цінності родини, праці, звичаїв, миру 

між людьми, народами, державами. Цілком умотивоване упровадження 

діяльнісного підходу ( І. Бех [3], І. Зимня [35], О. Леонтьєв [47]), адже у процесі 

навчання синтаксису учні здобувають знання і навички мислення, ефективної 

взаємодії людини зі світом, суспільством, іншими людьми [53, с. 6-7]. 

Відповідно до зазначених підходів при формуванні громадянської 

відповідальності учнів на уроках доцільно зосереджувати увагу на уміннях 

критично мислити, мати власну позицію; комунікувати й відстоювати власну 

думку; оцінювати предмети, явища, події, власні й чужі дії і вчинки; уміти 

співпрацювати в колективі; приймати рішення і брати на себе відповідальність 

за результат; організовувати свою роботу; знаходити нові шляхи і способи 

розв’язання проблеми; виявляти стійкість перед проблемами; готовими діяти чи 

утримуватися від необдуманих дій у ситуації невизначеності, співпрацювати з 

різними людьми, поважати себе й інших. 

Для реалізації змістової лінії «Громадянська відповідальність» важливо 

розглянути і перспективні технології уроку (О. Горошкіна, І. Кучеренко, 

Л. Мамчур, А. Нікітіна, М. Пентилюк та ін.), які М. Пентилюк характеризує як 

алгоритм цілеспрямованої спроектованої тактики, стратегії і техніки 

педагогічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя й учня з метою досягнення 

чітко визначеної мети [63].  

Сутність технології особистісно орієнтованого навчання [23; 44; 67] 

полягає у створенні оптимальних умов для формування мовної особистості 

учня з урахуванням вікових особливостей, його знань і життєвого досвіду, 

мотивації, застосування різнотипних активних форм організації навчально-

пізнавальної роботи, упровадження особистісно орієнтованих ситуацій 

(ситуацій зацікавленості, вибору, проблемно-пошукових). Технологія 

проблемного навчання – це спроектована учителем організація процесу 

активного і самостійного оволодіння учнями новими знаннями і способами дій 
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у процесі суб’єкт-суб’єктної співпраці. Матеріалом для створення проблемних 

ситуацій можуть бути евристичні запитання, сократівський діалог, проблемні й 

дослідницькі питання, загадки, експерименти, аналіз життєвих ситуацій тощо.  

За технологією інтерактивного навчання (за О. Пометун та 

Л. Пироженко [71, с. 7]) освітній процес передбачає моделювання проблемних 

ситуацій, проектів, використання дидактичних ігор (рольових, ділових), 

спільного вирішення поставленої пізнавально-дослідної проблеми й 

відбувається в умовах активної взаємодії всіх учасників.  

Технологію розвитку критичного мислення застосовуємо для вирішення 

когнітивно-розвивальних, комунікативних, асоціативних, проблемно-

пошукових завдань шляхом використання таких методів, як мозковий штурм, 

дидактичні ігри (ігрові, ділові, рольові), дискусії, метод проектів тощо. Читання 

з маркуванням (інсерт) І. Кучеренко [44, с. 134] застосовує для осмислення та 

інтерпретації інформації. Прийом Кластер (гранування, асоціативний кущ) 

передбачає виділення ключових одиниць (теми, тексту) та графічно 

оформлюється у вигляді грона. Сократівські запитання передбачають 

дослідження змістової інформації, уточнення контексту, визначення припущень 

і формулювання власної думки.  

Ці підходи технології особистісно орієнтованого, проблемного, 

інтерактивного навчання, розвитку критичного мислення реалізуємо у 

завданнях і вправах із синтаксису у 8-9 класах.   
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РОЗДІЛ 2 

 ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 У ПРОЕКЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПІДХОДІВ 

 

2.1. Аналіз змісту навчально-методичного забезпечення процесу 

формування громадянської відповідальності учнів 8-9 класів  

Формування громадянської відповідальності учнів 8-9 класів на уроках 

української мови згідно із «Рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради 

Європи» (2016) може відбуватися на трьох рівнях: засвоєння знань про 

громадянську відповідальність, розвиток розуміння і ставлення до 

громадянської відповідальності, здобуття практичного досвіду громадянської 

відповідальності. З метою з'ясувати реалізацію означених рівнів ми 

проаналізували підручники з української мови таких авторів: для 8 кл.: 

Н. Бондаренко, В.Новосьолова [80], В. Новосьолова [80],  О. Глазова [13-14], 

О. Данилевська [26], С. Єрмоленко, В. Сичова, М. Жук [29]; для 9 кл.: 

Т. Гнаткович, А. Лукач, Є.Борисова [17], О. Глазова, Ю. Кузнецов [15], 

М. Пентилюк, І. Гайдаєнко, А. Ляшкевич [65], Н. Голуб, А. Ярмолюк  [82]. 

Як показує проведений нами аналіз навчальних програм, змістова лінія 

«Громадянська відповідальність» у 8 класі передбачає опрацювання на уроках, 

зокрема, таких тем: Україна – європейська держава; українська мова і проблеми 

двомовності в Україні, багатомовність; уроки історії і сучасність; земля – наш 

спільний дім; український ідеал: традиційне і сучасне розуміння; дружба, 

любов, сім’я, взаємозв’язок поколінь, культура.  Наприклад, тема «Мова – 

найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу» спрямована на навчання 

учнів розуміти і поважати права і свободи людини, уміти пояснити власну 

позицію щодо прав людини, усвідомлювати, що права людини є основою для 

кожного, щоб жити гідно, знаходити способи розв’язання суспільно важливих 

питань, уміння аргументовано і грамотно висловлювати власну думку.  
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Для 9 класу пропонуються до розгляду більш глобальні питання, з-поміж 

яких: Україна на карті світу; Конституція України, мовні права й обов’язки 

громадян; внутрішня і зовнішня політика України, РЄ, ЄЕС, НАТО; сторінки 

історії. Наприклад, під час вивчення теми «Текст як одиниця мовлення і 

продукт мовленнєвої діяльності» учні мають навчитися проявляти 

зацікавленість у пропагуванні прав людини, висловлювати судження щодо 

людей, які потребують особливого захисту.  

Характеристику вправ та завдань здійснювали як за традиційними 

категоріями (історія українського народу та становлення його державності; 

мова як характерна ознака самоідентифікації українського суспільства; звичаї 

та традиції як невід’ємна складова самобутності нації; любов до рідного краю 

крізь призму художньої творчості; Україна очима видатних постатей; символи 

українського народу – його національна ознака), так і з урахуванням вимог 

Концепції «Нова українська школа». (детальніше вправи представлені у 

додатку А).  

Як показує аналіз, тексти до вправ і завдань за категорією «Історія 

українського народу та становлення його державності» у підручниках 

О. Глазової, Ю. Кузнецова [13] для 8 класу, за ред. М. Пентилюк та ін. [65] для 

9 класу побудовані на відомостях з історії українського суспільства, історичних 

етапів формування української національної самосвідомості. Такі завдання є 

досить актуальними, сприяють розумінню учнями історії свого народу, витоків 

української державності та становлення незалежної соборної України. 

Категорія «Мова як характерна ознака самоідентифікації українського 

суспільства» (підручник для 8 класу; автори – О. Глазова, Ю. Кузнецов [13]) 

містить вправи та завдання, у яких розкривається значення української мови в 

широкому і вузькому значенні; місце рідної мови у житті суспільства, засоби її 

збагачення та збереження з метою подальшого розвитку. Вправа формує в учнів 

замилування красою рідної мови, її милозвучністю, широтою використання 

художніх засобів у тексті. У підручниках О. Данилевської [26] для 8 класу, 

Т. Гнатковича [17] для 9 класу пропонуються завдання здійснити аналіз уривку 
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із праці українського мовознавця Івана Огієнка «Наука про рідномовні 

обов’язки». Учням пропонують поділитися міркуваннями про те, чи має 

людина обов’язки перед мовою.   

Категорію «Звичаї та традиції як невід’ємна складова самобутності 

нації» (підручники О. Глазової, Ю. Кузнецова [13], Т. Гнатковича [17]) 

представляють численні вправи, завдання з текстами на розуміння та 

сприймання учнями самобутньої української культури, звичаїв і традицій, які 

плекали наші предки і мали на меті передати майбутнім поколінням. Категорія 

«Любов до рідного краю крізь призму художньої творчості», як засвідчує 

аналіз підручників О. Глазової [14], С. Єрмоленко, Т. Сичової [29] містить 

зразки текстів художньої творчості (Пісня про Байду), публіцистики (уривок із 

творів В. Сухомлинського), у яких через красу рідного краю, талановитих 

людей розкривається любов до рідної землі, почуття громадянського обов’язку 

перед своєї державою, повага, пошана приналежність до своєї Батьківщини. 

Категорія «Україна очима видатних постатей» охоплює тексти про 

відомих історичних особистостей нашої країни: письменників, громадських 

діячів, художників, скульпторів, музикантів тощо. Підручники О. Глазової, 

Ю. Кузнецова [15], Т. Гнатковича [17] для 9 класу містять вправи, в основі яких 

робота з публіцистичним текстом (про Тараса Шевченка, Андрія Коцка та ін.). 

Категорія «Символи українського народу – його національна ознака» 

представлена, зокрема, у підручнику С. Єрмоленко, В. Сичової [29] текстами 

про національний прапор та герб, пташиною символікою (ластівка як символ 

добробуту та щастя).  

Приходимо до висновку, підручники з української мови загалом містять 

джерельну базу для засвоєння знань про українську мову як державну мову 

українського народу, визначальну ознаку нашої держави, скарбницю 

культурних надбань нації та людства, засіб міжособистісного та 

міжнаціонального спілкування, державні символи і цінності; культурні й 

духовні цінності українського та інших народів, сутність громадянського 

суспільства, демократії, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. 
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Водночас у підручниках недостатньо системно представлені вправи на 

розвиток розуміння і ставлення до громадянської відповідальності, здобуття 

практичного досвіду громадянської відповідальності, на формування умінь 

конструктивно спілкуватися в колективі, попереджувати й розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів; вирішувати нестандартні завдання; 

працювати у групі, в команді. 

Заслуговують на увагу також посібники Ради Європи із серії «Живемо в 

демократії» (https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-1/), які 

доцільно використати як дидактичний (факультативний) матеріал для реалізації 

міжпредметних зв'язків: «Навчаємо демократії», «Зростаємо у демократії», 

«Беремо участь у демократії», «Досліджуємо права дітей», «Навчання 

демократії», «Компас», що сприятиме формуванню громадянської 

відповідальності. 

Оригінальну концепцію представляють підручники «Українська мова» 

для 8-го класу (автори – В. І. Новосьолова [80]) для 9-го класу (автори – 

Н. Б. Голуб, А. В. Ярмолюк [82]). Книги спроектовані на засадах особистісно 

орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів і передбачають 

цілеспрямовану співпрацю з учнем, який може вибудовувати індивідуальні 

стратегії й тактики в засвоєнні нового матеріалу, роботу з вироблення навичок 

емоційно-ціннісного ставлення до змісту текстового матеріалу в ситуаційних 

завданнях, прояв ініціативності у прийнятті рішень. 

Відзначимо низку вправ і завдань, які спонукають кожного учня до 

активної самостійної мовленнєвої діяльності. Вправа 106, зокрема, передбачає 

роботу над проектом «Мальовнича карта України. Подорожуй і пізнавай», який 

надає змогу представити інформацію для туристів про різноманітність 

національного життя, історію, культурну самобутність і визначні місця 

України. Реалізуйте свої ідеї, підготуйте до захисту власний проект за такими 

пунктами: 1. Зібрати й систематизувати матеріал. 2. Запропонувати свій варіант 

карти. 3. Представити проект. 4. Організувати обговорення проекту. 5. 

Провести дискусію щодо збереження унікальних пам’яток України. 

https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-1/
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Пізнавальними є вправи «Відкрийте для себе невідому Україну», 

здійснивши поїздку вихідного дня за маршрутом «Перегляд вулиць» на картах 

Google до найбільшого фонтану в Європі у Вінниці, до замку Любарта в 

Луцьку, старовинних церков Чернігова. 

Оригінальні практико орієнтовані завдання на мислення, критичний аналіз, 

дискусію пропонують Н. Голуб, Л. Галаєвська [53] (див. детальніше додаток Б): 

чи можна саджання дерев вважати доброю справою; назвіть добрі справи, 

зроблені вами за останній тиждень; що для кожної Людини має бути справжнім 

скарбом; який смисл вкладаєте ви у слово «справжній скарб». 

Для аналізу у класі пропонують хвилюючий текст «Поспішайте робити 

добро!» і дискусію навколо тези «Якою скромною не була б добра справа, вона 

залишає слід у душі».  

Проблемного характеру є завдання до тексту 16 «Собор». Автори 

спонукають замислитися: чому слова «Собор» і «Людина» автор уживає з 

великої літери; як ви розумієте вирази «чиста година для душі», «кожним 

нервом відчувати болі й тривоги»; чи вважаєте ви себе відповідальною 

людиною; у чому виявляється «велика мудрість» людини; чи вважаєте ви 

шкідливою «ілюзію правди», «підміну слів»; чому телевізор, футбол і алкоголь 

автор називає дешевими замінниками слова.  

До тексту 21 автори пропонують назвати відомі імена героїв Небесної 

Сотні і розповісти; що ви робите для вшанування пам’яті національних героїв; 

чому мову вважають основним виразником культури нації. 

Приходимо до висновку: запропоновані вправи – корисні приклади 

інтерактивної діяльності, особистісно орієнтованої взаємодії учителя й учня, 

учня й учня, однієї групи учнів з іншою, яка допомагає не лише засвоїти зміст 

синтаксису, а й забезпечує виховання особистості,  яка «відчуває, думає, знає, 

говорить і успішно діє» [56, с.23]. Цінністю вправ є передусім оволодіння 

такими знаннями й уміннями, що дають змогу визначати мету своєї діяльності, 

приймати рішення, діяти в нетипових ситуаціях.  
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2.2.Стан формування громадянської відповідальності учнів 8-9 класів 

у шкільній практиці  

З метою з'ясувати стану формування громадянської відповідальності 

учнів 8-9 класів у практиці сучасної школи нами було проведено опитування 

серед 14 учителів української мови і літератури Сумської області, учасників ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційна освіта та 

педагогічна майстерність учителя» (2018), учителів (6 осіб) та 21 учня 8-9 

класів Сумського загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів № 27. 

Опитування засвідчили: у процесі соціалізації в контексті прищеплення 

громадянських якостей важливими є не тільки зміст програм чи підручників, а 

й атмосфера у школі, характер взаємин між учнями та вчителями тощо, 

натомість учнів часто не вчать брати на себе відповідальність в конкретних 

ситуаціях, які потребують прийняття рішення.  

 За результатами опитування «З якою метою опановую синтаксис?» 

визначено такі мотиви учнів: навчальні (хочу мати глибокі й повні знання); 

самовдосконалення (щоб уміти спілкуватися; бути впевненим у розмові); 

патріотичні (щоб відчувати себе українцем, бути повноправним громадянином 

своєї країни). Складно учням відповісти на питання, як застосувати отримані 

знання для подолання конфліктів, швидко зорієнтуватися в умовах спілкування; 

визначати зміст спілкування; добирати відповідні засоби для його передачі; 

забезпечувати зворотний зв’язок зі співрозмовником. Причиною є і 

словниковий запас, який повинен збагачуватися у результаті постійної роботи 

над побудовою зв’язних висловлювань, різних типів синтаксичних конструкцій, 

«занурення» у довершені художні тексти, що значною мірою сприяє успішній 

адаптації її до мінливих умов сучасного світу. 

Було проведено також опитування вчителів щодо уявлення учнями мети 

громадянської освіти. При визначенні чинників, що впливають на громадянську 

свідомість учнів, учителі віддали перевагу усталеним соціальним інститутам: 

школа (97%), сім’я (94%), ЗМІ (92%). Інтернет і однолітки, як показує 

опитування учителів, меншою мірою впливають на громадянську свідомість 
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учнів. На думку опитаних, для того, щоб стати гарними громадянами, учні 

повинні дотримуватись законодавства (97%), знати історію власної держави 

(95%), бути патріотами своєї країни (92%).  

Важливі навички, яких набувають учні на заняттях із синтаксису, за 

припущенням учителів, це: взаємодія і комунікація: уміння «жити в громаді», 

спілкуватися, дискутувати, розв’язувати конфлікти тощо (32%); аналіз: уміння 

критично мислити, аргументувати думку, аналізувати інформацію, події, 

процеси тощо (14.3%); поведінка: уміння поводитись, правила поведінки, 

культура поведінки  (12,1%). На жаль, лише 34% учителі вказали, що в їхній 

школі навчають сприяти вирішенню проблем у громаді. Отже,  на  уроках 

наявний акцент на питаннях, що стосуються загальнодержавного рівня, 

водночас питання місцевої громади не є предметом дослідження.  

Проаналізуємо досвід учительки української мови та літератури Сумської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №27 Іващенко Інни Іванівни. Знання 

громадянської відповідальності учнів формує через навчальні ситуації «Чому 

газета необхідна молодій людині?», «Що потрібно знати, коли читаєш 

журнал?», проекти (створення випуску газети «Фамiльна честь»), які учень має 

самостійно скорегувати відповідно до власних вмінь, навичок, потреб та 

інтересів. Учитель активно застосовує метод проблемного викладу матеріалу.  

 Для формування мовної поведінки учитель активно запрошує на класні 

години чи на позакласні заходи вчитель цікавих особистостей: акторів, співаків, 

письменників, журналістів. Бінарні заняття «Сприймай інформацію, вчися 

медіаграмотності» про фейки відбуваються у бібліотеці Сумського державного 

університету із заслуженою журналісткою України Аллою Федориною.  

Інна Іващенко записує цікаві відеолекції та надсилає учням для проведення 

евристичної бесіди, складання проектів. Широко вчитель застосовує вправи на 

редагування тексту. учні працюють з різними жанрами медіа текстів. 

Редагуючи помилки в усному мовленні, учні вчаться оберігати красу рідної 

мови, починають розуміти, що мовленнєві помилки заважають цілісному 

сприйняттю інформації. Письмовий варіант вправи формує нормативність і 
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грамотність української літературної мови. Через письмову форму мови 

розвивається грамотне усне мовлення. Отже, застосовуючи традиційні та 

інноваційні методи та прийоми навчання вчитель має можливість формувати 

українську мовну поведінку учнів як складник громадянської відповідальності.  

Аналіз опитувань учнів і вчителів засвідчив: у процесі прищеплення 

громадянських якостей важливими є як зміст навчання, так і навчальне 

середовище, характер взаємин між учнями та вчителями, уміння «жити в 

громаді», спілкуватися, дискутувати, розв’язувати конфлікти, критично 

мислити, аргументувати думку, аналізувати інформацію, події, культура 

поведінки, що є складниками громадянської відповідальності. 

 

2.3. Вправи і завдання – важливий компонент формування  

громадянської відповідальності на уроках української мови у 8-9 класах 

Проаналізовані наукові джерела, шкільні програми і підручники, 

дослідно-експериментальна робота, що проводиться у 8-9 класах Сумського  

загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів № 27, дають підстави 

виокремити деякі вправи і завдання, які доцільно використовувати з метою 

формування в учнів  почуття громадянської відповідальності. 

Ми враховували, що учні 8-9 класів уже розуміють значні за обсягом 

висловлювання, події, які відбуваються у світі та навколишньому середовищі, 

читають статті та повідомлення із сучасних проблем, достатньо невимушено 

беруть участь у діалогах, вільно висловлюють свою думку з різних питань 

тощо. У підлітків активно розвивається пізнавальна сфера; вони можуть 

виконувати різноманітні операції обробки та відтворення інформації, завдання 

на розвиток творчих здібностей, осмислення абстракцій та пояснення понять.  

Вправи доцільно проектувати з урахуванням загальнодидактичних 

(науковості, систематичності й послідовності, наступності, зв’язку теорії з 

практикою, доступності, наочності, проблемності, свідомості, особистісної 

орієнтації, культуровідповідності, креативності, активної пізнавальної 
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діяльності, виховання на цінностях людини, цінностях держави, цінностях 

загальноетичних норм; соціального партнерства) та специфічних принципів: 

навчання синтаксису у взаємозв’язку з морфологією, лексикою, фонетикою, 

стилістикою, пунктуацією й інтонацією; навчання синтаксису в поєднанні з 

розвитком зв’язного мовлення; принципу текстотворчості й 

текстоцентризму. 

Доцільні інтерактивні методи навчання (мозковий штурм, мозкова атака, 

дискусія з елементами ігрового моделювання), прийоми моделювання, 

трансформування, доповнення, конструювання, такі форми організації 

навчальної діяльності, як колективна, робота в групах, індивідуальна, а серед 

засобів навчання - підручник, дидактичний матеріал, посібник, тексти, 

індивідуальні картки, словники тощо. Для розвитку пізнавальної сфери 

школярів важливо використовувати творчі завдання (роздуми над афоризмами 

письменників, філософів, діалоги на різноманітні теми), завдання, які містять 

такі ключові слова: громада, громадянський, патріотизм, честь, обов’язок, 

гідність, відповідальність, майдан, АТО, війна).  

Нами спроектовано пізнавальні, пошуково-дослідницькі вправи і завдання 

(на розв’язання ситуацій зацікавленості, вибору, проблемно-пошукових), 

завдання-особистісно орієнтовані ситуації: ситуація зацікавленості, що 

зумовлює виникнення мотивації до навчання, необхідності навчальних дій, 

уможливлює набуття досвіду активної пізнавальної діяльності, осмислення 

цінності набутих особистісних знань, умінь і навичок. Можливе використання 

кейс-методу, що дозволяє обговорити комунікативну ситуацію проблемного 

характеру. Наприклад: 

Попрацюйте в парах. Прочитайте рядки з вірша Валерія Маснюка. Чому автор 

виділив окремі слова й окремі букви? На чо'му і чому' загострює нашу увагу поет? Ваша 

думка стосовно означеної у тексті проблеми.  

Ми – не УкрАїна, ми – УкраЇна. 

Ми – не окраїна, ми є країна. 

Ми – не укрАїнці, ми – украЇнці. 

(В. Маснюк) 
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Кажуть, хоч і по коліна в воду, аби до свого роду. А як немає роду-родиноньки, 

то ні до чого притулитися, нікому порадоньки дати. Саме через відчуття роду і 

завдяки йому людина приходить до світлого образу Батьківщини. А яка ваша думка 

щодо цього? Обговоріть це в класі. Наведіть приклади відомих вам прислів’їв і 

приказок про рід, родину, сім’ю. 

 

У цьому віці розвиваються і рефлекторні уміння. Учні 8-9 класів 

починають аналізувати ситуації незалежно від реальних обставин. Їхнє 

мислення стає випереджувальним, що дає змогу планувати власні дії, 

прогнозувати розвиток подій, тому доцільне використання на уроках технології 

«Розвиток критичного мислення». 

 Прочитайте статтю Закону України «Про освіту». Які гарантії бере на себе 

держава стосовно здобуття кожним громадянином освіти? 

 
Стаття 7. Мова освіти 1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є 

державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття 

формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та 

післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. 

 

Проблемно-пошукова ситуація передбачає набуття досвіду проблемної, 

дослідної, пошукової, творчої навчальної діяльності, розвитку впевненості у 

власній здатності до вирішення навчальних і життєвих комунікативних 

проблем; уможливлює творчу, самостійну, пошукову пізнавальну діяльність. 

Важливу роль становлять вправи, у яких розкривається проблема 

громадянського виховання молоді на прикладі інших людей: волонтерів, воїнів 

АТО, героїв Небесної сотні. Важливо додати до їх змісту систему наскрізних 

запитань: як ви думаєте, поміркуйте, чому, підтвердіть твердження, 

аргументуйте свою думку стосовно того тощо. Наприклад: 

Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Поміркуйте, яка основна 

проблема порушується у тексті? Чи можна стверджувати, що волонтери – 

відповідальні громадяни своєї держави? Відповідь аргументуйте, посилаючись на 

текст. 

Волонтери – багатство народів. Волонтерство засновується на добровільності, 

співчутті, солідарності з потребами та ідеями інших, а також глибокій повазі до всіх людей. 

Це свято відзначають щорічно з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала 

урядам відзначати саме 5 грудня як день добровольця. Волонтерство – надзвичайно важлива 

складова громадянського суспільства. Особливо складно переоцінити роль волонтерської 

діяльності в умовах, коли на нашу землю прийшла війна. Це аж ніяк не професія, скоріше – 

покликання, спосіб життя. Раніше волонтерами називали людей, які добровільно вступали на 

військову службу, намагаючись бути корисними у критичні для країни моменти. Часто, 
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ставкою добровольця було власне життя. Так, ці люди доводили, що їх мотивами є не 

матеріальні блага та подальша перспектива, а безхмарне майбутнє своїх нащадків, своєї 

Батьківщини. 

 Для усвідомлення учнями 8-9 класів своєї національної ідентифікації, 

громадянської приналежності, ми пропонуємо залучати завдання, у яких 

пропонується робота з декількома словниками для пояснення понять, їх аналізу, 

пропонування власних потрактування стосовно тлумачення того чи іншого 

слова. Наприклад: 

 Зі «Словника української мови в 11 томах» за ред. І. Білодіда випишіть лексему 

«честь». Поясніть її значення. В «Етимолого-семантичному словнику української 

мови» Івана Огієнка знайдіть пояснення цього ж слова. Чи схоже їхнє значення у різних 

джерелах? Запропонуйте власне потрактування лексеми.  

 

Пропонуємо учням написати перелік можливих форм і заходів їхньої 

участі в суспільно-політичному житті: волонтерська робота;  участь у різних 

формах неформальної освіти;  навчання рівний – рівному: залучення молодих 

людей до навчання їхніх однолітків (наприклад, програми з питань здорового 

способу життя, освітні кампанії тощо);  активна участь в організації/клубі та 

виконання обов’язків у цій організації. Невід’ємною складовою навчання 

української мови є написання творчих робіт на громадянську тематику 

(«Українська національна ідентичність», «Народ стає незалежним не стільки 

силою зброї, скільки силою національного духа (Г.Філіпчук), «Мусимо бути 

європейцями на ґрунті українському» (Г.Філіпчук), «І в нас є щось своє, нами і 

по-нашому зроблене для цивілізації світу» (О.Потебня); підготовка засідання 

круглого столу на тему «Націю можна врятувати, дбаючи … про її душу, якій 

так необхідна фізична і духовна чистота» (О.Захаренко), «Слова, що ліки - 

допомагають людині лишень, коли вони сказані від душі»(О.Захаренко), що 

сприяють розумінню учнями своєї національної ідентичності, формують у них 

сталу громадянську позицію, розуміння суспільних явищ.  

Феномен патріотизму виражається на рівні почуття, свідомості як 

ціннісно-раціональна установка, а  також на рівні поведінки як активна дієва 

позиція. Для дискусії на круглому столі пропонуємо таку тему: 
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Я народився в україномовному світі, і найперші для мене слова були словами 

українськими. Я їх чув від Мами, Батька, братів, друзів. Для мене, малого, весь земний світ 

був українським. Що з того, що тепер я знаю кілька мов і користуюся ними щоденно (така 

вже в мене робота)? Вони ніколи не замінять мені Рідної Мови, в якій за кожним словом 

тягнеться багатющий шлейф асоціацій, емоцій, спогадів, подій, людей!..Так написав 

письменник Сергій  Ткаченко. А яка ваша думка стосовно цього міркування?  

 

Пропонуємо ідею для проекту «Батьківщина»:   

В одному з інтерв'ю Борис Ілліч Олійник сказав: «У нас було дитинство, ми до чогось 

високого прагнули. Ми знали, що є те, котре не купується і не продається, - це батько, мати, 

баба, дід, Вітчизна. Цим не можна торгувати. Так нас учили. І я думаю, добре вчили. Що 

немає чисто расових таких уже богообраних, а всі перед Богом рівні. Отак ми вчилися, і так 

живемо».  

За поданими початками речень напишіть невелике висловлювання. Усно 

проаналізуйте доцільність, на вашу думку, виконання такого виду роботи. Чи 

актуальною для вас є тема твору і чому? Чи сподобалося вам виконувати це 

завдання? 

Патріотизм 

Що таке патріотизм? Рік у рік, з покоління в покоління точаться суперечки. Який він? 

Чи існує? Чи справжній?  

Для когось патріотизм виявляється в ….. 

Для когось патріотизм уособлює ….. 

Для всіх утіленням патріотизму є слово, рідна мова, …… 

Для когось патріотизм персоніфікується в людях …… 

Однак хоч би там як, невід’ємними складовими патріотизму є ….. 

 

Прочитайте текст. Чи відомо вам про криницю Совісті, яку збудували всім селом на 

Черкащині? Підготуймо повідомлення про директора Сахнівської школи Олександра 

Захаренка, користуючись матеріалами засобів масової інформації. 

 

Особистісно орієнтований і діяльнісний підхід реалізовуємо завдяки  

завданням, які розвивають в учнів 8-9 класів критичне мислення, увагу, 

зацікавлення до української культури та ментальності. Серед них можуть бути 

такі: 

Уявіть, що ви подорожуєте по Сумщині. Складіть свій маршрут подорожі, 

використовуючи назви населених пунктів «Сумщина – мій рідний дім». Від поданих 

власних назв утворіть назви жителів.  

Ямпіль, Білопілля, Краснопілля, Суми, Конотоп, Лебедин. 

 

А чи відомо вам, що в основу слова друг складає давньоруський корінь 

деръ, що означає «міцний». Аналiз слова «громада» в piзних слов'янських мовах 

теж підтверджує етимологiчну споpiдненiсть зі словом дpуг. Утворімо від 

поданого  слова друг однокореневі слова. Підготуймо лінгвістичне 

повідомлення про слова друг, дружба, користуючись етимологічними та 

фразеологічними словниками. 



29 
 

Кого ми вважаємо найкращим слухачем? Дослідження свідчать, що 

більшість опитуваних людей називають гарним співрозмовником близького 

друга, по'другу. Чому? Очевидно, в основі лежить дружнє і щире ставлення, 

бажання зрозуміти і допомогти один одному. Обговоримо це питання в класі.  

Проблемно-пошукова ситуація передбачає набуття досвіду проблемної, 

дослідної, пошукової, творчої навчальної діяльності, розвитку впевненості у 

власній здатності до вирішення навчальних і життєвих комунікативних 

проблем; уможливлює творчу, самостійну, пошукову пізнавальну діяльність. 

Пропонуємо таке завдання:  

Пропонуємо дати власну відповідь на поставлене католицьким 

священиком Б. Ферреро запитання «Чого потребує світ найбільше? Трішки привітності, 

менше користолюбства. Трішки більше дарувати, трішки менше вимагати. Трішки більше посмішок, 

трішки менше гримас. Трішки більше «ми», трішки менше «я», трішки більше сміху, трішки менше 

плачу….» 

Запропоновані завдання спрямовані на оволодіння уміннями самостійної 

філологічної роботи з текстами різних стилів та жанрів, у тому числі з 

текстами, які сприяють гармонізації психоемоційного стану, містять моделі 

досягнення свободи особистості, соціальної захищеності; сприймати, 

аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, систематизувати інформацію з 

різних джерел, коментувати, логічно обґрунтовувати позицію, дискутувати, 

використовуючи різні способи аргументації та ілюстрування прикладами, 

поглиблювати цілісне уявлення про мову, громадянську відповідальність,  

генерувати нові ідеї й ініціативи; реагувати мовними засобами на спектр 

соціальних і культурних явищ, попереджувати і розв’язувати конфлікти, 

досягати компромісів; конструктивно керувати емоціями; вирішувати 

нестандартні завдання; працювати у групі, в команді. 

Як показав аналіз дослідної роботи, виконання пізнавальних, 

тренувальних, творчих, пошуково-дослідницьких вправ і завдань підвищує 

грамотність, визначає рівень розвитку мовного чуття, критичного мислення, 

уміння коментувати слова відповідно до сфери і ситуації спілкування.  
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ВИСНОВКИ 

1.На основі аналізу нормативних та наукових джерел, з урахуванням 

вимог шкільної програми з української мови у 8-9 класах з'ясовано змістове 

наповнення поняття «громадянська відповідальність учня»: це моральна якість 

особистості, здатність людини активно, відповідально й ефективно 

реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку 

демократичного громадянського суспільства, утверджувати гуманні взаємини з 

батьками, вчителями, ровесниками для самореалізації. Виконання таких вимог 

передбачає міжпредметну взаємодію. 

2.З'ясовано, що підручники з української мови загалом містять  джерельну 

базу для засвоєння знань про громадянську відповідальність, для розуміння і 

ставлення, набуття практичного досвіду громадянської відповідальності. 

Водночас аналіз засвідчує недостатню кількість вправ на засадах особистісного, 

діяльнісного підходів. Опитування засвідчили: у процесі соціалізації в 

контексті прищеплення громадянських якостей важливими є не тільки зміст 

програм чи підручників, а й атмосфера у школі, характер взаємин між учнями 

та вчителями тощо. 

3.Розроблені вправи і завдання спрямовані на оволодіння уміннями 

самостійної філологічної роботи з текстами різних стилів та жанрів, у тому 

числі з текстами, які сприяють гармонізації психоемоційного стану, 

формуванню умінь зіставляти мовні явища і факти, систематизувати 

інформацію з різних джерел, коментувати, логічно обґрунтовувати позицію, 

дискутувати, використовуючи різні способи аргументації та ілюстрування 

прикладами, поглиблювати цілісне уявлення про мову, громадянську 

відповідальність,  генерувати нові ідеї й ініціативи; реагувати мовними 

засобами на спектр соціальних і культурних явищ, попереджувати і 

розв’язувати конфлікти, досягати компромісів; конструктивно керувати 

емоціями; вирішувати нестандартні завдання; працювати у групі, в команді. 
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ДОДАТОК А 

 

 

Блок вправ та завдань у підручниках О. Глазової, Ю. Кузнецова [13] для 8 

класу за категорією «Історія українського народу та становлення його 

державності» 

Перепишіть. Визначте й підкресліть у реченнях граматичні основи. 

Назвіть речення з простими і складеними дієслівними присудками.  

Литаври загули. Швидко на січовий майдан стали збиратися запорожці. 

Усі стали в коло. Після третього гуку литавр показалася старшина: кошовий, 

писар та суддя. Знявши шапки, вони почали кланятися на всі боки козакам. Ті 

стояли, у боки узявшись. Запорожці хотіли обрати іншого кошового. Дехто 

почав кричати про це з юрби. Кошовий хотів щось сказати. Та зчинився Ґвалт. 

Тоді він уклонився низенько, поклав патерицю і сховався в натовпі. За кошового 

запорожці обрали старого Кирдягу. Один із старшин узяв патерицю і підніс її 

новообраному кошовому. Виступило з гурту четверо найстарших і, узявши по 

жмені землі, поклали йому на голову. Кирдяга стояв нерухомо і тільки дякував 

козакам за велику честь. Так закінчилися гучні  вибори кошового (За М.  

Гоголем) [13, с. 108]. 

 

Подібний текст знаходимо у підручнику для 9 класу Т. Гнатковича [17].  

 

Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Аргументуйте 

свою думку прикладами з тексту. Назвіть складні речення, перепишіть їх. 

Побратимство в запорожців перебувало у великій шані. Народні 

оповідання зберегли нам багато випадків про те, коли козак, одшукавши свого 

побратима в неволі й не маючи коштів, щоб його викупити, віддавався сам на 

каторгу з тим, аби турок випустив його побратима на волю... Побратимство 

надавало запорожцям великої сили. Воно було однією з таємних причин їхньої 

непереможності й того, що ворог рідко захоплював січовика в бранці. Коли 

траплялося, що когось із побратимів хтось кривдив чи ображав, то другий 

зараз же заступався за нього; якщо ж побратима зрадливо вбивали, то його 

названий брат, лишившись живим, ставав за нього месником (За А. Кащенком) 

[17, с. 31]. 

 

Підручник з української мови М. Пентилюк [65] для 9 класу вміщує таку 

вправу:  

Відновіть текст, визначивши межі речень. Поділіть висловлювання 

на абзаци. Спишіть його, розставивши потрібні розділові знаки. Поясніть 

пунктуацію при прямій мові. Визначте синтаксичну роль прямої мови.  

Запорозька Січ – це один із тих світових феноменів, над яким 

замислювались і який намагалися зʼясувати багато поколінь дослідників 

розбійники лементували на сеймах і в сенаті польські шляхтичі, скаженіючи 

від зненависті вони вимагали знищити Запорозьку Січ, стерти з лиця землі 
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козацтво славне Запорожжя казали селяни про Січ вони тікали на Січ від 

феодалів, там шукали порятунку від тяжкого, нестерпного гніту запорозьких 

козаків — «святих лицарів, захисників Вітчизни» — оспівав народ у своїх думах, 

піснях, легендах гнездо своевольства писала цариця Катерина II у своєму 

маніфесті 1775 року про скасування Запорозької Січі «Військом Запорозьким» 

назвав український народ козацько-селянську повстанську армію 1648 року, яка 

увібрала в себе кращі військові традиції Запорозької Січі героями  езлічі 

літературних і мистецьких творів стали звитяжні запорожці Вольтер 

захоплювався їхнім героїзмом і намагався знайти паралелі у світовій історії 

Гоголь із пафосом писав так ось вона, Січ ось це гніздо, звідки вилітають усі 

ті горді й міцні, як леви, ось звідки розливається воля й козацтво на всю 

Україну (За О. Апанович) [ 65, с. 31]. 
 
 

Категорія «Мова як характерна ознака самоідентифікації 

українського суспільства» містить вправи та завдання, у яких розкривається 

значення української мови в широкому і вузькому значенні; місце рідної мови у 

житті суспільства, засоби її збагачення та збереження з метою подальшого 

розвитку.  

 Так, автори підручника для 8 класу О. Глазова, Ю. Кузнецов [13] 

пропонують восьмикласникам таке завдання: 

 Прочитайте вірш. Визначте його тему й головну думку.  

Рідне слово 

- Хто ми в світі без рідного слова? –  

Запитаю, щоб чулось навкруг. 

Ой болить і пече мене знову 

Глухота перекошених душ. 

-  Ну і що? – хтось промовить зухвало. –  

Слово хліба чи сала додасть?.. 

Дух живий поміняти на сало –  

Чи не гріх це важкий, не напасть? 

Братнє слово мені не байдуже 

Хай у серці кубелечко в'є. 

Та усе ж мені хочеться дуже, 

Щоб стозвуко звучало й моє. 

Рідне слово... Ні, вітер огуди 

Не затулить нам злякано рот. 

Ми без нього такі собі – люди, 

Та із ним – український народ. 

Вадим Крищенко [13, с. 14]. 

Вправа формує в учнів замилування красою рідної мови, її 

милозвучністю, широтою використання художніх засобів у тексті.  

У підручнику Т. Гнатковича [17] для 9 класу подано пізнавальне 

завдання:  
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Прочитайте складнопідрядні речення. Усно визначте місце підрядної 

частини стосовно головної, поставте завдання від головної до залежної 

частини.  

1. Мова й пісня – дві найважливіші фортеці, які народ повинен оберігати 

пильніше, аніж свої кордони (Г. Нудьга). 2. Чудова думка втрачає свою 

цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер). 3. Хто не любить своєї рідної 

мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини 

(Й. Г. Гердер). 4. Я тої думки, що не може бути творцем людина, яка не 

відчула музики слова (К. Гордієнко). 5. Слово, чому ти не твердая криця, що 

серед бою так ясно іскриться (Леся Українка). 6. Мова – це великий дар 

природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина 

стала людиною (К. Крапива) [17, с. 61-62]. 

 

До категорії «Звичаї та традиції як невід’ємна складова самобутності 

нації» авторами підручників О. Глазової, Ю. Кузнецова [13], Т.Гнаткович [17]  

включені численні вправи, завдання з текстами на розуміння та сприймання 

учнями самобутньої української культури, звичаїв і традицій, які плекали наші 

предки і мали на меті передати майбутнім поколінням. 

Підручник О. Глазової, Ю. Кузнецова [14] пропонує завдання: 

Прочитайте. Визначте речення, ускладнені вставними словами 

(словосполученнями). Зробіть синтаксичний розбір цих речень (усно). 

З птахами в Україні пов'язано багато звичаїв, забав, прикмет. 

Наприклад, журавлів, зустрічаючи   вирію, слід назвати веселиками. Якщо 

назвати їх журавлями, будеш увесь рік журитися. Птахи не раз людину 

виручали. Скажімо, вони попереджали її про негоду. Напередодні дощу 

ластівки низько шугали над землею та ловили комашок. Гуси перед дощем 

ховали дзьоби в пір'я. Особливо прихильні до людей лелеки. Зрозуміло, у 

багатьох оселях їх уважали мало не за членів сім’ї. Справді, лелек – птахи віриі 

й добрі. На добро й турботу вони звичайно відповідають відданістю. Згідно з 

легендою, ясно-червоний колір дзьоба та чорні плями на крилах птах отримав, 

рятуючи з охопленої вогнем хати людських дітей (За  В. Супруненком) [14, с. 

230]. 

 

У підручнику Т. Гнаткович [17]  є така вправа:  

Прочитайте текст. До чого закликає автор українців? Які традиції 

українського народу відомі вам? Чи перекликаються вони з традиціями 

рідного народу? 

 Зовсім недавно Україна стала незалежною державою, і хочеться, щоб 

молодь згадала давні традиції нашого народу, щоб лунала українська пісня, щоб 

кожен дім прикрашало сухе зілля з колосками жита і маківками, щоб дівочі 

коси пахли любистком і м’ятою, а діти росли здоровими. Сучасним українцям 

важливо знати про традиції облаштування побуту, дитячі обереги, лікування 

найпоширеніших захворювань. Молитви, замовляння, обрядові страви – це 

багатство нашого народу, в якому відображена єдність людини і 
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навколишнього світу. Хай ваші житла будуть сонячними і напоєними 

пахощами трав, а ваші діти – здоровими і життєрадісними! (За Г. Бутченко) 

[17, с. 116]. 

 

Категорія «Любов до рідного краю крізь призму художньої творчості» 

містить зразки текстів художньої творчості та публіцистики, у яких через красу 

рідного краю, таланти батьківщини розкривається в учнів любов до рідної 

землі, почуття громадянського обов’язку перед своєї державою, повага та 

пошана до Батьківщини.  

Наприклад, у підручнику О. Глазової [14 ] для 8 класу знаходимо таке 

завдання:  

Випишіть із речень тексту по два іменникових, прикметникових та 

дієслівних словосполучення. Зробіть їхній синтаксичний розбір (письмово).  

Які пісні співали в далеку середньовічну епоху? Хто ставав героєм таких 

пісень? Ці питання цікавлять наших сучасників.  

Наприкінці XVI століття справжнім шлягером на теренах Центрально-

Східної Європи була пісня про гордого й відважного Байду. Популярну серед 

українців пісню любили й співали болгари, поляки, серби, чехи. Пісня мала 

багато варіантів, проте сюжет ніколи не змінювався. Герой шляху потрапляє 

до ворожого полону. Підступний султан умовляє Вайду прийняти чужу віру й 

одружитися з його дочкою. Сильний духом козак іде на смерть, не зрадивши 

християнської віри та свого народу. Витримавши страшенні муки, вірний 

батьківщині лицар знищує ворога.  

Хто ж прототип цього відчайдухи й сміливця? Це засновник першої 

Запорозької Січі князь Дмитро Вишневецький (Із. кн. «Незнайома Кліо») [14, с. 

51]. 

Підручник з рідної мови С. Єрмоленко, Т. Сичової [29] пропонує 

восьмикласникам уривок із художнього твору В. Сухомлинського й таке 

завдання до нього:  

Прочитайте текст. Випишіть по два простих двоскладних речення з 

підметом у формі іменника та займенника.  

Тиха липнева година. Сонце щойно сховалося за обрієм. Ми йдемо з 

дітьми в поле, сідаємо на стерні й слухаємо титлу скошених трав. Вона якась 

тривожна, насторожена й печальна. Усе, що співало, раділо, купалося в 

сонячному
 

промінні, – усе готується на нічний спочинок. Далекі пагорби 

вкриваються легкою вечірньою млою. Дивіться, діти, як вечірня мла ніби 

переливається через краї ярів і долин. Стелиться нивами, пнеться на пагорби. 

Гори чорніють ніколи не зітреться з дитячої пам'яті почуттів цей чарівний 

образ. Поле якось ніби принишкло, загортаючись у сутінки. Від річки потягло 

прохолодою, затихли пташки, тільки ще наш степовий співунець-цвіркун 

пробує смичком струну своєї скрипки, а з ярів пливуть усе нові й нові хвилі 

вечірньої мли... Поле німіє (В. Сухомлинський) [29, с. 52-53]. 

 



44 
 

Вправи та завдання категорії покликані прищеплювати не лише мовний, а 

й літературний смак, залучають до розуміння прекрасного. 

Категорія «Генії минулого: Україна очима видатних постатей» 

охоплює тексти про відомих історичний постатей нашої країни: письменників, 

громадських діячів, художників, скульпторів, музикантів тощо.  

Підручник О. Глазової [14] для 9 класу містить вправи, в основі яких 

робота з публіцистичним текстом про Тараса Шевченка:  

Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. Усно 

перекажіть прочитане, уникаючи повторення сполучника щоб. 

Рано чи пізно в Україні мав народитися геній, щоб заронити в душу 

української людності іскру бунтарства й розбудити почуття національної 

гідності. Таким генієм став Тарас Шевченко. До Шевченка приходитимуть усе 

нові й нові покоління українців, щоб краще зрозуміти минуле й сучасне. Його 

читатимуть, для того щоб учитися жити й діяти в реальному часі. Українці 

завжди вставатимуть усякий раз, щоб заспівати «Заповіт» або «Реве та 

стогне Дніпр широкий». Співатимуть натхненно, щоб знову й знову 

наснажуватися любов’ю до України (З журналу) [14, с. 149]. 

 

Подібний текст вміщено до підручника Т. Гнатковича [17] для 9 класу:  

Прочитайте виразно текст. З’ясуйте тип і стиль мовлення.  
АНДРІЙ КОЦКА 

Відомий український живописець народився в 1911 році в Ужгороді. 

Навчався в народній і горожанській школах. У 1927 році А. Коцка став 

студентом Ужгородської півчо-учительської семінарії, де малюнок викладав 

талановитий український живописець, один із засновників закарпатської 

школи живопису Адальберт Ерделі. Обдарованого учня також було запрошено 

до суботньо-недільної Публічної школи малюнка в Ужгороді. Митець отримав 

диплом народного вчителя, а викладаючи у школі, не припинив займатися 

живописом. Улюбленими темами його полотен були діти та селяни села 

Тихий, і в 1933 та 1935 роках відбулися  персональні виставки художника. У 

1939 році він брав участь у Всеугорській виставці образотворчого мистецтва, 

де експонував вісім картин із життя селян Турянської долини. Після цієї 

виставки митець отримав можливість навчатися в Римі. Повернувшись з 

Італії, А. Коцка знову працює вчителем на  Перечинщині. У 1946 році він став 

членом-засновником Закарпатської організації спілки художників України, а 

також почав працювати в новоствореному Ужгородському художньо-

промисловому училищі. Брав участь у виставках закарпатських художників у 

Москві, Києві. Найвідоміші його роботи – «Ужгород», «Перечинський базар», 

«Біля церкви», «Процесія», «Синевирське озеро». Помер митець у 1987 році, 

похований в Ужгороді. У будинку, де він жив, створено меморіальну квартиру-

музей (З підручника «Мій Ужгород») [17, с. 49-50]. 

 

 «Символи українського народу – його національна ознака» - така 

категорія поширена у підручниках для цього вікового періоду. Важливою 



45 
 

умовою виховання в учнів громадянської свідомості є розуміння ними 

національних символів. Українська культура досить багата на яскраву 

символіку. У підручниках з української мови зустрічаємо спогади про 

різноманітні символи: калину, вербу, національний прапор та герб тощо.  

Так, наприклад, у підручнику з української мови для 8 класу 

С. Єрмоленко, Т. Сичової [29] згадується про ластівку як символ добробуту та 

щастя у вправі:  

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте й підкресліть у 

реченнях однорідні додатки.  

Ластівка є символом добробуту, щастя, подружньої злагоди, в..сни та 

відродження пр..роди. Сорока  здавна символізувала звістку, новину. С..ниця 

уособлює непосидючість і працьовитість. Шуліку сприймали як символ біди. 

Сокіл став символом вродливого й Сміливого чоловіка. Чайка в українському 

фольклорі символ бідної мат..і з малими дітьми. Пів..нь в українській культурі 

– символ світла, сонця, вогню, об..ріг від пожежі. Курка – символ пр..красних 

материнських якостей, розсудливої та мудрої виховательки. Але цим словом 

називають і недалеку, неслухняну нездару. Сова здавна була уособленням 

мудрості, потаємних сил, але й нещастя (З довідника) [ 29, с. 115].  
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ДОДАТОК Б 

 

Тексти вправ і завдання 

Текст 16. 

Моя цивілізація* тримається на культі* Людини, що пробивається крізь 

осіб. Віками вона прагне показати Людину, так само як вчить крізь каміння 

бачити Собор. 

По-старому височать на землі великі пам’ятники духу – собори, обрамлені 

витягнутими вгору спорудами нового віку техніки. По-старому неспокійна 

людина хапається клаптика теплої землі і високого неба, щоб відчути точку 

опори, щоб знайти на мить себе, спробувати щось у собі осягнути. 

Але землю вкривав асфальт і бетон, небо затягують дими і рев моторів, і 

кудись шалено, у метушливій тривозі летить життя, засмоктує й не залишає тієї 

чистої години для душі, коли можна замислитись над собою й подумати про 

головне. 

Куди ж іде життя? Чи ми ведемо життя, чи життя веде нас, кинувши нам 

для забави дешеві замінники Слова – телевізор, футбол, алкоголь? 

Чи людина ще щось значить у цьому потоці життя? Чи вже вона тільки 

пасажир сліпого корабля, що несеться назустріч ночі? Якщо вона нічого не 

бачить, то що ж тоді може значити корабель? 

І все ж таки – чи значить, чи важить вона хоча б стільки, щоб зусиллями 

власного розуму і волі зупинитись перед прірвою? 

Щоб залишитись людиною, вона мусить важити хоча б стільки… Але для 

цього їй потрібні найвищі зусилля розуму і духу. Вона мусить зрозуміти, що 

особисто на ній лежить і спадщина предків, і доля землі.  

Нині, як ще ніколи в історії, кожен має бути людиною в людстві, щоб 

кожним нервом відчувати його болі й тривоги. Нині кожен мусить почувати 

себе органічною часткою великого собору людської цивілізації, усім своїм 

єством бути пружним каменем у цьому соборі, щоб самовіддано тримати на 

собі його споруду. У пошуках сучасності, тобто свого місця в житті, людина 

неминуче натрапляє на важіль відповідальності й замислюється над своєю 

свідомою й несвідомою участю у великих справах сучасності. 

Нині минули ті часи, коли рослинне існування на анабіозі цілих поколінь 

давало лише сіреньку пляму на карті світу. Тепер інша доба**. Незалежно від 

нашої волі ми стаємо ланкою життя нашої планети, яка вкрита нервовою сіткою 

атомних мін і політичних вулканів, готових до вибуху. 

Нині брак великої мудрості, великої поваги і любові до людини, великої 

відповідальності за спадщину предків і долю нащадків відчувається як 

найбільша рана людства. Найстрашніший її носій – напівосвічений єфрейтор, 

рішучий напівінтелігент. Він залюбки підмінює слова, відважно жонглює 

ними і робить сліпучий феєрверк – тимчасову ілюзію правди. Не 

замислюючись над одвічними законами розвитку життя, він діє так, наче їх 

зовсім нема, а потім десяткам геніїв не впоратися з тим, що він накоїв (За 

Є. Сверстюком). 
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Текст 21. 

Актуальною була, є і буде проблема національного патріотизму в Україні. 

Ніщо не змогло зламати волевиявлення українського народу щодо прагнення 

його до свободи, незалежності держави, збереження, державного суверенітету й 

демократії. 

Захисники нашої Вітчизни поклали душу й тіло на вівтар* свободи своєї 

країни, і ми про це повинні завжди пам’ятати. Церква назвала їх «небесною 

сотнею», тому що вони загинули за правду, свободу, незалежність держави і 

ціною жертовності показали, що український дух незламний, а народ – 

нескорений. Намагання знищити тих, хто стояв на Майдані Незалежності за 

рівність прав та свободи, стало яскравим свідченням про незнищенності 

великої любові до рідної землі, народу, своєї Батьківщини багатьох українців, 

їхньої консолідації. Людей об’єднав обов’язок зберегти цілісність і єдність 

України… 

Маємо схилити свої голови перед тими, хто заплатив дорогу ціну за 

незалежну державу (За Б. Стрикалюком). 
 

 


