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ОСТРОЗЬКА ТРАЄКТОРІЯ РУХУ  
(замість передслова)

Великий світ навколо нас циклічно впорядкований: після 
ночі настає світанок, на зміну зимі приходить весна, а 

календарний рік назбирує часу на Касіянів 29-лютневий день, 
щоб наздогнати рік природний. Маленькі світи кожної люди-
ни теж мають свої орбіти, рух по яких творить логіку життя й 
смисли нашого існування. Травневе сонце сьогодні зупиняєть-
ся в особливій ювілейній точці маршруту Івана Миколайовича 
Хом’яка, з якої будемо споглядати острозьку траєкторію жит-
тєвого руху іменинника. 

В Острозькій академії, певно, немає людини, яка б не 
бачи ла красивого, статного, гарно вбраного чоловіка, який, 
 незмінно несучи в руці портфель, спокійною, але дуже чіткою 
інтелігентною ходою крокує до вхідних дверей університету. 
Той  самий чоловік, знявши верхній одяг і чепурно розклавши 
конс пекти й письмове приладдя, виходить у коридор і дивить-
ся у вікно. Ніхто не знає, про що він думає, що пригадує чи пла-
нує. Усі знають інше: це Іван Миколайович Хом’як чекає на 
дзвінок – сигнал того, що в студентській аудиторії стихають 
розмови, втихомирюються емоції і розпочинається навчання. 
В Івана Миколайовича заняття розплановане до хвилини, усе 
має свій порядок і час, тому освітній процес нагадує роботу 
годинникового механізму, а дзвінок на перерву означає межу, 
за якою знову вирує океан студентських буднів – без жодних 
доповнень і висновків.

Опісля Іван Миколайович дбайливо збирає свої речі й іде 
на кафедру української мови і літератури. Уперше він, як про-
фесор і доктор педагогічних наук, прийшов сюди 2006 року на 
тодішню кафедру української мови, очоливши яку 2010-го, ніс, 
як Атлант, десять років. За час роботи було здійснено десят-
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ки організаційно-методичних та управлінських перетворень: 
реорганізація кафедри, зміни навчальних планів, освітніх про-
грам і кадрового складу, розподіл обов’язків і перерозподіл 
доручень.

Острозька академія дала змогу реалізувати безліч наукових 
ідей, які втілю валися в доповідях та авторських публікаціях, у 
кількарічній орга нізації Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Актуальні проб леми культури української мови 
і мовлення», у роботі студентської науково- дослідної студії 
дидактичної лінгвістики, у науковій школі «Сучас ні техно-
логії вивчення української мови у вищій і загальноосвітній 
школах». Як член спеціалізованих учених рад Іван Микола-
йович допоміг вийти у світ молодим кандидатам і докторам 
наук,  рецензуючи численні авторе ферати й пишучи відгуки 
на дисертації, а як науковий керівник супровод жував  своїх 
вихованців, по-вчительськи їх навчаючи і по-батьків ськи за 
них хвилюючись. Упродовж років Іван Миколайович очо-
лює навчально- методичну раду університету, скеровуючи в 
правильне русло методичний супровід освітнього процесу в 
Острозькій  академії. 

Шановний Іване Миколайовичу! Саме сьогодні, у ювілей-
ний день народ ження, ми вдячно згадуємо Ваші життєві доро-
ги й професійні досягнення і бажаємо по-юнацьки – беззасте-
режно та з великим ентузіазмом – задумати на майбутнє. Хай 
благодатний дощ Вашого творчого натхнення поливає поля 
української педагогіки, на яких квітуватимуть нові лінгводи-
дактичні здобутки. Зичимо міцного здоров’я, всеосяжної радо-
сти, щасливого довголіття й рясних Божих щедрот! Хай серце 
наповнюється добром і гармонією, а доля хай буде прихиль-
ною на всіх життєвих дорогах і тішить багатим урожаєм пова-
ги, вдячности й підтримки від оточення!

Колектив кафедри української мови і літератури
Національного університету «Острозька академія»



Розділ 1  
 

Слово про Педагога, 
Науковця, Порадника, 

Наставника, Учителя…
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Мовна особистість в освітньому просторі: монографія

ЖИТТЄПИС ЮВІЛЯРА

Хом’як Іван Миколайович – доктор педа-
гогічних наук, професор, академік АНВШ 
України, відомий український лінгводидакт, 
заслужений працівник освіти України, у полі 
зору зацікавлень якого теорія і методика 
навчання української мови в загальноосвіт-
ній і вищій школах, передусім орфографії, 
культура усного й писемного мовлення, тех-
нології навчання правописного матеріалу. 

Іван Миколайович народився 8 травня 
1951 р. у м. Коспаші в шахтарській роди-

ні; закінчив Нововолинську ЗОШ № 3. Згодом успішно склав 
 екзамени до Рівненського державного педагогічного інсти-
туту і став студентом україн ського відділення філологічного 
факультету. У студентські роки І. М. Хом’якові вдавалося вір-
туозно поєднувати навчання, громадську діяльність, художню 
самодіяльність, адже він був учасником театру, танцюваль-
ного колективу, ведучим програм, а головне – одним із най-
успішніших студентів групи.

Після закінчення 
інституту 1972 року 
почав працювати вчи-
телем україн ської 
мови і літератури ЗОШ 
№ 17 м. Рівного, а зго-
дом – ЗОШ № 22. Роки 
вчителювання Іван 
Миколайович згадує 
з особливим трепе-
том, адже вже тоді мав 5-В клас ЗНЗ № 22 м. Рівного
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Розділ 1. Слово про Педагога, Науковця, Порадника, Наставника, Вчителя…

Заняття з дисципліни «Практикум  
з української мови», 1980 р., РДГУ

змогу здобути перший досвід роботи класним керівником, а 
також усвідомити, що викладає найголовніші предмети в за-
гальноосвітній школі – українську мову і літературу, а діти 
віддячували за нау ку відвертістю, щирістю і теплим словом. 

Успішного педагога, молодого фахівця, який виявляє  нахил 
до наукової діяльності й новаторства в освіті, запрошують 
у місцевий педінститут, у якому він здобув освіту. І вже з  
1977 р. Іван Микола-
йович – викладач Рів-
ненського державного 
педінституту (нині – 
Рівненський держав-
ний гуманітарний 
університет). Саме тут 
І. М. Хом’як пройшов 
усі щаблі професійно-
го зростання, почи-
наючи з асистента, 
викладача, старшого 
викла дача, захис тив 
дисертацію, отри мав звання доцента, згодом став доктором 
педа гогічних наук, професором. 

До своїх наукових висот Іван Миколайович Хом’як пряму-
вав під настав ництвом і з напутнім словом відомих філоло-
гів (М. Івчен ка, П. Лещен ка, Л. Бондаренко та ін.). Упродовж 
1986–1989 рр. навчався в аспіранту рі при НДІ педагогіки  
НАН України, а вже 1989 року успішно захистив кандидатську 
дисертацію. 

Науковий керівник О. М. Біляєв, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент АПН України, запропонував 
Івано ві Миколайовичу піти в докторантуру. Прислухавшись 
до мудрої поради й відчуваючи  внутрішню потребу розвивати 
українську лінгводидактику, з 1994 по 1997 рр. І. М. Хом’як нав-
чався в докторантурі при Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова. 2002 року блискуче захис-
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тив докторську дисертацію на тему «Лінгво-методичні засади 
навчання орфографії української мови в основній  школі».

Тривалий час Іван Ми-
колайович керував ново-
створеною кафедрою 
методики викладання 
і культури української 
мови РДГУ, започаткував 
наукову школу «Сучас-
ні технології вив чення 
української мови у ви-
щій і загальноосвітній 
школах», вихованці якої 
успішно працюють і за-
хищають дисертаційні 
роботи, близько 20 років 
керував науково-дослід-
ною студією дидактичної 
лінгвістики.

Прагнучи долати нові 
професійні вершини й 
ділитися бага толітнім 
педа гогічним досвідом, 
з 2006 року І. М. Хом’як 
переїз дить до славетно-
го своєю давньою та уні-
кальною істо рією Остро-
га на Рівненщині і працює 
професором кафедри 

української філології відродженого осередку наукового жит-
тя України – Острозької академії, а згодом очолює кафедру 
української мови і літератури Національного університету 
«Острозька академія», якою успішно завідує більше 10 років. У 
ці роки Іван Миколайович разом зі співробітниками кафедри 
започаткував науково-практичну конференцію «Актуальні 

На занятті лінгводидактичної студії

Випуск у лінгводидактичній студії 
РДГУ, 1991 р.
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проблеми культури української мови і мовлення», яка з регіо-
нальної вже за рік стала всеукраїн ською і щороку збирала про-
відних науковців з усієї України в Острозі. 

І. М. Хом’як – автор понад 200 наукових і науково-популяр-
них праць,  зокрема монографії «Наукові основи навчання 
орфографії в середній школі», названої в числі «найважливі-
ших публікацій провідних учених- методистів та філологів 
України» (О. М. Біляєв. Методика мови як наука. Дивослово. 
2002. №11), співавтор монографій у закордонних виданнях 
англійською мовою, як-от: Innovative education of students-
philologists of the humanitarian-pedagogical college. Education 
pedagogy: problems and prospects for development in the context 
of reform. Editors: Slawomir Sliwa, Olga Tsybulko. Monograph. 
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 
Poland, 2020. §4.7. C. 336–344; Text as a way of professionally 
oriented speech competence of humanities and pedagogical college 
students. Scientific developments of European countries in the area 
of philological researches: Collective monograph. Part 2. Wloclawek, 



14

Мовна особистість в освітньому просторі: монографія

Poland, 2020. C.488–504, навчально-методичних посібників, 
 серед яких «Технологія експериментально- дослідного нав-
чання орфографії української мови» (Рівне, 2005), «Зв’язок 
у вивченні орфографії зі структурними рівнями української 
мови»  (Остріг, 2011), «Опорний матеріал із методики викла-
дання української мови» (Остріг, 2019). У своїх наукових роз-
відках, науково-популярних статтях І. М. Хом’як часто пору-
шує питання функціювання державної мови в засобах масової 
інфор мації, культури мовлення носіїв мови, дбає про форму-
вання й підвищення рівня культури мовлення не лише здобу-
вачів освіти, педагогів, а й носіїв української мови назагал.

Професор І. М. Хом’як – зна-
ний в Україні науковець. Він час-
то висту пає на всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних 
конференціях, бере участь у ро-
боті тематичних круглих столів, 
вебінарів, а також є рецензентом, 
експертом, опонентом на захис-
тах кандидатських і докторських 
дисер тацій із теорії і методики 
навчання україн ської мови. Він 
також член спеціалізованих уче-
них рад із захисту кандидатських і 

докторських дисертацій 
у Південноукраїн ському 
на ціональному педагогіч-
ному універси теті імені 
К. Д. Ушинського, Націо-

К. Ф. Шульжук, М. Я. Плющ,  
І. М. Хом’як, 2009 р.

І. М. Хом’як,  
М. І. Пентилюк, 2007 р.
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нальному університеті «Острозька академія». Тривалий час 
був членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій в Інсти-
туті педагогіки НАПН України (аж до припинення її діяльності  
2015 р.).

Під керівництвом Івана Ми-
колайовича захищено дисер-
тації на здобуття наукового 
ступеня кандидата й доктора 
педагогічних наук, у яких вис-
вітлено актуальні питання 
навчання української мови в 
закладах серед ньої та вищої 
світи, формування компе-
тентностей школярів і сту-
дентів тощо. Про період ро-
боти над кандидатськими й 
докторськими дисертація ми 
всі здобувачі відгукуються як 
про час пошуків під пильним 
настав ництвом керівника, 
який завжди не лише дбає про 
глибину й високий рівень нау-
ковості розкриття порушених проблем, актуальність обраної 
тематики в царині лінгводидактики, а передусім підтримує 
дисертантів і по-батьківськи радить, скеровує на оптимально 
правильний шлях і завжди  по-особли вому вболіває.

У професійному досвіді Івана Миколайовича Хом’яка – 
членст во в редколегіях науково-методичних журналів «Україн-
ська мова і література в школі», «Українська мова і літе ратура 
в школах України», «Нова педагогічна думка» тощо; науковець 
часто ділиться своїми думками й результатами розвідок на 
сторінках фахових видань.

Іван Миколайович – активний учасник філологічної сек-
ції Наукового товариства імені Оглоблина; його вихованці є 
пере можцями Міжнародного конкурсу з української мови іме-
ні П. Яцика, Міжнародного конкурсу з україн ської мови і літе-

М. С. Вашуленко, В. В. Вітюк, 
І. М. Хом’як після захисту 

В. В. Вітюк в ІП НАПН України, 
2011 р.
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ратури імені Тараса Шевченка, всеукраїнських студентських 
олімпіад з української мови, всеукраїнських студентських 
конкурсів творчих робіт тощо. Він бере участь у програмі круг-
лого столу  «Теорія і практика функціювання української мови 
на Рівненщині. Проб леми і перспективи», активно пропагує 
наукові основи комунікативної культури в засобах масо вої 
інформації. Тривалий час вів популярну  серед мешканців Рів-
ненщини і прилеглих до неї областей радіопрограму «У дзер-
калі слова».

Наукові пошуки Івана Миколайовича тривалий час були 
зосереджені на орфографії української мови, нині професор 
І. М. Хом’як викладає навчальні дисципліни, у яких зі студен-
тами обговорює актуальні питання синтаксису української 
мови, культури мови і мовлення, стилістики, методики викла-
дання української мови в закладах середньої та вищої освіти. 

Іван Миколайович не обмежується лише викладацькою 
і науковою діяль ністю: він постійний гість теле- й радіопро-
грам Рівненської обласної телерадіокомпанії; під час ефірів 
ділиться досвідом вивчення питання культури української 
мови і мовлення, функціювання державної мови в різних сфе-
рах життя українців, активно спілкується й відповідає на запи-
тання слухачів.

Професор І. М. Хом’як уже багато років поспіль очолює 
нав чально- методичну раду Національного університету 
«Острозь ка академія», скрупульозно вивчає якість матеріалів, 
поданих до друку, зокрема й щодо дотримання чинних норм 
української літературної мови в підручниках, посібниках, 
мето дичних порадах тощо. Професор приділяє особливу ува-
гу цьому питанню, щоб до рук здобувачів освіти потрапляли 
лише якісні матеріали, а студенти всіх факультетів мали змо-
гу формуватися як компетентні фахівці і як мовні особистості 
лише на найкращих зразках продуктів науково-педагогічної 
діяльності співробітників університету. 

Іван Миколайович – щасливий батько й дідусь, адже ону-
ки охоче  пізнають глибини рідної мови, а багаторічну справу 
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на ниві педагогіки продовжують члени його родини, зокрема 
дочка Луценко Оксана Іванівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри стилістики та мовної комунікації Інсти туту 
філології Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка, зять Луценко Євген Олександрович, кандидат 
фізико-математичних наук, а також друга дочка-невістка 
Хом’як Ольга Анатоліїв на, кандидат педагогічних наук,  доцент 
кафедри почат кової та дошкільної освіти Міжнародного 
економіко- гуманітарного університету імені академіка Степа-
на  Дем’ян чука;  надійною опорою родини є син Хом’як Віталій 
Іванович, радник фінансової установи, а берегинею родинного 
вогнища – Хом’як Валентина Степанівна, донедавна головний 
спеціаліст Рівненського обласного управління освіти, праців-
ник апарату Рівненської ОДА. 

Іван Миколайович завжди заохочує 
студентські ініціативи не лише в нау-
кових пошуках, освітніх мандрівках, а й 
 художній самодіяльності. Доказом цього 
є участь І. М. Хом’яка в університетсь-
кому конкурсі «Танці з викла дачами», 
під час якого Іван Миколайович і його 
партнерка стали улюбленцями глядачів, 
а  їхній неймовірно емоційний танець 
танго з подивом і захопленням обгово-
рюють у стінах університету.

Упродовж де-
сятиліть Іван Ми-
колайович – не-
змінний лектор 
у Рівненському обласному інституті 
післядипломної педа гогічної освіти. 
Саме завдяки співпраці з І. М. Хом’яком 
учителі закладів середньої освіти Рів-
ненщини мають змогу підвищувати 
кваліфікацію, удосконалювати свою 
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педагогічну майстерність, покращувати рівень володіння сло-
вом. Вагома частина вчителів-словесників – це колишні вихо-
ванці Івана Миколайовича, адже нині важко знайти школу, у 
якій би не викладали студенти  професора. 

І. М. Хом’як – непересічна особистість, науковець і педа-
гог, якого за розвиток вищої освіти нагородили численни-
ми  почесними грамотами Рівненської облдержадміністрації,  
МОН України, нагрудними знаками «Відмінник освіти Украї-
ни» та «Петро Могила»; він удостоєний почесного звання 
 «Заслужений працівник освіти України».

Свого часу Г. Сковорода сказав, що справжній учитель той, 
хто живе так, як навчає. Іван Миколайович так і живе, свято 
вірячи, що доля української мови залежить від кожного з нас, 
що мовне виховання – визначальний складник сучасної осві-
ти, а мова – основний атрибут державності. Ювіляр часто пов-
торює, що в мові не потрібно шукати нюансів, просто потріб-
но знати мову, любити її і шанувати. Він щоденно докладає 
тита нічних  зусиль, аби формувати мовленнєву ауру школярів, 
студентів, педагогів, наших співвітчизників. Дбає, щоб кожен 
громадянин України вільно воло дів рідним словом, повсякчас 
удосконалював мовленнєву майстерність, починаючи із себе, 
своєї сім’ї, що є визначальним чинником у процесі формуван-
ня національно свідомої дитини – мовної особистості.

Луганськ, 2010 р.
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СВЯТКОВО-СПОГАДНЕ:  
СПОГАДИ, ВІТАННЯ Й ПОБАЖАННЯ  

З НАГОДИ СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ

Цими травневими днями відомий науковець,  
автор понад 210 публікацій із культури української 

мови й мовлення, доктор педагогічних наук, професор 
Національного університету «Острозька академія»,

академік Академії наук вищої школи України,
заслужений працівник освіти України

Іван Миколайович ХОМ’ЯК святкує свій 70-річний ювілей
 

Вельмишановний Іване Миколайовичу!
Професорсько-викладацький склад та студенти Національ-

ного університету «Острозька академія» з найщирішими по-
чуттями вітають Вас із 70-річним ювілеєм.

Весь Ваш життєвий шлях позначений віхами сходження, 
наукового і професійного зростання, нестримного творчого 
пошуку.

Знаємо Вас, Іване Миколайовичу, як провідного вченого- 
лінгводидакта, талановитого педагога, непересічну особис-
тість, в якій гармонійно поєднуються духовне багатство, 
високий професіоналізм, мудрість і розум, справжня інтелі-
гентність.

Переконані, що вчинками й помислами таких людей, як Ви, 
Іване Миколайовичу, твориться майбутнє України як духовно 
величної держави.

Від усієї душі зичимо Вам, вельмишановний Іване Мико-
лайовичу, міцного здоров’я на довгі роки, щастя, достатку і 
добро буту, натхнення в щоденній роботі та вихованні високо-
освічених фахівців для нашої країни, нових звершень у науко-
вій діяльності.
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Нехай пройдене і здобуте на життєвих дорогах буде опорою 
і запорукою нових успіхів, а Ваші знання і досвід продуктив-
но працюють на благо розвитку освіти і науки України. Неви-
черпних сил Вам, наснаги у вихованні молоді, поваги і шани 
від колег та студентів, родинного затишку, здійснення всіх 
 задумів і мрій.

Нехай над Вами завжди буде Боже благословення!
 
З глибокою повагою
ректор Національного університету
«Острозька академія»,
Герой України,
професор     Ігор ПАСІЧНИК
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Високодостойний професоре, шановний колего,  
дорогий Іване Миколайовичу!

Радо й сердечно вітаємо Вас зі славним ювілеєм на Вашому 
віку!

Присвятивши себе одній з найважчих, найскладніших і вод-
ночас найцікавіших та найбільш суспільно значущих професій, 
Ви доводите вірність їй усім – власним пером, високим хистом 
та професіоналізмом! Пройдений Вами життєвий і професій-
ний шлях переконує, що педагогіка й лінгводидактика здатні 
реально й плідно виконувати своє високе покликання, сприя-
ючи утвердженню ідеалів честі, добра, справедливості. 

Ви знані як прекрасний лектор, добрий наставник, досвід-
чений керівник, відкритий до спілкування викладач, що з 
вели кою пошаною ставиться до студентів і колег, зорганізо-
вана й дисциплінована людина. 

Святе Писання твердить, що довголіття не міряється чис-
лом років, лише чесним життям. Ваше життя бачиться нам 
сьогодні яскравим і багатим на здобутки.

Нам дуже приємно, що така людина є в нашому лінгводи-
дактичному товаристві, де Ви завжди бажані й цікаві!

Маючи на день ювілею багатий ужинок, досвід і мудрість, 
Ви залишаєтесь іще молодим, енергійним, повним сил і 
 натхнення. 

Зичимо Вам і надалі бути повносилим, успішним і творчим, 
невсипущим і бадьорим, цікавим і бажаним! Нехай м’яко сте-
литься Вам під ноги рушничок щастя, дзвінкоголосо співає 
для Вас доля, здоровими, щасливими і вдячними зростають 
Ваші діти, а все омріяне й задумане нехай успішно збувається! 
Нехай усі роки, що приведуть Вас до наступного ювілею, ста-
нуть для Вас часом оновлення й благополуччя, творчих праг-
нень та досягнень!



47

Розділ 1. Слово про Педагога, Науковця, Порадника, Наставника, Вчителя…

Хай ласкавий Господь благословить Вас і Вашу родину 
 своїми щедрими дарами, дає Вам здоров’я, наснагу й усі блага 
 земні!

З повагою – співробітники відділу навчання  
української мови та літератури  

Інституту педагогіки НАПН України
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Особливий світ професора Івана Хом’яка

Вітаючи вельмишановного професора Івана Хом’яка із 
70-річним юві леєм, думками і спогадами поринаю в історію 
нашого знайомства. Здаєть ся, що Іван Миколайович знайомий 
мені давно. Але, мобілізуючи свою пам’ять і мозок, констатую: 
нашому знайомству – немало-небагато 13 років. Звичайно, це 
невеликий відтинок часу, але надзвичайно яскравий і сповне-
ний чималою кількістю позитивних, неймовірно цікавих та 
незабутніх вражень від спілкування з Іваном Миколайовичем 
як ученим- лінгводидактом, наставником, колегою і – найго-
ловніше – яскравою особистістю в житті й науці!

Перше наше знайомство сталося в 2008 році завдяки акаде-
мікові  Миколі Вашуленку, який на той час був головою спеціа-
лі зованої вченої ради в Інституті педагогіки НАПН Украї ни. 
Мене було призначено офіційним опонентом дисертації Ната-
лії Коваль чук, науковим керівником якої був професор Іван 
Хом’як. Тоді я дебютував у ролі опонента. Цей день справді я 
вважаю початком нашої професійної дружби, яка міцнішала 
з рока ми. І в цьому свою роль відіграла наша спільна поїзд-
ка в 2011 році до Глухівського національного педагогічного 
університету імені О. Довженка на 70-річний ювілей Миколи 
Вашу ленка. Майже семигодинна подорож рейсовим автобусом 
«Київ – Глухів» у спілкуванні з Іваном Хом’яком прой шли непо-
мітно в цікавих розмовах і про життя, і про справи наукові.  Так 
було і в Глухові кілька вечорів поспіль, але вже втрьох – я, Іван 
Хом’як і Микола  Вашуленко. Після урочистостей і свят кових 
церемоній ми у глухів ській квартирі Миколи Вашуленка про-
водили вечори в розмовах і диску сіях, де між професійних тем 
виринали фрагменти нашого звичайного життя. Саме в такі 
моменти мені відкрився особливий світ Івана Хом’яка – з одно-
го боку, це серйозний, визнаний в українській лінгводидакти-
ці вчений, з другого – добра, щира, інте лігентна й великодуш-
на людина. А найголовніше – Іван Миколайович надзвичайно 
уважний до проблем інших, завжди підтримає й допоможе. 
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Не раз зустрічався з Іваном Хом’яком на різноманітних 
професійних заходах: на наукових конференціях в Івано- 
Франківську, Києві, Луганську, Переяславі-Хмельницькому, 
Рівному, Херсоні, круглих столах в Інституті педагогіки НАПН 
України, присвячених пам’яті визначного вченого Олександ ра 
Біляєва, на засіданнях спеціалізованих учених рад  Київського 
університету імені Бориса Грінченка і Херсонського держав-
ного університету. Зустрічалися щороку, бувало й по кілька 
разів на рік. 

З теплом у серці й безмежною вдячністю згадую острозь-
кий період нашого знайомства. Саме завдяки запрошенню 
Івана Миколайовича я неодно разово мав честь брати участь 
у Всеукраїнській науково- практичній конференції «Актуаль-
ні проблеми культури української мови і мовлення» в Націо-
нальному університеті «Острозька академія», де професор 
Іван Хом’як тривалий час очолював кафедру української мови 
і літератури. Щоро ку Іван Миколайович, виявляючи талант 
блискучого організатора, згуртовував провідних учених у 
цари ні філології й лінгводидактики, допо віді яких завжди 
захоп лювали своєю актуальністю. Це Світлана Бибик, Микола 
Вашуленко, Ніна Голуб, Олена Горошкіна, Світлана Єрмолен-
ко, Анатолій Загнітко, Любов Мацько, Марія Пентилюк, Анато-
лій Поповський, Михайло Торчинський. 

Гостинність – ще одна надзвичайна риса Івана Миколайо-
вича і його дружини Валентини Степанівни. Кожного разу, 
коли я перебував в Острозі, Іван Миколайович запрошував до 
себе додому, де разом із Валентиною Степанівною гостинно 
пригощали неймовірно смачними стравами. 

А ще завдяки професорові Івану Хом’яку на етапі написання 
докторської дисертації я мав змогу співпрацювати з Острозь-
кою ЗОШ № 1, упроваджуючи авторську методику навчання 
морфології української мови на засадах дослідницького підхо-
ду. Я вдячний Іванові Миколайовичу, який як справжній Уче-
ний і Наставник був надзвичайно близьким до багатьох етапів 
мого наукового шляху. І від того я щасливий!
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Дякую, дорогий ювіляре, за наші творчі стосунки! Вірю, що 
вони триватимуть іще дуже довго. Шановний Іване Миколайо-
вичу, бажаю Вам міцно го здоров’я, натхнення й невичерпної 
енергії. ВАШ ВНУТРІШНІЙ СВІТ –  ОСОБЛИВИЙ!

Із вдячністю – Сергій ОМЕЛЬЧУК,  
доктор педагогічних наук, професор,  

перший проректор Херсонського державного університету,  
заслужений діяч науки і техніки України 
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Вітальне слово Ювілярові

Вельмишановний Іване Миколайовичу, прийміть вітальне 
слово з  Луганщини, від Луганського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка! 

З ювілейним Днем народження, колего! 
Ви для нас взірець високого служіння українському слову, 

його чистоті, красі, вишуканості. Вам притаманні наполегли-
вість, чесність, сумлінність науковця й мудрість вчителя.

Завдяки Вашому хисту бути тактовним, виваженим, добро-
зичливим і уважним спілкування з Вами завжди залишало 
теплі спогади. Щиро вдячна Вам за підтримку моїх наукових 
пошуків, корисні поради й побажання. 

Нехай відбуваються й надалі наші зустрічі на різних науко-
вих зібраннях ‒ конференціях, круглих столах, захистах нау-
кових робіт! В ім’я процвітання рідної мови й розвитку мето-
дичної науки! Нових цікавих ідей Вам і нових мудрих книжок! 

Нехай освячуються Вашою участю нові імена українських 
лінгводидактів! Нових талановитих здобувачів освіти й нау-
кових ступенів, якими Ви будете пишатися! 

Нехай будуть здоровими й успішними Ваші найрідніші й 
дорогі Вам люди! Нехай мир, надія, віра, любов і добро назавж-
ди оселяться у Вашому домі! Нових нагод святкувати перемо-
ги й гарні події з друзями й колегами!

Сил, здоров’я, бадьорости, радости, невтомного бажан-
ня підкоряти нові наукові й педагогічні вершини! Творчої 
 наснаги, оптимізму, реалізації задуманого, успіхів у всіх Ваших 
почи наннях! 

Нікітіна А. В.,  
докторка педагогічних наук, професорка,  

завідувачка кафедри української мови  
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 
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Вітальне слово до ювілею Івана Миколайовича Хом’яка

Ювілей завжди нагадує про минуле, залишає прожитий 
слід, а він у  Івана Миколайовича вагомий, помітний і цікавий.

Я пам’ятаю Івана Миколайовича з часу його навчання в аспі-
рантурі НДІ педагогіки України (1986-1989рр.), де під керів-
ництвом доктора педагогічних наук, професора Олександра 
Михайловича Біляєва Іван Миколайович писав дисертацію при 
відділі методики навчання української мови. Після успішного 
захисту кандидатської дисертації Іван Миколайович ніколи не 
полишав творчих зв’язків із відділом, у якому працювала і я.

З 1997 р. він – постійний член редколегії створеного при 
відділі навчання української мови журналу «Українська мова 
і література в школі», головним редактором якого був  Леонід 
Віталійович Скуратівський. Протягом тривалого часу Іван 
Мико лайович був членом спеціалізованої вченої ради із за-
хисту кандидатських дисертацій зі спеціальності – теорія і 
 методика навчання (українська мова) аж до завершення робо-
ти ради (2015 р.), часто виступав офіційним опонентом під час 
захисту кандидатських дисер тацій, завжди брав участь у захо-
дах, які проводив відділ навчання української мови, а також як 
організатор науково-практичних конференцій, що проводили 
в Острозькій академії, залучав до участі в роботі науковців із 
нашого інституту.

Працелюбність Івана Миколайовича, його людяність, 
добро зичливість, компетентність і високий професіоналізм 
стали запорукою глибокої поваги серед колег-науковців на-
шого відділу, учителів української мови та багатьох поколінь 
студентів Національного університету «Острозька академія». 
Вважаю, що багаторічна цілеспрямована праця Івана Мико-
лайовича з удосконалення вітчизняної системи мовної освіти 
гідна лише найвищих похвал і нагород!

З почуттям глибокої поваги вітаю Вас, дорогий Іване 
 Миколайовичу, зі знаменною датою у Вашому житті! Зичу 
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пере дусім міцного здоров’я на довгі роки, добробуту, бадьорос-
ті, творчого натхнення, невичерпної  енергії!

Нехай розуміння, підтримка рідних, друзів, колег завжди 
йдуть поруч, а життєва фортуна супроводжує й надихає на 
нові добрі справи на благо України та її народу. Хай кожен 
наступ ний рік додасть оптимізму, упевненості в майбутньому!

Хай Бог і доля будуть до Вас прихильними! Многії Вам літа!

Галина ШЕЛЕХОВА
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Людина, яка підкорила рух

Наші шляхи з Хом’яком Іваном Миколайовичем уперше 
перетнулися наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років у 
Рівненському державному педагогічному інституті, коли ми 
відповідали за педагогічну практику в школі студентів, які 
освоювали подвійну спеціальність – українську мову та літе-
ратуру й іноземну мову. Я відповідав за практику іноземної 
мови, Іван Миколайович – української мови та літератури. 
Ми проводили спільні настановні конференції для студентів 
перед виходом у школи. Пригадую, як ревно і старанно Іван 
Миколайович навчав молодих педагогів азам високої педа-
гогічної майстерності. Тоді мені й на думку не спадало, що в 
майбутньому ще багато років разом працюватимемо в одному 
університеті, на одному факультеті, та ще й будемо сусідами.

За що не брався б Іван Миколайович – у все вкладає високі 
смисли, усе робить якісно: чи то проводить заняття, чи працює 
в городі, чи виступає зі словом перед колегами.

Іван Миколайович щиро вболіває за українське слово, 
україн ську мову, культуру, державу. Поряд із ним люди стають 
красивішими, починають добирати літературні слова, спілку-
ватися українською мовою, добрішають.

А ще Іван Миколайович любить рух, ходу. Після перших пів-
нів він уже на стадіоні. І намотує кола, кількості яких можуть 
позаздрити набагато молодші. І протягом дня продовжує свій 
денний руховий цикл, значно кількісно випереджаючи япон-
ців, які, як відомо, пропонують робити щодня 15 тисяч кроків 
для власного фізичного блага.

Іван Миколайович підкорив рух, а рух допоміг Іванові 
 Миколайовичу піднятися до нових творчих і життєвих висот.

Іван Миколайович пам’ятає й про духовне життя, коли очи-
щає свою душу від гріхів і в таїнстві причастя вкушає Тіло і 
Кров Господа нашого Ісуса Христа, з’єднується в молитві з 
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 Богом у студентсько-викладацькому храмі преподобного 
 Федора Острозького.

Многая і благая Вам літа, колего, сусіде, однодумцю.

З повагою
Жуковський В. М.,  

доктор педагогічних наук,  
професор НаУ «Острозька академія»
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Колектив гуманітарного факультету  
Національного університету «Острозька академія»  

вітає з ювілеєм заслуженого працівника освіти,  
академіка Академії наук вищої школи України,  

професора Хом’яка Івана Миколайовича!

У день Вашого ювілею прийміть наші щирі і теплі вітання 
та найкращі побажання!

Ми знаємо Вас як неординарну, талановиту особистість, ви-
сококваліфікованого фахівця, умілого організатора та керів-
ника, який може пишатися набутим досвідом, духовним та 
інте лектуальним потенціалом, успіхами та досягненнями.

Кожна людина з моменту народження пише книгу свого 
життя, щодня перегортаючи сторінки власного часопису, тво-
рить свою долю. Сторінки Вашої біографії сповнені нарисами 
років, які Ви присвятили натхненному служінню улюбленій 
справі. За роки сумлінної праці Ви здобули беззаперечний 
авторитет компетентного та досвідченого фахівця, мудрого і 
розсудливого керівника та щирого патріота своєї держави.

Ваш професіоналізм та наполеглива праця стали вагомим 
внеском у розвиток педагогічної освіти, який робить Ваш тру-
довий шлях справжнім прикладом для наслідування, а відда-
ність роботі в поєднанні з життєвою мудрістю та особистими 
якостями забезпечили Вам повагу колег та студентів. 

У різні часи на різних посадах Ви неодноразово доводили свій 
професіоналізм та відданість справі. Ми знаємо, що Ви завжди 
були і зали шаєтеся справжнім патріотом України, який своїми 
 діями та активною життєвою позицією постійно доводить це.

Нехай Ваш шлях буде наповненим новими злетами й досяг-
неннями, а людська шана буде подякою Вам за плідну працю, 
чуйність, уміння творити добро. Міцного здоров’я Вам, добро-
буту, миру, щедрої долі, щастя в житті, творчої наснаги у від-
повідальній роботі, здійснення заповітних мрій та сподівань! 
Успіхів у всьому задуманому та нових плідних здобутків! Ми 
безмежно цінуємо Вашу людяність, щирість та раді нашій спів-
праці! Нехай Господь береже Вас і подарує многії і благії літа!
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Іванові Миколайовичу Хом’яку

 учителю, педагогу, знаному науковцю, який викристалі-
зував і довів до досконалості (дисертаційного дослідження) в 
нау ковому і практичному аспектах один із ключових складників 
грамотності мовця – орфографію, майже легендарному викла-
дачеві методики навчання української мови, шанувальнику, 
незмін ному, відданому, повсякчасному заступнику рідної мови 
та пристрасному поборнику її правильності, чистоти, виразності 
на різних рівня: у студентській аудиторії, авторських радіо-
передачах, наукових форумах та у повсякденному спілкуванні;
 авторові монографій, методичних посібників, різноха-

рактерних статей, тез, присвячених проблемам формуван-
ня фахової підготовки майбутнього компетентного вчителя 
української мови та літератури; важливим питанням щодо 
характеру, способів, засобів, методів навчання орфографічної 
грамотності здобувачів середньої освіти, методики подолання 
інтер ференційних впливів у сьогочасних умовах;
 організатору щорічного наукового форуму, присвячено-

го архіважливим проблемам мови та мовлення, який об’єднує 
оф- та онлайн найближчих і далеких (за мешканням) шану-
вальників Слова, спонукає до активних пошуків теми, літера-
тури, скрупульозної підготовки та виголошення за всіма нор-
мами культури мовлення доповіді;
 особистості, яка є зразком дисциплінованості, обов’язко-

вості, неухиль ного дотримання принципу: у філолога має бути 
все досконале: мова і мовлення, зовнішній вигляд, стиль і спо-
сіб життя, світогляд;
 поціновувачу всіх відтінків, якими багата українська 

мова, блискучому знавцю усіх нюансів, канонів, норм, припи-
сів та активному упроваджувачу норм культури рідної мови;
 громадському діячеві, популяризатору Слова на різних 

рівнях, зокрема, в авторській радіопередачі на радіо «Рівне»;
 людині, яка бездоганно володіє етикетом мовленнєвого 

спілкування в усіх сферах: науковій, громадській, культурно- 
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освітній, побутовій. Як, коли і що сказати – це дар ювілянта і 
щоденна кропітка робота над собою;
 тонкому знавцю компліментарного складника україн-

ської мови та автору й репрезентанту вишуканих комплімен-
тів у колі колежанок під час різних науково-навчальних  оказій;
 науковцю, члену вчених рад із захисту дисертацій, який 

завжди знайде родзинку в дисертаційному дослідженні, уви-
разнить варте уваги, не акцентуватиме на дрібницях, розкриє 
потенціал дисертанта, підтримає і допоможе повірити у свої 
сили тих, хто ще в дорозі до наукових висот;
 поціновувачу прекрасного, причетному до «Музи» і 

всього, що поєднало свого часу всіх співтворців літературно- 
мистецького салону: поезії, музики, живопису в їхньому гар-
мо нійному поєднанні;

Від
 кафедри української мови та літератури, яка у різні часи 

називалася по-різному, але завжди послідовна у своєму став-
ленні (в особі колег і колежанок) до ювілянта: шанобливого, 
пієтетного, захопленого;
 історико-філологічного факультету, де ювілянт сіяв 

розум не, добре, вічне, викладаючи «Культуру мови» та «Сти-
лістику», а потім перевіряв сформованість знань, умінь та 
нави чок як голова державної екзаменаційної комісії;
 Міжнародного економіко-гуманітарного університету іме-

ні академіка Степана Дем’янчука, де Іван Миколайович завжди 
є почесним бажаним гостем, учасником, незмінним і незамін-
ним доповідачем-пленарником на традиційних міжнародних 
конференціях, круглих столах, які ініціює  заклад вищої освіти; 

Дружнєє посланіє
з побажаннями здравствувати, навчати, спонукати, тлумачи-

ти, направляти, організовувати і при цьому знаходити час для 
розкоші спілкування з найріднішими і найдорожчими людьми.

З роси і з води
і

Многая літа.
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Наставник, порадник і друг

Є люди, яких насправді знаєш не дуже довго, проте здаєть-
ся, що вони поруч із тобою протягом усього твого життя. Так 
кажуть про Івана Миколайовича сотні вчителів, яких він нав-
чав. Це повага не лише до доктора наук, професора, академіка  
АН ВШ України, а особисто до нього – фахівця найвищого 
гатун ку. Так відчувати таїну слова, так віртуозно інтерпре-
тувати, так уміти опановувати огром матеріалу, як це робить 
Іван Миколайович, рідко кому під силу. Філігранно-майстер-
не володіння словом: чи то у високих зібраннях, чи то на 
нав чальних заняттях, чи в селах на зустрічах із тамтешніми 
вчителями- практиками.

Легкий на підйом, він не тільки підтримує перспективні 
проєкти, а й бере участь у них особисто. Надзвичайно цінує 
творчу ініціативу.

Моє перше знайомство з Іваном Миколайовичем відбулося 
в далекі 80-і. Я – cтудент Рівненського державного педагогіч-
ного інституту, Іван Миколайович – молодий викладач україн-
ської мови. Студенти й викладачі захоплювалися не просто 
бездоганним, не лише добірним, а майстерним володінням 
словом, яке він демонстрував під час занять та у звичайній 
розмові.

Строгий і вимогливий, простий і відкритий, завжди гото-
вий допомогти, дати потрібну пораду.

Непростий був шлях до академіка: молода дружина, малень-
кі діти, відсутність власного житла, навчання в аспірантурі, 
докторантурі. Усе поєднати, пропустити через себе і залиши-
тись оптимістом і життєлюбом – усе зміг.

Уже є власне житло, улюблена робота, а ще найголовні-
ші люди в житті – дружина Валентина, діти та онуки. Попри 
шале ну зайнятість, їм завжди віддавав увесь вільний час. Саме 
вони додають тієї потужної енергетики, що допомагає вистоя-
ти, перемогти, навіть в найскладніші моменти в  житті.
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Одна з найважливіших іпостасей людських стосунків – 
дружба. Іван  Миколайович уміє бути другом, – а це, погодьте-
ся, не просто. Це не тільки підтримати в складний час, а пора-
діти перемогам, допомогти утриматися на олімпі, бути чесним 
і безкорисним, інтереси близької людини поставити вище 
власних. Особисто мені він допоміг повірити в себе. «Володю, 
вступай до аспірантури, ти зможеш, тобі це потрібно». Та сама 
історія: учительська зарплатня, маленькі діти, відсутність 
власного житла… А зараз міркую: д обре, що взяв до уваги його 
слова. Тепер часто звертаюся за муд рою порадою, відчуваю 
«батьківську підтримку».

Істинний українець, справжній патріот, блискучий інте-
лектуал, фаховий освітянин, доброзичлива тонкої організації 
люди на, толерантна і делікатна у спілкуванні, глибока і щира 
у почуваннях – це Хом’як Іван Миколайович.

Серед вихованців Івана Хом’яка сотні вдячних філологів- 
словесників, які стали вчителями, письменниками, вченими.

Іван Миколайович – та людина, яка заслуговує на високу по-
вагу і вдячність за добро, щедрість, відкритість душі та  довіру.

Висловлюю найщиріші вітання від вдячних учителів, уче-
них, працівників Рівненського обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти з нагоди Вашого ювілею, здоров’я 
Вам, Божого благословення на Многая і Благая Літа!

Лавренчук В. П., 
кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти
Рівненського обласного інституту  
післядипломної педагогічної освіти
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Робота в нього над усе:
статті, посібники, монографія...
лекції, практичні, семінари…
викладачі, студенти, студенти, 
студенти...
А що методика без нього? 
Як орфографія без орфограм!

Шановний Іване Миколайовичу!

У святковий день, який дарує радість 
і світлої печалі серпантин,

із славним ювілеєм Вас вітає 
вся кафедра теорії і методик початкової освіти  

Рівненського державного гуманітарного університету!

Такі, як Ви, світ на собі тримають. 
Ви – оптимізм, енергія, горіння.

І дай Вам Бог в щоденній круговерті 
здоров’я і безмежного терпіння.

Ну що роки ? Душа ж у Вас співає. 
Бо Ви – це молодість. І що там часу плин!

... Всього най -, най -, найкращого бажаємо
Вам, шановний ювіляре, знаний науковцю,  

досвідчений учителю, в цей урочистий день!

Часу не спинити? Ну, то і не треба!
І не варт печалитись. Що у Вас тих літ?

Йдуть в життя філологи, внуки підростають.
По собі лишаєте Ви чудовий слід!

Хай Вам доля щедриться, все хороше множиться,
А дорога стелиться, як весняний цвіт!

Миру і любові! Щастя і здоров’я!
І прожити зичимо аж до сотні літ!!!

Із повагою члени кафедри теорії  
і методик початкової освіти РДГУ 

травень 2021 р.
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Зі щирими словами подяки  
наставнику і науковому керівникові

Пам’ять про наставників випромінює цілий калейдоскоп 
спогадів. У дні ювілею із вдячністю і повагою згадую співп-
рацю з Іваном Миколайовичем. Чверть століття відділяє від 
першої зустрічі на життєвому шляху, який мав такі умовні 
віхи під керівництвом ювіляра: вступ до Рівненського держав-
ного педагогічного інституту, написання дипломної роботи, 
підготовка і захист кандидатської дисертації, перебування на 
 кафедрі методики викла дання і культури української мови, 
постійні консультації щодо участі у конференціях, рецензу-
вання публікацій. 

Іван Миколайович Хом’як був і залишається прикладом 
інтелігент ності, цілеспрямованості, доброзичливості, зразком 
у мовленні, в організації праці.

У Біблії дуже часто зустрічається число сімдесят, причому 
воно завжди асоціюється з праведністю й очищенням. Очевид-
но, Ви досягли віку душев ної гармонії і задоволення. Бажаю 
Вам, спираючись на прожитий досвід, знання та вміння руха-
тися далі: реалізовувати свої таланти, ділитися мудрістю з 
дітьми та онуками і просто насолоджуватися життям, сповне-
ним родинним затишком, спілкуванням із приємними людь-
ми. Дай Вам Бог здоров’я і довгих років життя!

Антончук О. М., 
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри стилістики та культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету
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Уроки життя та професії

Часом на життєвому шляху доля посилає людей, зустріч із 
якими змінює твої погляди на дійсність, бачення й розуміння 
іншого, робить світ яскравішим. Іван Миколайович Хом’як – 
Людина, зустріч із якою стала для мене знаковою і в житті, й 
у професії. Попри найвищі звання і ступені, які має професор 
Хом’як, для мене він – приклад Вчителя, який від студент-
ської авдиторії до кафедральних стін залишається неодмін-
ним настав ником, добрим колегою і по-батьківськи мудрим 
порадником. Із занять Івана Миколайовича ми, його студен-
ти, винес ли неоціненні уроки: як жити за законами совісті й 
завжди у всьому залишатися людьми. Із досвіду років спільної 
роботи на кафедрі української мови і літератури в Острозькій 
академії професор Хом’як став для мене прикладом керівни-
ка, для якого надважливими є гідність його колег, яких він 
 готовий відстоювати в будь-яких умовах. 

Пригадую золоту осінь 2007-го. Ми, ще полохливі друго-
курс ники літтворчості, із вікна авдиторії спостерігаємо, як уні-
верситетською алеєю поважно і впевнено крокує статечний 
красивий чоловік. «Це професор Хом’як, він тепер у нас пра-
цюватиме», – видав хтось із одногрупників. Наша зустріч з Іва-
ном Миколайовичем відбулась аж через два роки відтоді. Для 
когось це була складна, для когось цікава, для інших –  навіть 
захоплива мандрівка лабіринтами українського синтаксису… 
Потім було кілька років дружньої підтримки й розуміння, 
коли я блукала професійними освітніми дорогами. У багатьох 
філологічних колах по всій Україні завжди знаходилися спіль-
ні знайомі, які тепло відгукувалися про професора Хом’яка, не-
зважаючи на те, що я бувала переважно в літературознавчих 
осередках. Але, як кажуть, філолог – то це всюди і назавжди. 
Пройшло трохи років, і влітку 2018-го у телефонній слухавці 
я почула такий знайомий голос: «Оксано Ярославівно, я дуже 
радий, що ви знову працюватимете з нами». Так, це був Іван 
Миколайович. 
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Сьогодні наш учитель і колега святкує свій 70-й день народ-
ження. Це важливе свято, особливо, коли, оглядаючись, бачиш 
за собою чимало написаних праць, десятки учнів, якими мож-
на гордитися, дорослих та успішних дітей і внуків. Мабуть, 
саме то і є щастя. Усе ж, з погляду вічності 70 ще  достатньо 
мало, аби підбивати підсумки, й Іван Миколайович Хом’як – 
цьому добрим прикладом. 

Отож, Учителю, вітаю із Вашим ювілеєм! Хай Господь і Доля 
щедро наго родять Вас творчим запалом на многії літа, а на 
життєвому шляху хай завжди зустрічаються багаті серцем 
Люди.

Оксана ПУХОНСЬКА



Розділ 2  
 

Професійна підготовка 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Голуб Н. Б.,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу
навчання української мови та літератури
Інституту педагогіки НАПН України

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА  
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

(бар’єри і механізми впровадження)

Зміна траєкторії руху української освіти передусім означає 
припинення хибної практики ігнорування людського факто-
ра, що тривалий час пород жувала багато проблем і зрештою 
спричинила відразу до навчання й зневіру в доцільності нав-
чатися добре. Відчутність змін неминуча лише за умов, якщо 
всі етапи й ділянки освітньої системи будуть свідомі того, 
«яку людину ми хочемо одержати після проходження нею 
всіх освітніх ступенів». Від цього залежить «визначення цілей 
і зав дань освітньої системи й кожного предмета, що реалізує 
її, добір і принципи організації навчального матеріалу, вибір 
мето дик, стилю особистісних взаємин з учнем, форми орга-
нізації класно-урочної діяльності, оцінювання результатів і 
 багато іншого» [1, с. 34].

Очевидно, що суспільство потребує нині не випускника- 
енциклопедиста, носія предметної інформації, а функційно 
грамотну людину, здатну «використовувати всі знання, які 
вона постійно здобуває впродовж життя, уміння й навички 
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для розв’язання максимально широкого діапазону життєвих 
завдань у різних сферах людської діяльності, спілкування й 
соціаль них відносин» [1, с. 35].

Уже скільки років поспіль науковці різних галузей наголо-
шують на важливості розгляду знань і вмінь як засобів роз-
витку людини. Водночас анкетування випускників щодо ролі 
знань з української мови в їхньому житті засвідчує спрямова-
ність цього багажу на одну ціль – складання ЗНО – й відірва-
ність його від людини. На етапі завершення шкільного курсу 
мови немає жодних відомостей про те, як змінилося ставлення 
підлітків до мови, чи збагатився їхній досвід послуговування 
цією мовою [2]. 

Знаннєво орієнтоване ЗНО спрямовує вчителя на створен-
ня в кожного учня «резервуару знань» і фокусування уваги 
на засвоєнні теорії мови. Досі не змінено інструмент оціню-
вання освітніх досягнень. Зокрема, в Загаль них положеннях 
Закону України «Про освіту» (ст. 1.) [3] презентовано суттєві 
термінологічні зміни, як-от: заклад освіти, здобувачі освіти, 
індивідуаль на освітня траєкторія, освітній процес, освітня 
діяльність, освітня послуга, освітня програма, рівень освіти, 
система освіти, суб’єкт освітньої діяльності, якість освіти, 
якість освітньої діяльності, але – результати навчання. Тоб-
то, «здобувачі освіти» (раніше – учні), вони ж «суб’єкти освіт-
ньої діяльності», здобувають освіту (раніше – навчалися) в 
закла дах загальної середньої освіти (раніше – загальноосвітніх 
середніх школах). Логіка підказує необхідність іншого змісту 
результативного компонента: варто говорити не про «резуль-
тати навчання», а про «освітні досяг нення» чи «результати 
освіт ньої діяльності».

Водночас дефініція терміна «результати навчання» поєд-
нує в собі такі компоненти: «знання, уміння, навички, способи 
мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у про-
цесі навчання, виховання та розвитку». Тут же зазначено, що 
все це «можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти 
та які особа здатна продемонструвати після завершення освіт-
ньої програми або окремих освітніх компонентів» [3]. Насправ-
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ді ж сучасне ЗНО «ідентифікує» знання, уміння й  навички. У 
ситуації, коли на світовому ринку зростає запит на людський 
капітал, необхідно впроваджувати практику оцінювання осо-
бистісних характеристик випускників за допомогою психо-
логічних тестів, методик, що дадуть змогу реально виявити 
найбільш вартісне, а саме: емоційні, інтелектуальні, вольові 
риси, особливості поведінки людини й систему ставлень, що 
сформувалася на момент тестування.

Відмовившись від переважальної позиції знаннєвого ком-
понента, МОН досі оцінює учня і вчителя за академічними 
успіхами, що насправді для  учнів не є «головною й кінцевою 
метою в житті», адже насправді необхідно їх навчати, «як 
ставитися до того, що вони не можуть досягти бажаного», як 
«справлятися з невдачами» й поразками [9, с. 96]. 

Відомо три моделі розбудови освітнього процесу:
1) модель, ключове слово якої – ЗМІСТ (головне – чого нав-

чають; домінує знаннєвий компонент);
2) модель, ключове слово якої – ПРОЦЕС НАВЧАННЯ (голов-

не – як нав чають, яким є пізнавальний процес, дидактичний 
інстру ментарій, як учні пізнають);

3) модель, ключове слово якої – РЕЗУЛЬТАТ (чим, якими 
компетент ностями має оволодіти учень).

Нині Україна обрала третю модель, з цією метою визначено 
перелік компетентностей, важливих для молодого покоління 
й суспільства. Відповідно освіту та її суб’єктів розглядають як 
засоби формування здорового, розвиненого громадянського 
суспільства. Отже, випускники мають позитивно вплинути на 
суспільство, бачити своє місце в ньому, активно долучитися до 
всіх його процесів. Для цього кожен підліток на етапі входжен-
ня в соціум має усвідомлювати себе, свої особливості, схиль-
ності, мати уявлення про ці процеси, про все, що його оточує, 
уміти оцінювати (критично мислити) й на основі системного 
критичного мислення формувати систему ставлень. А те, чого 
навчають у школі, має допомогти їм у цьому. 

У процесі експериментальної роботи виявляємо низку 
 суперечностей:
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1) шкільна мовна освіта зосереджена на запам’ятанні пра-
вил, тоді як світ не заохочує людей за володіння знаннями 
 (сучасні інформаційні системи легко справляються з будь-
яким пошуком) – значно важливіше, як людина вміє розпоря-
дитися знаннями, визначити, наскільки ці знання є цінними і 
як вона ставиться до того, що вивчає;

2) мета шкільного курсу української мови орієнтує вчителя 
на формування компетентного мовця, а на практиці стикаємо-
ся з тим, що вчителі, методисти (і подекуди експерти) під час 
конкурсу підручників надають перевагу тим, у яких більше 
тестів;

3) розвиваємо особистість, а так мало звертаємо увагу на 
те, що «початок особистості», за словами О.М. Леонтьєва, – 
«вчинок», і саме вчинок є засобом саморозвитку особистості;

4) ключова постать – особистість учня, суб’єкта освітньої 
діяльності, а експерти, що оцінюють конкурсні підручники, 
категорично зауважують, що «учні на уроці не повинні стави-
ти цілі», бо традиційно це робить лише вчитель.

Нагадаємо слова С. Рубінштейна: «Перше запитання, на яке 
ми хочемо одержати відповідь, коли прагнемо дізнатися, що 
собою являє та чи інша людина, – це що для неї привабливе, 
чого вона прагне? Це питання про її спрямування, про наста-
нови й тенденції, потреби, інтереси й ідеали» [10]. Отже, наяв-
ність цілі і є тим спрямуванням. 

Ланцюжок має бути повнокомплектним: знання сприяють 
формуванню вмінь, уміння стають поштовхом до мислення, 
сприяють появі почуттів, на основі яких виникає ставлення, 
без якого немає особистості. 

Багаторічні дослідження співробітників відділу навчання 
української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН 
України дали змогу виявити, що в учнів здебільшого перева-
жають три моделі ставлення: 

1) ставлення дисонує з поведінкою («до суржику ставлюся 
негативно, але послуговуюся ним»; «старших треба шанува-
ти, але місцем у транспорті не поступаюся», «українська мова 
важлива, але нічого страшного, якщо буде 2 державні мови»);
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2) ставлення не сформоване, відповідно поведінка немоти-
вована («мені байдуже», «я над цим не думаю», «це для мене 
не важливо»); 

3) є певні вагання у ставленні («я не впевнений/-а»,  «мабуть, 
це важливо але..»).

Якщо ставлення сформоване, учень/учениця в ситуації 
вибо ру почуває себе впевнено, його/її поведінка мотивована. 
Якщо ж людина не навчена мислити й аналізувати, якщо дум-
ка, рішення, вчинок не є продуктом її  зусиль, операцій, тоді 
вона стає розумово лінивою, звикає споживати готову думку, 
яку формують для неї ЗМІ, політики, сусіди і навіть недобро-
зичливці. У  результаті зростає схильність зазнавати впливу, 
бути об’єктом маніпуляцій. 

Дидактики наголошують, що на етапі зміни й упроваджен-
ня нових підходів до навчання особливо важливою є «зміна 
соціальної й життєвої ролі знань і пізнавально-творчих мож-
ливостей людини» [5, с. 3].

Ще від античних часів відомо про важливу роль і значення 
(особистісне й суспільне) вмінь успішно взаємодіяти в різних 
сферах перебування людини. Реформи в суспільно-політичній 
галузі лише посилили потребу ефективного спілкування. Вод-
ночас, попри заявлену зміну курсу освіти в Україні, розроблен-
ня численних комунікативних методик, заклади загальної 
середньої освіти досі не орієнтовані на цілеспрямоване нав-
чання мовленнєвого спілкування. Багаторічні спостереження, 
опитування свідчать, що більшості випускників високі бали 
зовнішнього незалежного тестування не гарантують успішної 
взаємодії. У багатьох ситуаціях випускники  (нинішні й учо-
рашні) губляться, не маючи субʼєктного досвіду обґрунтуван-
ня свого вибору/думки, висловлення співчуття, спростування 
неправдивих аргументів чи навіть привітання з ювілеєм.

На жаль, вивчення орфоепії, лексики чи граматики 
мотивуєть ся нині не вдосконаленням умінь формулювати 
думку чи збагаченням активного словника, а вимогами ЗНО.

Така «гонка знаннєвих озброєнь» призводить до багатьох 
абсурдних ситуацій: окремі вчителі навіть уроки риторики, 
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передбачені програмою для 10-11 класів, відводять на вико-
нання тестів і теоретичну підготовку до ЗНО, водночас натре-
нований знаннєвий багаж має печальні перспективи застосу-
вання : «здобути високий бал ЗНО». 

Вихідним положенням компетентнісно орієнтованої мето-
дики вважає мо твердження вчених-психологів, що кожна 
компетентність – це особистісна характеристика, «яка фор-
мується, проявляється в дії, поведінці люди ни і передбачає на-
явність у структурі п’ятьох компонентів: 

1) знання змісту компетентності; 
2) досвіду застосування знань у діяльності в різноманітних 

ситуаціях; 
3) ціннісно-смислового ставлення до змісту компетентно-

сті, що стає з огляду на це для людини важливою; 
4) емоційно-вольового регулювання процесу прояву компе-

тентності в діяльності; 
5) мобілізаційної готовності, занурення в діяльність [7, 

с. 9]». 
Переваги такої методики полягають у тому, що учні, «закін-

чуючи нав чальний заклад, виходять з нього не лише освічени-
ми, але й підготовленими до всього, що очікує їх у великому 
світі» [9, с. 82].

Компетентність як синтетичний термін поєднує в собі 
готов ність до ціле визначення, планування, дій, оцінювання 
й рефлексії, що в процесі вияву її передбачає реалізацію бага-
тьох дій, зокрема таких: розуміти, продемонструвати, засто-
сувати, довести, сприяти, використати, застосувати, оцінити, 
обра ти, обґрунтувати, побудувати, розвинути та ін. Спонукан-
ня до цих дій має бути на кожному уроці.

Допомогти учням сформувати необхідні навички так, щоб 
вони могли ними користуватися впродовж життя, реально, на 
думку вчених, якщо в полі зору суб’єктів освітньої діяльності 
перебуватимуть докази, думки, причинно-наслідкові зв’язки, 
припущення тощо. С. Кові пропонує будь-яку суспільну проб-
лему деталізувати так:
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1) докази: звідки про це відомо і які докази підтверджують 
це знання?

2) думка: які ще думки є щодо цього питання?
3) причинно-наслідкові зв’язки: чи є тут закономірність? чи 

траплялося таке раніше? до яких наслідків може призвести це 
явище?

4) припущення: чи могло бути інакше? як могло бути по-ін-
шому?

5) доречність: чи справді це має значення? для кого? (із есе 
«Демократія під загрозою» Дебори Меєр) [6, с. 88].

Оновлення освітнього процесу, на думку дидактиків, перед-
бачає впровадження систематики педагогічних нововведень. 
Зокрема, змін зазнає урок як традиційний компонент освіт-
нього процесу: саме поняття «урок», зміна його з урахуванням 
сучасної ситуації; типологія уроку; його методологічні: смисл, 
ціль, роль у загальній освіті; методичні структурні елемен-
ти уроку: завдання, зміст, засоби, форми, методи навчання, 
сис тема контролю, оцінювання, рефлексії; форма підготов-
ки й проведення уроку, наприклад, за допомогою ресурсів і 
Інтернет- технологій [12].

Важливо зосередитися не змінах як таких, а саме на тих 
педа гогічних новаціях, що переводять освітній процес у русло 
людиноцентричної освіти. Орієнтиром може слугувати пере-
лік, який пропонує А. Хуторський, а саме:

– зміна цільової настанови уроку: «дати освіту» – на «освіта 
як самореалізація»;

– зміна принципу репродуктивного засвоєння матеріалу на 
принцип продуктивності (у процесі підготовки уроку вчитель 
визначає, що саме, який освітній продукт учні створять під час 
уроку);

– перехід від загальної освіти для всіх до реалізації ін-
дивідуальної  освітньої траєкторії кожного учня (з цією ме-
тою застосовують низку педа гогічних новацій: індивіду-
альне ціле визначення учня, індивідуальні освітні програми 
й затверд ження їх, особистісна діагностика й моніторинг 
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нав чальної діяльності кожного, індивідуалізована система 
діагнос тики й оцінювання освітніх результатів);

– перехід від ЗНО орієнтованого уроку на компетентнісний 
(передбачити у плані проведення уроку виявлення особистіс-
ної і соціальної значущості теми, організація реального прак-
тичного досвіду учнів);

– перехід від логічної структури уроку до ситуаційної;
– заміна завдань, що не передбачають індивідуального 

розв’язання, евристичними, відкритими, такими, що не мають 
однозначних «правильних» відповідей;

– замість узагальнення матеріалу й заздалегідь заготов-
лених висновків уроку – втілювати систему індивідуальної й 
колек тивної рефлексії – усвідомлення своєї діяльності;

– оцінюванню підлягають не стільки результати порівнян-
ня учня з єдиними нормами й критеріями, скільки виявлен-
ня його власних освітніх набутків, порівняння його з самим 
 собою та ін. [12].

Ідеї до оновлених методик варто шукати скрізь, а переду-
сім – у  довкіллі. М. Титаренко, авторка книжки «Комунікація 
від нуля», практикує зі студентами такі завдання: «описати, як 
закипає-співає чайник, упіймати його мелодію, почути симфо-
нію чи какофонію закипання, написати партитуру його корот-
кого крещендо», «акустичний портрет якогось місця [11, с. 19]. 
Шкільні програми фонетику й орфоепію замкнули в жорстких 
наукових класифікаційних рамках, так що звуки мовлення в 
уяві дитини втрачають зв’язок із природою. Учням 3-5-их 
класів не потрібно знати з фонетики те, чого навчають май-
бутнього вчителя на І курсі педагогічного вишу. Слушними 
видаються ідеї М. Титаренко щодо важливості навчати учнів 
дослухатися до звуків природи: як шумить дощ; про що жебо-
нить струмок; як сердиться вітер; як треться гілочка об шиб-
ку… коса об отаву… дерево скрипить від вітру, …сніг рипить 
від морозу… шелест посмішки… Тут початки багатого емоцій-
ного світу дитини. Важливо поцікавитися, який із цих звуків 
наймиліший дитячому серцю. «Може б, діти потягнулися до 
високої музики?» Усе це, на думку авторки, привчає бути уваж-
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ним до вимови дов кілля, чути й розкодовувати «звукодоріжки 
світу»: різні партитури води, гамірну вулицю, спів іржавої гой-
далки, шум моря у великих мушлях. Адже світ – «ще той звуко-
режисер». За цією книжкою варто навчати мови дошкільнят і 
навіть першокласників. Щоб діти, як маленька Маня, засобами 
власного словотворення пізнавали й позначали світ («зима 
падає», «цвітуть білясніжники»). Діти розуміють суть понять 
«інтонація», «тональність» змалку, коли розпізнають голос 
мами й тата, бабусі й сестрички, значно раніше, ніж почують 
від учителя ці слова. 

Відгородившись у яскравому й безликому світі ґадже-
тів, дитина змалку «споживає» блекаути, монітори, акаунти, 
хештеґи…, що наполегливо віддаляють її від природи, допома-
гають втрачати до неї інтерес.

«Ми, направду, живемо в надмірі слів – часто зайвих, чужих, 
часто  одних і тих самих, порожніх, марних, сірих, безликих, 
образливих, фальшивих, безграмотних і нецензурних. Тому 
ми не віримо на слово, бо на нього вже не можна покластися. 
Слово – вже той горобець: як вилетить – не впіймаєш. Напи-
сане пером – виволочиш волом. Зітреш делітом. Закинеш у 
треш…» [11, с. 41]. Після вивчення розділу «Лексикологія» діти 
дізнаються багато про слово: його лексичне значення, синоні-
мію, омонімію, пряме й переносне значення, походження та ін. 
Є потреба звертати увагу на інші харак теристики слова:  зайве, 
чуже, порожнє, марне, сіре, безлике, образливе, фальшиве, 
вчасне, тепле тощо. 

Мала дитина, пізнаючи світ, звіряє слова з їхніми значен-
нями, перевіряє їх на міцність, промацує кожен звук, насичує 
свою цікавість кількістю нових слів. Методики мають підхо-
пити цю допитливість й розвивати, щоб усіма засобами живи-
ти інтерес до нового слова, бо в шкільні роки вона, на жаль, 
 згасає.

Нині маємо серйозні бар’єри, завдяки яким відпадає потре-
ба знати бага то слів. Наприклад, навіщо міркувати над тим, 
яким словом позначити ту чи ту емоцію, якщо є зручний знак – 
смайлик. Лайки стали таким же синтетичним замінником 
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вира ження засобами мови свого ставлення. Водночас багатий 
активний словник людини посідає високі позиції серед мов-
них умінь і навичок ХХІ століття. Методичні прийоми мають 
гідно конкурувати з цими знаками, мотивувати повноцінне 
спілкування. Дитина, яка знає, що птахи щебечуть, тьохкають, 
цвірінькають, підпадьомкують, скрекочуть, воркочуть, глиб-
ше розуміє роль синонімів у мові. Серйозного переосмислення 
потребує нині кожна мовна тема програми.

Розуміння ролі пауз, розділових знаків посилиться, якщо 
показати, що «без простору словам стає тісно, думки нашаро-
вуються, захлинаються і ризи кують задихнутися» [11, с. 49].

Візьмемо до прикладу просту, на перший погляд, мовну 
тему, що схована за ширшою назвою – «Види речень за метою 
висловлення» – і традиційно вже стала банальною й неціка-
вою: «Питальні речення». Як багато корисного для людини 
вона містить у собі. Насправді ж уміння ставити правильні 
запитання – життєво важливе. На думку дослідників, коли ви 
«ставите правильні запитання про себе й інших, то відкриває-
те нові можливості й можете отримати такий результат, про 
який і мріяти було годі» [4, с. 10]. Виявляється, ця тема може 
містити значно більше можливостей для люди ни: які запи-
тання дають більше інформації, які запитання віддаляють, а 
які – наближають до мети; які запитання допоможуть краще 
зрозуміти себе, а які – інших; які запитання допоможуть отри-
мати кращі відповіді; яке значення для формування запитань 
мають дієслова минулого часу та багато іншого. Зрештою осо-
бистісне значення цієї теми полягає в тому, що вміння стави-
ти запитання допомагає людині долати бар’єри у спілкуванні, 
почувати себе впевнено, досягати у спілкуванні сподіваних 
результатів. 

Ми багато пишемо й читаємо про мовне чуття, однак жод-
на методика не навчає формувати його. А чуття мови – то 
більше, ніж «знання правил» і низка вмінь, навіть більше, ніж 
досвід застосування мовного багажу. Чуття мови, ймовірно, 
починаєть ся з відчуття краси західного сонця, тепла весня-
ного вітру, аромату смородинової бруньки, шелесту житніх 
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колос ків, оксамитової пісні джмеля на квітці конюшини, роз-
різнення пахощів чебре цю, любистку й татарського зілля. 
Чуття мови – то коли відчуття слова подібне «до техніки аква-
релей, а чи олії, акрилу, гуаші», розуміння, що «є слова масні, 
важкі, їх варто розбавляти розчинниками» [11, с. 63].

Великий інтерес до феномена «чуття мови», «неусвідомле-
ного  засвоєння правил, системи мови на основі «мовного сере-
довища» виявляє М. Львов, на цю здібність також звертали 
увагу Ф. Буслаєв, К. Ушинський, І. Бодуен де Куртене, Л. Щерба, 
О. Леонтьєв, А. Шахнарович та ін.

Зосередження уваги на результатах не анулює наукового 
інтересу до методів досягнення їх. З одного боку, «різноманіт-
ність методів, а також підвищення уваги й інтересу учнів  дають 
нам гнучкість у розв’язанні низки складних і часто  досадних 
проблем…» [8, с. 171], з другого – така різноманітність буде 
ефективною, якщо вона стане впорядкованою. Тому  питання 
дослідження й упорядкування методів вважаємо  актуальним.

Велику роль відводимо прийомам. Зокрема для компетент-
нісно орієнтованих методик значний інтерес становлять такі 
прийоми. Важливими, наприклад, є прийоми формулювання 
простих (Хто? Що? Коли? Чи буде? Чи може? Чи згодні ви?), 
складних (Поясніть, чому… У чому різниця? Чому ви вважає-
те? Що буде, якщо? Чому так сталося?) і рефлексійних (Що зда-
лося вам сьогодні складним? Яким способом було розв’язано 
завдання? Чи можна інакше? Що з вивченого сьогодні для вас 
найголовніше? Які думки, що прозвучали сьогодні, співзвучні 
з вашими? Що здалося непереконливим? Із чим ви не згодні? 
Які нові думки, почуття у вас з’явилися? Чи були моменти радо-
сті, задоволення від своїх вдалих відповідей? Чи були момен-
ти невдоволення собою? Яку користь ви мали з цього заняття, 
вивченого тексту? Чому ви обрали саме ці завдання? Про що 
хотілося б поговорити детальніше? Що б ви хотіли пора дити 
своєму вчителеві? Чи помітили ви свої успіхи в пізнанні мови?) 
запитань; формулювання (ідентифікування, визначення суті) 
проблеми; висловлення припущення; створення графічного 
образу; інтригування; цілевизначення; прогно зування; ана-
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лізу, синтезу, порівняння; маркування тексту; формулювання 
висновків тощо. Кожну дію мають супроводжувати міркуван-
ня, роздуми, усвідомлення, оцінювання. 

Актуалізуємо психологічні прийоми, як-от: стимулювання 
мотивації пізнавальної діяльності учнів; створення комфорт-
ного мікроклімату в  колективі тощо.

Методика навчання мови має бути гнучкою, постійно 
орієн тованою на універсальні вміння, що становлять основу 
багатьох ключових компетентностей. Наприклад, аналітика 
свідчить, що найбільший попит нині на вміння розв’язувати 
складні завдання, креативність і критичне мислення. Багато 
компаній сьогодні інвестують розвиток емоційного інтелекту 
й когнітивну гнучкість. Урахування сказаного вище сприяти-
ме досягненню бажаного успіху, що «полягає вже не у відтво-
ренні знань, а в екстраполяції того, що ми знаємо, і творчому 
засто суванні цих знань у нових  ситуаціях» [13, с. 231].
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:  

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР

Орфографія має особливе значення в житті кожної люди-
ни, тому перед учителем-словесником стоїть важливе завдан-
ня – домогтися засвоєння й дотримання орфографічних норм 
учнями. Навчання орфографії в школі полягає в тому, щоб, 
по-перше, ознайомити здобувачів освіти із системою загаль-
ноприйнятих способів передачі звукової мови на письмі; 
по-друге, довести необхідність практичного оволодіння орфо-
графією; по-третє, сформувати в учнів сталі орфографічні 
вміння та навички. Останнє завдання, як зазначено в посібни-
ку «Методика вивчення української мови в школі», є найваж-
ливішим і найскладнішим [4]. 

Загальновідомо, що сформувати будь-які вміння й нави-
чки можна лише в результаті наполегливої й цілеспрямова-
ної робо ти, у межах певної методичної системи, за допомогою 
оптимального поєднання спеціальних методів і прийомів. 

Орфографічні навички формуються впродовж усього жит-
тя. Це зумовлено передусім динамічними процесами розвитку 
україн ської мови. Як слушно зазначає К. Городенська, «сталося 
чимало змін: поповнився її словниковий склад за рахунок нових 
питомих слів і запозичень, почали відмінювати досі не відміню-
вані власні назви, абревіатури та деякі чужомовні одиниці, пере-
глянуто сфери вживання слів, форм слів та синтаксичних конст-
рукцій, повернено національні зразки словотворення тощо» [1, 
с. 3–4]. У цьому контексті особливої актуальності набуває проб-
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лема правильного передавання новітніх запозичень, їхнього 
зв’язку з раніше запозиченими й питомими одиницями україн-
ської мови. Потребують уваги вчителя-словесника й зміни, що 
відбулися в новій редакції «Українського правопису» (2019 р.). 
 Загалом уже в школі доцільно пояснити учням, що зміни в право-
писі – це  закономірне явище, яке відбувається в усіх розвинених 
мовах. Це сприятиме формуванню толерантного ставлення до 
змін і полегшить  процес адаптування до нових правил. 

Питання пошуку методів і засобів піднесення орфогра-
фічної грамотності учнів завжди перебували в центрі уваги 
науковців і вчителів. На різних часових відтинках проблему 
підвищення орфографічної грамотності досліджували психо-
логи (М. Богоявленський, С. Жуйков), методисти (Н. Алгазіна, 
М. Бара нов, М. Бернацький, О. Біляєв, Н. Бондаренко, М. Вашу-
ленко, В. Горбачук, Т. Донченко, О. Караман, Г. Козачук, Л. Рай-
ська, І. Хом’як, Н. Шкуратяна, С. Яворська та ін.). Завдяки їхнім 
зусиллям розроблено теоретичні засади навчання орфографії 
в школі, що реалізовано передовсім у граматичній спрямова-
ності, адже левову частку орфографічних відомостей учні опа-
новують у процесі вивчення морфології. Це було закріплено і в 
чинних програмах з української мови, які передбачали вивчен-
ня орфографії разом із іншими розділами – фонетикою, графі-
кою, морфемікою, словотвором, морфологією. Так,  засвоюючи 
відомості про іменник, школярі відпрацьовують правила 
напи сання власних назв, відмінкових закінчень складних 
іменників тощо. У результаті учні вивчають різні орфограми, 
правила, уміщені в різних розділах «Українського правопису». 
Це не сприяє формуванню системних знань, оскільки орфогра-
фічні відомості розчиняються в граматичному матеріалі.

Розробники програми для 10–11 класів (рівня стандарт) 
навчальний матеріал згрупували за нормами сучасної україн-
ської літературної мови, оволодіння якими важливе для кож-
ної освіченої людини. Це стало можливим тому, що в 9-му класі 
учні завершили вивчення всіх розділів української мови, тож 
зміст мовної лінії в 10-му й 11-му класах має узагальнюваль-
ний характер. 
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Однак проблема навчання орфографії не втрачає своєї 
актуаль ності. Зважаючи на це, останнім часом активізувалися 
дослідження лінгводидактів (В. Вітюк, А. Віцюк, О. Горошкіна, 
Т. Груба, Х. Карповець, Л. Попова та ін.), присвячені пошуку 
шляхів ефективного навчання орфографії на уроках україн-
ської мови і в процесі самостійної діяльності здобувачів освіти.

Вивчення статистичних даних основної сесії ЗНО, оприлюд-
нених Українським центром оцінювання якості освіти, переко-
нує, що випускники «стикалися з певними труднощами саме 
під час виконання практичних завдань, що потребували засто-
сування здобутих знань, умінь і навичок у нових ситуа ціях» [3, 
с. 37]. Так, завдання 14 з орфографії (правопис складних слів, 
зокрема й з іншомовними частинами) виявилося складним 
через необхідність знання значної кількості винятків (склад-
ність – 22,1 %).

Викликає занепокоєння й той факт, що «мовленнєву вправ-
ність власних висловлень здебільшого оцінено в 0 або 1 бал із 
4 можливих, що свідчить про доволі низький рівень опануван-
ня орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і 
стилістичних норм української мови» [3, с. 37]. 

Спілкування з учителями-словесниками, власний багато-
річний досвід роботи зі старшокласниками, аналіз учнівських 
письмових робіт засвідчує: типовими є помилки, що стосують-
ся написання власних назв, слів іншомовного походження, 
складних слів тощо. Кожному вчителеві доводилося спостері-
гати ситуацію: учень правила знає, а грамотно писати не вміє, 
що засвідчує розрив між знаннями, уміннями й навичками 
школярів. У підручнику «Методика навчання української мови 
в середніх освітніх закладах» зазначено, що «головна причина 
орфографічних помилок – це невміння учнів застосовувати на 
практиці здобуті знання, відсутність навичок самоконтролю, 
орфографічної пильності» [5, с. 217]. У попередніх публікаціях 
ми визначили й проаналізували причини такого стану [4]. 

Лінгводидакти і вчителі шукають ефективні методи і при-
йоми формування орфографічних умінь учнів. Як свідчать 
резуль тати анкетування, проведеного співробітниками відді-
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лу навчання української мови та літератури Інституту педаго-
гіки НАПН України впродовж січня-березня 2021 року, вчителі 
(60 респондентів зі 108, тобто 55,6%) активно послуговують-
ся класифікацією методів за рівнем пізнавальної діяльнос-
ті  учнів, тобто використовують на уроках пояснювально-
ілюстра тивний, частково-пошуковий, репродуктивний, 
дослідницький та проблемний методи. Автори підручника з 
методики навчання української мови акцентують на викорис-
танні класифікації методів за способом взаємодіяльності вчи-
теля й учнів – слова вчителя, бесіди, спостереження над мов-
ними явищами, роботи з підручником, методу вправ. Означені 
методи належним чином схарактеризовані в лінгводидакти-
ці, дослідники визначили їхній дидактично-розвивальний 
потенціал. У студіях О. Караман, І. Хом’яка, С. Яворської та ін. 
схарактеризовано особливості застосування методів під час 
навчання орфографії.

Загальновідомо, що вибір того чи того методу або прийо-
му зумовлений кількома чинниками: темою уроку, віковими 
особливостями учнів, уподобаннями вчителя тощо. Критерієм 
ефективного добору методу є результат. У цьому контексті 
важливо зазначити, що з окремими орфографічними правила-
ми учні ознайомлені ще в початкових класах. Під час навчання 
фонетики, морфології вони засвоюють основні орфографічні 
відомості. У процесі навчання синтаксису відбувається повто-
рення й узагальнення вивченого. Це значною мірою впливає 
на добір та комбінування методів і прийомів.

У дослідженнях В. Вітюк, А. Віцюк, О. Караман, І. Хом’яка, 
С. Яворської та ін. експериментально доведено доцільність 
застосування методу вправ для формування орфографічних 
умінь і навичок учнів. Ефективними є різні види вправ: спису-
вання, орфографічний розбір, вправи з орфографічним словни-
ком, різні види диктантів, запис тексту, вивченого напам’ять, 
перекази, твори та ін. [5]. Як переконує вивчення й аналіз 
лінгводидактичних студій, у методиці на сьогодні немає уста-
леної класифікації вправ. Їх класифікують за різними озна-
ками: за місцем проведення (класні, домашні), за тематикою 
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(фонетичні, орфоепічні, лексичні, фразеологічні, граматичні, 
стилістичні та різноманітні їх варіанти й комбінації – грама-
тико-орфографічні, граматико-стилістичні тощо), за дидак-
тичною метою (підготовчі, вступні, тренувальні, завершаль-
ні, контрольні), за ступенем пізнавальної активності учнів 
(рецептивні, репродуктивні), за критерієм комунікативності 
(умовно-комунікативні, некомунікативні, комунікативні), за 
врахуванням етапів психічного процесу засвоєння знань на 
аспектних уроках (комплексні, передмовленнєві, мовленнєві); 
за формою мовлення (усні, письмові). Для формування орфо-
графічних умінь учнів доцільно систематично залучати учнів 
до виконання вправ. До таких належать: пошук орфографіч-
ної помилки в окремому слові (словах), словосполученнях, 
реченнях, текстах, запропонованих учителем або поданих у 
підручнику, посібнику; самостійний пошук учнями помилок у 
текстах різної жанрово-стильової належності.

Погоджуємося з думкою Л. Попової, що використання 
сучас них засобів навчання сприяє кращому засвоєнню орфо-
графічних правил, допомагає заощадити час, дає змогу відра-
зу перевірити правильність виконання вправ і завдань [7]. 
Так, учням можна запропонувати вставити пропущені букви 
в словах іншомовного походження, роздрукувавши спеціаль-
ні картку, або ж за покликанням https://learningapps.org/
watch?v=p4pfgxpnj20. Низку подібних вправ запропоновано у 
посібнику «Методика компетентнісно орієнтованого нав чання 
української мови учнів ліцею на рівні стандарту» (2020 р.) [3].
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Незалежно від того, яку вправу вибере вчитель, важливо 
методично правильно організувати роботу над її виконанням. 
Це передбачає чітку постановку мети, визначення способу 
вико нання вправи, процесу виконання, обов’язкової перевір-
ки правильності з подальшим виправленням помилок. 

Переорієнтація на компетентнісний підхід сприяє розши-
ренню можливостей освітнього простору (передусім, працю-
вати з різноманітними інтернетними джерелами); реалізації 
кожним учнем індивідуальної освітньої траєкторії; посилен-
ню ролі самостійної пізнавальної діяльності учнів; розвиткові 
в них індивідуальної й колективної рефлексії. 

Сучасна компетентнісно орієнтована методика має спря-
мовувати вчителя передусім на практичні методи, а саме: 
ситуаційний, метод проєктів, вправи, діалогічної взаємодії, 
метод гри та ін. Мовний матеріал учні повинні засвоювати як 
інструмент думки, адже комунікативний зміст формується у 
процесі мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Сприятливою 
для цих процесів є робота з текстом, різні варіанти роботи з 
проблемою, добір емоційно привабливих для учнів ситуацій, 
що потребують від них прийняття правильних рішень. Для 
прикладу наведемо завдання, які можна використати на уро-
ках української мови в старших класах.

І. У процесі набору тексту припустилися 9 орфографічних 
помилок. Знайдіть і виправте їх. Поясніть правила написання 
слів, у яких ви виправили помилки. 

Довготермінова пам’ять важлива для вивченя математи-
ки і природничих наук тому, що саме тим ми зберігаємо базові 
засади й техніки розвязування задач. Для периміщення інфор-
мації з оперативної пам’яті до довготермінової потрібен час. 
Щоб прешвидшити цей процес, користуйтеся технікою, яку 
називають «ростягнутим повторенням» (або інтервальним). 
Як ви, мабуть, здогадалися, ця техніка передбачає повторення 
того, що ви хочете запам’ятати, наприклад, нові слова інозем-
ної мови чи новий метод розв’язування задач, тільки цей процес 
розтягується на кілька днів.
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Як свідчать результати досліджень, якщо ви спробуєте 
«вклеїти» щось до своєї пам’яті, повторюючі це, скажімо, двад-
цять разів одного вечора – пам’ять не засвоїть матеріал так 
само добре, як після такої самої кількості повторень протягом 
кількох днів або тижнів. Це щось схоже на будівництво мура. 
Якщо ви не даєте розчину часу на застегання, то не отримає-
те стійкої структури (З книги Барбари Оклі «Навчитися вчи-
тися»).

ІІ. Яка інформація з тексту виявилася для вас новою? 
 Наскільки корисна вона?

ІІІ. Визначте головну думку тексту. 
ІV. Чи можна використати здобуту інформацію для засвоєн-

ня орфографічних правил? Розкажіть про це. 
І. Спишіть, розкриваючи дужки й уставляючи на місці кра-

пок потрібні букви. 
Орфографічні помилки не/рідко створюють плутани-

ну, ускладнюють розуміння текст.., а (у,в) крайніх випадках 
 можуть завдати мільйонних збитків або втрачених робочих 
місць.

Помилки (у,в) правоп..сі навіть стають пр..дметом судо-
вих справ, як/от нещодавня історія з бр..танською к(а,о)мпа-
нієюTaylor&Sons, коли пропущена літера пр..звела до багато/
мільйонного судового процес.. . (Леннокс Моррисон).

ІІ. Розкажіть про роль орфографії в житті людини.
ІІІ. Що необхідно робити для ефективного засвоєння орфо-

графії? Запишіть 3-5 порад однокласникові/однокласниці, які, 
на ваш погляд, нехтують орфографічні норми.

Як бачимо, вправи, крім завдань, спрямованих на повторен-
ня орфографії, містять іще кілька компетентнісно орієнтова-
них, які спонукають учнів до оцінювання інформації, вислов-
лення власної думки щодо прочитаного, інтерпретування 
здобутих відомостей в інший контекст.

Отже, ефективність роботи з орфографії значною мірою 
залежить від методично правильного добору методів і при-
йомів, засобів навчання, урахування вікових, психологічних 
особливостей учнів; систематичного обліку орфографічних 
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помилок та роботи над їх запобіганням та усуненням. Згідно з 
вимогами компетентнісного підходу добір методів має забез-
печити «використання теоретичних знань як практичного 
засобу пояснення явищ і розв’язання проблем, застосування 
досвіду успішних дій у конкретних ситуаціях, переорієнтацію 
з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі» [3, с. 6], 
зростання особистісного досвіду учня.

Література:
1. Городенська К. Українське слово у вимірахсьогодення. Київ : 

КММ, 2019. 208 с.
2. Горошкіна О. М., Груба Т. Л., Попова Л. О. Формування правопис-

ної компетентності учнів. Харків : Вид. група «Основа», 2016. 171 с.
3. Горошкіна О. М., Бондаренко Н. В., Попова Л. О. Методика ком-

петентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею 
на рівні стандарту : метод. посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 128 с.

4. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Біляєв, 
В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Г. Р. Передрій, Л. П. Рожило. Київ : 
Рад. школа, 1987. 364 с.

5. Методика навчання української мови в середніх освітніх зак-
ладах / за ред. М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2005. 400 с.

6. Офіційний звіт про проведення в 2019 році зовнішнього неза-
лежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти Т. 1. URL: https://vintest.org.ua/
wp-content/uploads/ZVIT-ZNO_2019-Tom_1.pdf (дата звернення: 
28.03.2020).

7. Попова Л. О. Засоби навчання української мови в компетент-
нісній парадигмі сучасної освіти. Вісник Луганського національно-
го університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2020.  
№ 2 (333) лютий. Ч. ІІ. С. 54–61.

8. Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії. Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія». Серія 
«Філологічна». Острог : Вид-во НаУОА, 2013. Вип. 40. С. 166−168.



87

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього філолога:  
лінгводидактичний, мовознавчий та літературознавчий аспекти

Кучеренко І. А.,
доктор педагогічних наук, професор,
Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини

Мамчур Л. І.,
доктор педагогічних наук, професор,
Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини

КЛЮЧОВІ ПРІРИТЕТИ СУЧАСНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ

Головне завдання сучасної освітньої політики в Україні – 
досягнення якості освіти відповідно потребам особистос-
ті і суспільства. Зростання соціальної ролі молодої людини, 
її актив не творче самовиявлення зумовлюють необхідність 
формування комунікативно компетентної мовної особистості, 
здатної вміло користуватися засобами мови в різних життє-
вих ситуаціях, готової зберігати і примножувати цінності та 
ідеали українського народу.

У мовній освіті змінюються акценти із засвоєння знань 
з теорії мови і спрямовуються на практичне вміння їх вико-
ристовувати. Основна мета шкільного мовного навчання осві-
ти розглядається нині в площині формування комунікативної 
компетентності особистості, її здатності до активної життєвої 
і мовленнєвої діяльності. Це не значить, що роль мовних (тео-
ретичних) знань якимось чином зменшуються ‒ вони із основ-
ної і єдиної цілі освіти є важливим компонентом, але головне 
їх призначення ‒ бути засобом спілкування, мовленнєвої взає-
модії особистості в соціумі.

Людина як творець мови, носій культури народу є об’єк-
том вивчення багатьох наук, але саме філософські концепції 
вчених здавна взаємопов’язувалися, а часом ставали важли-
вим підґрунтям для інших наукових досліджень – соціаль-
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них, лінгвістичних, психологічних, методичних тощо. Сучас-
на філо софія мовної освіти в Україні, що віддзеркалюється і 
в мето дології української мови, має давню традицію, глибокі 
корені в народній та науковій філософії, досліджує й розроб-
ляє процес вербального пізнання, місце мови в житті людини 
та суспільства, культуру мовленнєвої комунікації. 

Науковим підґрунтям у розвʼязанні важливої пробле-
ми мовного навчання, формування національно мовної 
особистос ті, її комунікативної компетентності є праці видат-
них учених ‒ О.  Біляєва, В. Гумбольдта, І. Огієнка, О. Потебні, 
В.  Сухомлинського, М. Стельмаховича, К. Ушинського та дос-
лід жен ня сучас них педагогів, психологів, мовознавців, лінгво-
дидактів ‒ А. Богуш, М. Вашуленка, І. Вихованця, Н.  Голуб,  
О.  Горошкіної, С. Єрмоленко, С. Карамана, О. Кучерук, М. Пенти-
люк, І. Хомʼяка та ін.

Мова – основа національної культури, тому повинна вико-
нувати всі суспільні й культурні функції. Що вищий рівень 
національної культури, національної мови як першоознаки 
її існування і створення інтелектуально-духовної атмосфери, 
то вищий рівень свідомості національної, державної. Як відо-
мо, національне відродження, відтворення національної дер-
жавності можливе лише за умови, коли народ має історичну 
пам’ять та рідну мову. Ставлення до них людини свідчить і про 
культурний рівень, і про громадянську позицію. Національна 
мовна свідомість об’єднує народ у культурному, суспільно-
му, політичному житті. Носії мови повинні прагнути досяг-
ти вишуканості та краси власної мови. Отже, найголовнішим 
завданням сучасної шкільної мовної освіти є «відродження й 
подальший розвиток української мови на всьому терені Украї-
ни, формування мовної особистості як гаранта збереження й 
подальшого розвитку національної культури та державності, 
тобто комунікативно компетентної особистості, чого вимагає 
розвиток суспільства і час, в якому вона живе [5, с. 59]».

Як форма існування і вияву національної й особистісної сві-
домості рідна мова має бути засобом самопізнання, самороз-
витку і самовираження людини, засобом формування нового 
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типу особистості і суспільних відносин на основі національної 
освіти, запорукою розбудови держави європейського рівня. 
Рідна мова, засвоєна з дитинства в мовному середовищі, є най-
природнішою, найзручнішою для індивіда і, безперечно, ово-
лодіння нею в дошкільному і шкільному віці – це оптимальний 
шлях мовного розвитку особистості, формування її комуніка-
тивних умінь і навичок.

Важливе місце в галузі філософії мови посідають концеп-
туальні положення і науково обґрунтовані погляди відомого 
українського лінгводидакта, мислителя В. Сухомлинського на 
проблему сутності, природи і методики навчання української 
мови. Вчений, займаючись проблемою мовної освіти, надавав 
рідній мові першорядної ваги у системі шкільних предметів, 
оскільки уроки мови несуть не тільки знання мовних законів 
і засобів, не тільки ідеї гуманізму в навчальний процес, а й 
 мають великий виховний потенціал, що забезпечує формуван-
ня духовних цінностей, національних почуттів, патріотизму, 
поваги й любові до рідного народу, його культурних надбань 
і рідної мови. «Із живої думки і слова, – стверджував педа-
гог, – почалося становлення людини: мисль, втілена у слово, 
підняла нас над природою, над усіма речами і явищами, над 
епохами і століттями. Слово ввібрало в себе найтонші порухи 
наших почуттів; у ньому закарбувалася душа, звичаї, традиції, 
радості й болі народу – всі його духовні цінності, творені сто-
літтями [10, с. 17]». І особливо нині не втратили своєї сили й 
актуальності слова В.Сухомлинського, з якими він звертався 
до учнів і молоді: «Знай, бережи, збагачуй велике духовне над-
бання свого народу – рідну українську мову. Це мова великого 
народу, великої культури [9, с. 34]». Від усвідомлення україн-
цями «рідності», «материнськості» української мови як чин-
ника нашого згуртування в єдину національну спільноту, від 
якості, глибини та обсягу знань, якими оволодіватиме учень 
на уроках української мови в загальноосвітній школі, значною 
мірою залежатиме стан і розквіт нашого суспільства. 

Формування мовної особистості здійснюється внаслідок 
взаємодії природної здатності людини й засвоюваного мов-
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ного матеріалу впродовж вивчення української мови. Знання 
мовної системи, володіння її засобами, тобто комунікативна 
компетентність особистості, дає змогу людині формувати і 
формулювати власні думки, інтерпретувати чуже висловлю-
вання, забезпечувати успішну і повноцінну вербальну кому-
нікацію.

Комунікативна діяльність є основою сучасної мовної осві-
ти, її кінцевою метою і, без сумніву, процес засвоєння україн-
ської мови в загальноосвітній школі повинен здійснюватися 
на комунікативно-діяльнісній основі, мовна освіта має від-
повідати загальнодидактичному принципу перспективнос-
ті і наступності, бути неперервною. Вчитель сучасної школи 
потребує належних знань із проблеми формування комуні-
кативної компетентності особистості, він має орієнтуватися 
в інноваційних процесах, розуміти необхідність перебудови 
технології навчання рідної мови. Для цього необхідно засвої-
ти чимало нових, комунікативно орієнтованих лінгвістичних 
та лінгводидактичних термінів для реалізації цілей шкільної 
мовної освіти.

У нашому розумінні комунікативна компетентність – це 
знання, вміння і навички особистості, що повинні сформува-
тись і забезпечуватимуть правильне й доречне використання 
мови в конкретному контексті й ситуації спілкування, зна ход-
ження адекватного стилю і тону спілкування, враховуючи осо-
бистість співрозмовника, обставини спілкування і стратегії 
мовленнєвої взаємодії в різнотипних мовленнєвих ситуаціях.

Комунікативна компетентність – це найвищий щабель у 
досяг ненні культурної комунікабельності особистості, а знан-
ня особливостей, структури мовленнєвої комунікації обов’яз-
кове в розвитку власної мовної інтелектуальності. Комуні-
кативно компетентна людина завжди шанується інши ми 
громадянами, має вплив у суспільстві, швидше досягає постав-
лених цілей. Досягти високого рівня комунікативної компе-
тентності – це особливе завдання, що здійснюється впродовж 
навчання української мови в загальноосвітній школі. Ком-
петентнісна та комунікативна спрямованість навчально- 
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виховного мовного процесу навчання ‒ найсприятливіше 
освітнє середовище для розвитку мовної особистості в умовах 
сьогодення. В. Кремень справедливо підкреслює, що «час мис-
лителів-універсалів відійшов у минуле. Сьогодні освіченість 
полягає не в обсязі утримуваних в пам’яті знань з різних дис-
циплін, а в оволодінні загальною системою орієнтації в океані 
інформації … Головне – знати, як знайти потрібні знання. При-
чому не в книгах, а в словниках чи мережі Інтернет, що допо-
може знаходити шлях до знання, шлях пошуку рішень і вміти 
рухатися цим шляхом [6, с. 6]». З огляду на це, першочерговою 
компетентністю в системі сучасної загальної освіти, голов-
ними ознаками якої є самоорганізація, саморозвиток і креа-
тивне мислення, визначено вміння вчитися, що трактуєть ся 
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти 
як «здатність спостерігати за новим досвідом і брати в ньо-
му участь, а також приєднувати нові знання до вже наявних, 
змінюючи останні, якщо це потрібно. Здібності до вивчення 
мови розвиваються у процесі набуття досвіду навчання. Вони 
дозволяють більш ефективно й незалежно діяти згідно нових 
мовленнєвих вимог, помічати, що існують їх варіанти і засто-
совувати певні можливості  доречно, правильно, нормативно. 
Здатність навчатися має кілька компонентів, таких як мовна і 
комунікативна свідомість; загальні фонетичні вміння/навич-
ки; навчальні вміння, евристичні здібності [4 с. 106−107]». 
А. Гофрон, аналізуючи детермінанти мовної освіти і визначаю-
чи вплив мовного чинника на зміну освітніх моделей, справед-
ливо підкреслює, що якщо в індустріальній цивілізації освіта 
виступала головним транслятором знань, традицій культури, 
то в інформаційній цивілізації вона повинна стати своєрід-
ним медіатором у набутті знань – не просто передавати готові 
знання, а вчити здобувати, знаходити і застосовувати їх. Саме 
тому провідною філософсько-методологічною ознакою мов-
ної освіти нашого часу є переосмислення її ролі в суспільстві 
й державі, стимулювання пізнавально-дослідної діяльності 
учнів на шляху засвоєння знання і набуття досвіду, а вчитель 
веде школярів цим шляхом, скеровуючи їхню навчальну діяль-
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ність у правильному  напрямі – розвинути мовну особистість 
школяра.

Формування вміння вчитися передбачає розвиток креа-
тивного та критичного мислення як здатності перетворювати 
наяв ні теоретичні й практичні знання у стратегії розв’язання 
нових проблем, трансформацію нових знань та вмінь у влас-
ні. У зв’язку з цим відбувається становлення і розвиток когні-
тивної методики навчання української мови, концепцію якої 
розробили М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна [8]. Суть ког-
нітивної методики, на думку вчених, ‒ оволодіння мовними 
одиницями як основою пізнання й формування концептуаль-
ної та мовної картини світу, створення образу світу в уяві кож-
ного учня. Мета – опанування учнями мовних засобів як кон-
цептів – глибинних значень розгорнутих змістових структур 
тексту, що є втіленням мотивів та інтенцій автора, для фор-
мування умінь адекватного сприйняття текстової інфор мації 
та створення власних текстів з урахуванням комунікативних 
цілей і наміру, розвитку пізнавальної активності  учнів [8, 
с. 216]. Відповідно до настанов когнітивної методики необ-
хідно посилити практичну комунікативну діяльність на уроці 
української мови, змінити акцент у навчальній роботі в рус-
ло формування учня-мовця, активного учасника комунікації, 
здатного ефективно здійснювати мовленнєву діяльність у різ-
них сферах вербального спілкування.

Отже, впровадження тенденції компетентнісно і комуніка-
тивно спрямованого освітнього простору – вимога й потре ба 
часу. В контексті інноваційних змін мовної освіти комуніка-
тивна компетентність постає одночасно як предметна (фахо-
ва в аспекті синтезування лінгвістичних, мовленнєвих, власне 
комунікативних знань, умінь, навичок, досвіду) і загально-
предметна (вміння спілкуватися). Комунікативна компе-
тентність як предметна є системним цілісним поняттям, що 
складається з низки компетентностей: мовленнєвої, мовної, 
власне комунікативної, соціокультурної, діяльнісної. Розви-
ток кожного складника задекларовано в чинній програмі, а 
їх формування відбувається комплексно, цілеспрямовано і з 
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перс пективним удосконаленням саме на уроці української 
мови, модернізація якого потребує новітнього теоретико- 
методичного розроблення змістового і процесуального ком-
понента.

Пріоритетними для сучасної мовної освіти є компетентніс-
ний і комунікативно-діяльнісний підходи до навчання україн-
ської мови. Компетентнісний підхід передбачає спрямованість 
навчально-виховного процесу на досягнення результатів, 
якими є ієрархічно підпорядкована ключова і загальнопред-
метна компетентності. Компетентнісний підхід не замінює 
традиційну освітню систему «знання, вміння, навички», а 
доповнює її необхідним практичним досвідом застосування 
набутого впродовж навчання. У межах вивчення української 
мови предметною є комунікативна компетентність як склад-
не багатогранне поняття, структуру якого становлять компе-
тентності – мовленнєва, мовна, соціокультурна та діяльнісна. 
Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає вивчення мови 
як засобу вербального спілкування, здійснення у процесі взає-
мопов’язаного та цілеспрямованого вдосконалення всіх видів 
мовленнєвої діяльності учнів (аудіювання, читання, говорін-
ня й письма) і розвиток мовної, мовленнєвої, власне комуні-
кативної, соціокультурної та діяльнісної компетентностей під 
час навчального мовленнєвого спілкування і на основі прак-
тичної комунікативної діяльності

Освітні процеси нині спрямовані на розвиток мовної осо-
бистості, здатної ефективно спілкуватися і досягати постав-
лених комунікативних цілей. Саме тому вивчення української 
мови має комунікативне спрямування, покликано розвинути 
вміння вільно виражати думку та почуття в усіх видах мов-
леннєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі) і в 
різних сферах спілкування (особистісній, публічній, освітній), 
а відтак виробити в учнів комунікативну компетентність як 
предметну, так і ключову. «Предметна комунікативна компе-
тентність, − наголошує Н. Голуб, − формується у штучно ство-
рених учителем умовах на уроці української мови. Однак умін-
ня й навички, сформовані на уроці, будуть цінними для учнів 
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тоді, коли у них буде потреба за межами уроку й школи. На 
таке функціональне поле знань, умінь і навичок орієнтують 
ключові компетентності [2, с. 19]».

Одним із пріоритетних завдань мовного навчання є фор-
мування комунікативної компетентності учнів (одночасно 
і предметної, і ключової) у процесі навчально-тренувальної 
мовленнєвої практики на основі опрацювання мовної тео-
рії. На думку О. Біляєва, яку ми поділяємо, у школі необхід-
но вивчати «мову як засіб спілкування та пізнання, і уроки з 
будь-якого розділу мови обов’язково передбачають роботу 
над розвитком мовлення учнів [1, с. 28]». Упродовж вивчення 
всього курсу української мови, а особливо на уроках розвит-
ку комунікативних умінь, учні поряд із засвоєнням усіх рівнів 
мовної системи навчаються мотивовано, грамотно, доречно 
застосовувати теоретичні знання про лінгвістичні одиниці у 
мовленнєвій практиці відповідно до комунікативної ситуа-
ції. Уважаємо, що стрижнем кожного уроку української мови 
має бути робота з формуванням комунікативної компетент-
ності учнів, розвитку їхнього власного мовлення. Першочер-
гове завдання вчителя – забезпечити засвоєння мовних знань 
і формувати вміння застосовувати їх у процесі спілкування, 
а саме вдало, доречно, правильно й ефективно здійснювати 
продуктивну й рецептивну мовленнєву діяльність в усній чи 
писемній формі з урахуванням ситуації спілкування. 

У світлі комунікативно орієнтованих завдань загальної 
мовної освіти ХХІ ст. намітився новий етап розв’язання проб-
леми змісту, класифікації, структури і технології уроків роз-
витку комунікативних умінь, цілі яких сьогодні відображають 
головне завдання вивчення української мови у школі – сфор-
мувати комунікативну компетентність учня, виховати комуні-
кабельну і творчу особистість, здатну вільно виражати влас-
ні думки, доречно й уміло застосовувати різні мовні засоби у 
кому нікативному спілкуванні.

Сучасні уроки розвитку комунікативних умінь спрямова-
ні на формування вмінь спілкуватися, комунікувати, а саме 
сприймати, осмислювати, аналізувати, відтворювати гото-
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ві тексти і на основі поданих зразків навчатися будувати, 
вдосконалювати та редагувати власне мовлення. Джерелом 
формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів є саме 
практична діяльність із мовним та мовленнєвим матеріалом, 
вивчення та закріплення якого відбувається на аспектних уро-
ках. Уроки розвитку комунікативних умінь є умовною прак-
тичною лабораторією, в якій під час реалізації навчальних 
комунікативних ситуацій учні поряд із засвоєнням усіх рівнів 
мовної системи навчаються мотивовано, грамотно, доречно 
застосовувати теоретичні знання про лінгвістичні одиниці у 
мовленнєвій практиці відповідно до комунікативної ситуації.

Зміст уроків розвитку комунікативних умінь спрямовано 
на формування комунікативної компетентності, зокрема на: 
 засвоєння відомостей про мовлення, теорії комунікатив-

ної лінгвістики, лінгвістики тексту, стилістики та культури 
мовлення; 
 розвиток основних видів мовленнєвої діяльності (аудію-

вання, читання, говоріння, письма); 
 формування мовленнєвих і комунікативних умінь.
Уроки розвитку комунікативних вмінь мають здійснюють-

ся на текстовій основі, лише за такої умови учні засвоюва-
тимуть мовні засоби на функційно-стилістичній основі, що є 
особливо ефективним для розвитку умінь створювати власні 
висловлювання. Слушною з цього приводу є позиція Т. Дончен-
ко, яка переконана, що вивчення мови на текстовій основі дає 
«змогу показати мовні одиниці в системі з іншими в живому 
мовленні, поєднати вивчення мовних одиниць з розв’язанням 
комунікативних завдань, посилити мотиваційне забезпечення 
навчального процесу, розвивати в учнів чуття слова; викли-
кати і зберегти бажання говорити і писати рідною мовою [3, 
с. 37]». Текстоцентричність сприяє реалізації комунікативно- 
діяльнісної практичної спрямованості уроку і передбачає 
вивчення мови на основі прецедентних текстів, культурно 
містких й естетично цінних текстів, що містять інформацію 
про культуру, духовність, історію, ментальність, самобутність 
українського народу, формули мовленнєвого етикету й ідіоми. 
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Такі тексти мають потужні комунікативні, аксіологічні мож-
ливості, у них закодовано значну кількість правил спілкуван-
ня, вивірених тисячолітнім досвідом предків- українців. 

Зміст навчальної мовленнєвої діяльності на уроці передба-
чає: сприймання чужого мовлення; відтворення тексту; ство-
рення власних висловлювань. 
 Уроки розвитку комунікативних умінь – це уроки, що 

перед бачають формування мовленнєвої компетентності 
 учнів, спрямовані на засвоєння мовленнєвої та комунікатив-
ної теорії, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності і прак-
тичне вироблення мовленнєвих і комунікативних умінь і уро-
ки сприймання чужого мовлення (аудіювання і читання);
 уроки відтворення готового тексту (переказ);
 уроки створення власних висловлювань (говоріння і 

письмо).
Структурний елемент уроків розвитку комунікативних 

умінь є практична навчально-мовленнєва діяльність учнів. 
Комунікативна практика має пронизувати більшу частину 
змістового наповнення уроку, як теоретичного (засвоєння 
знань) й практичного (вироблення вмінь, навичок та досвіду), 
так і методичного (форм, методів та засобів), і займати знач-
ну частину навчального часу, адже беззаперечно забезпечує 
розвиток риторично-комунікативних умінь на основі мовних 
і мовленнєвих умінь та навичок, формування комунікативної 
вправності учнів, практичне оволодіння мистецтвом слова. 
Текстоцентричність передбачає опанування мови на основі 
прецедентних текстів, культурно зразкових й естетично цін-
нісних текстів, добір текстів-зразків, що належать до різних 
стилів, типів і жанрів мовлення, вивчення культури україн-
ського народу, формул мовленнєвого етикету й ідіом, що 
 мають колосальні комунікативні можливості і в яких закодо-
вано максимальну кількість правил та законів спілкування, 
вивірених тисячолітнім досвідом наших предків.

Отже, сформувати якісно нову мовну особистість у системі 
освіти ‒ це виховати мовця, котрий буде дбати про красу і роз-
виток української мови, творити україномовне середовище в 
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усіх сферах суспільного життя, відроджувати культуру, звичаї 
і традиції народу, забезпечувати висококультурне інтелек-
туальне спілкування літературною мовою. 
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ПРОСОДИКА ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

Формування професійної компетентності здобувачів 
 вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальніс-
тю «Серед ня освіта (Українська мова і література)» відобра-
жає стратегічне спрямування відповідних освітніх програм, є 
провідною метою опанування майбутніми вчителями-словес-
никами психолого-педагогічних, філологічних і методичних 
освітніх компонентів (навчальних дисциплін). Кожен з освіт-
ніх компонентів спрямований на конкретні результати нав-
чання ‒ набуті знання, сформовані уміння й навички, переко-
нання, що дадуть змогу компетентно виконувати професійну 
діяльність, зокрема забезпечувати філологічну освіту учнів. 

Професійна компетентність учителя-словесника є понят-
тям складним, багатогранним, як і будь-яка компетентність, 
згідно зі світовим і вітчизняним досвідом, відображеним у 
Концепції «Нова українська школа», становить динамічну 
комбінацію «знань, способів мислення, поглядів, цінностей, 
навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здат-
ність особи успішно провадити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність» [3, с. 10]. У науковій літературі профе-
сійну компетентність тлумачать як здатність до дій у конкрет-
них умовах, готовність, спроможність здобувати й використо-
вувати знання як інструмент розв’язання фахових проблем, 



99

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього філолога:  
лінгводидактичний, мовознавчий та літературознавчий аспекти

прийняття ефективних рішень у різних, не завжди типових 
професійних ситуаціях. 

Українські лінгводидакти приділяють значну увагу дослід-
женням окремих складників професійної компетентності 
майбутніх учителів-словесників, вибудовуючи ієрархію, 
узаємозв’язок і підпорядкованість окремих різноманітних 
компетентностей, характеризуючи їх зміст, структуру, роз-
робляючи методичні моделі формування компетентностей 
у здобувачів освіти. У лінгводидактиці прийнято розмежову-
вати взаємозалежні поняття «компетентність» (інтегрована 
здатність особистості, набута в процесі навчання; необхідний 
комплекс знань, навичок та досвіду) і «компетенція» (суспіль-
но визнаний рівень знань, умінь і навичок, ставлень у певній 
сфері діяльності людини) [8, с. 111‒112]. Так, О. Семеног про-
аналізувала структуру професійної компетенції майбутнього 
вчителя- словесника як систему «знань, філологічних і педаго-
гічних здібностей, ціннісних орієнтацій, інтегративних показ-
ників культури мовлення, стилю спілкування, необхідних для 
якісного виконання педагогічної діяльності» [7, с. 32] і виді-
лила такі складники професійної компетенції, як лінгвістич-
на, мовна, комунікативна, фольклорна, літературна, культуро-
знавча, педагогічна, психологічна, методична, інформаційна, 
дослід ницька, прогностична [7, с. 32‒36]. 

У наукових роботах лінгводидактів протягом останніх  років 
досліджено такі компетентності, як методична (О.  Бігич), 
фонетико- орфоепічна (Н. Босак), дискурсивно-стратегічна 
(Л. Гелівера), риторична (Н. Голуб), лінгводидактична (Н. Оста-
пенко), правописна (Х. Карповець), дискурсивна (О. Кучерява), 
мовленнєва (М. Пентилюк), стилістична (А.  Попович), мовно- 
комунікативна (Т. Симоненко), мовна (Н. Шумарова), лінгвіс-
тична (Л. Рускуліс), комунікативна, орфографічна (І. Хом’як) 
та ін. 

Отже, професійна компетентність учителя-словесника 
містить багато взаємозумовлених складників. Аналіз науко-
вих праць методистів переконує в необхідності системного, 
комплексного формування компетентностей у здобувачів 
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освіти за допомогою визначених програмами освітніх компо-
нентів. 

Ставимо за мету проаналізувати такий структурний 
складник професійної компетентності майбутніх учителів- 
словесників, як просодика ‒ комплекс ритміко-інтонаційних 
голосових засобів, що супроводжують вербальний рівень 
усно го професійного мовлення та формують акустичну пове-
дінку педагога в різних ситуаціях спілкування. 

Ритміко-інтонаційні (просодичні) засоби становлять осно-
ву акустичної поведінки майбутнього вчителя-словесника, 
його голосову підготовку, відображають передусім мовленнє-
ву компетентність, яка, на думку М. Пентилюк, є інтегральним 
поняттям, «що охоплює широке коло особистісних мовних 
здібностей, знань, умінь і навичок, які забезпечують успішне 
здійснення мовленнєвої діяльності» [4, с. 169–170]. Мовлен-
нєва компетентність, що виявляється у виваженій акустичній 
поведінці вчителя, тісно пов’язана з різними компетентностя-
ми, насамперед мовною, лінгвістичною, риторичною, оскільки 
вони якнайкраще демонструють професійний рівень володін-
ня усним мовленням. 

В освітній програмі першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти для спеціальності «Середня освіта (Українська мова і 
література)» визначені такі компетентнісні ознаки здобува-
чів освіти, як здатність до володіння технікою українського 
мовлення, сучасними мовними нормами й мовленнєвим ети-
кетом, використання в професійній комунікації вербальних і 
невербальних засобів для формування індивідуального педа-
гогічного стилю; чіткого й логічного висловлення думок на 
основі розуміння особливостей монологу й діалогу з фахової 
проблематики та ведення полеміки. 

Практичними результатами навчання майбутніх учителів- 
словесників мають стати знання традиційних риторичних за-
сад педагогічного спілкування, тенденцій сучасного мовлен-
ня, етикетних норм, особливостей використання вербальних і 
невербальних засобів у професійній комунікації; знання прак-
тичних основ педагогічного дискурсу, методичного потенціа-
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лу вербальних і невербальних засобів професійної комуніка-
ції; володіння основними жанрами професійного мовлення 
вчителя- словесника, засобами педагогічної риторики, сучас-
ними мовними нормами й мовленнєвим етикетом; уміння 
вести конструктивний діалог з фахової проблематики; здійс-
нювати стратегічно виважене професійне спілкування дер-
жавною мовою в усній і писемній формах з колегами, соціаль-
ними партнерами, учнями та їхніми батьками; дотримання 
етичних норм спілкування, правил культури мовлення, прин-
ципів толе рантності, творчого діалогу, співробітництва та 
пова ги до всіх учасників освітнього процесу; володіння прак-
тикою спілкування в соціально-культурній, науково-освітній 
та офіційно-діловій сферах; уміння виступати перед аудито-
рією, брати участь у дискусіях, обстоювати власну думку.

На формування знань, умінь і навичок із просодики, 
вироб лення професійної акустичної поведінки майбутніх 
учителів-словесників спрямовані насамперед такі навчаль-
ні дисципліни (освітні компоненти), як «Сучасна українська 
літе ратурна мова», «Методика навчання української мови», 
«Педагогічна риторика. Текст у лінгводидактиці», «Ритори-
ка», «Культура мови і стилістика» та ін. 

В освітньому процесі акустична поведінка вчителя й  учнів  
як суб’єктів спілкування полягає в уміннях ефективно корис-
туватися голосовим апаратом ‒ звуковим (акустичним) засо-
бом передачі інформації, а також в адекватному розшиф-
руванні голосових звуків та манери їх вимови партнерами 
спілкування. Способи й засоби вироблення професійної акус-
тичної пове дінки досліджували такі вчені, як Ф. Бацевич, 
Б. Буяльський, Ю. Василенко, Л. Введенська, Н. Голуб, О. Гой-
хман, А. Капська, А. Князьков, Д. Вагапова, Л. Мацько, Т. Надєї-
на, Л. Павлова, Г. Сагач, З. Смєлкова та ін. 

Просодика належить до акустичних засобів – це темп 
мовлення, тон, тембр, висота, паузи, гучність, манера мов-
лення, спосіб артикуляції [1, с. 60–61]; є своєрідним спосо-
бом вираженням вербальних засобів усного мовлення; це 
паралінгвіс тичний контекст спілкування ‒ дикційне, ритміко- 
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інтонаційне, динамічне оформлення мовлення. Мовець вико-
ристовує гучність, темп, тембр, висоту та інші засоби під час 
вимови мовних одиниць відповідно до мети спілкування. У 
такий спосіб ритміко-інтонаційні засоби супроводжують вер-
бальні одиниці, кодують і впорядковують закладені у пові-
домленнях смисли. 

Своєрідність опанування просодики студентами-філоло-
гами полягає в тому, що вони повинні самі засвоїти прийоми 
техніки мовлення, а також методично підготуватися до нав-
чання цієї техніки учнів закладів загальної середньої освіти. 
Оволодіння ефективною акустичною поведінкою є важли-
вим завданням професійної підготовки майбутніх учителів- 
словесників. Звуковий і ритміко-інтонаційний компоненти 
їхнього усного мовлення за своєю якістю мають відповідати 
змістовому. 

У змісті навчальних програм лінгвістичних і методичних 
дисциплін бракує часу на відпрацювання навичок володін-
ня голосом, хоча закладаються відомості про артикуляцію 
(вимо ву звуків), фонацію (утворення голосу) та респірацію 
(організацію дихання) у курсах вступу до мовознавства, фоне-
тики, орфоепії, культури мови, виразного читання, риторики 
тощо. Тому необхідно звернути увагу здобувачів освіти на 
те, що просодичні засоби такі ж важливі, як і мовні, виробити 
вміння й навички володіння технікою мовлення, сформувати 
переконання в необхідності систематичної самостійної робо-
ти над технікою мовлення на основі засвоєння теоретичної 
 інформації. 

Здатність використовувати просодичні засоби розгля-
даємо як частину мовленнєвої і загалом професійної ком-
петентності здобувачів освіти. Така здатність майбутніх 
учителів- словесників містить знаннєвий, діяльнісний і цін-
нісний компоненти, тобто володіння просодикою передба-
чає засвоєн ня інформації про ритміко-інтонаційні одиниці, 
визначення їх можливостей і функцій у мовленнєвому спіл-
куванні, опанування техніки використання цих одиниць, 
сформованість есте тичного смаку, усвідомлення необхідності 
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систематичного тренування артикуляційного апарату, дихан-
ня, береж ливого ставлення до свого голосу й опанування 
мето дики просодичної роботи з учнями закладів загальної 
 середньої освіти. 

Так, майбутні вчителі-словесники засвоюють, що просоди-
ку досліджує паралінгвістика (гр. para – «біля» і «лінгвістика»). 
Ця лінгвістична дисципліна «вивчає паравербальні засоби 
комунікації, їхні типи, семіотичну природу, функції, поход-
ження, зв’язок із вербальними засобами мовлення і. т. ін» [6, 
с. 445–446]. Паравербальні знаки ‒ «супровідні для вербально-
го мовлення знакові засоби, що відіграють значну роль у про-
цесі спілкування, зокрема реалізують протишумову програму 
мовлення, доповнюють й уточнюють його» [6, с. 445‒446]. 
О. Селіванова виділяє такі складники просодики, як наго-
лос (фразовий, тактовий і словесний), мелодика й тон, ритм, 
інтен сивність, темп, тембр вимови, паузи. Ці складники «пере-
бувають у нерозривній єдності зі звуковим рівнем усного мов-
лення, служать засобом прискорення інформаційного обміну, 
носіями впливовості та стратегічності комунікації» [6, с. 503]. 

Просодичні засоби пов’язані з індивідуальною манерою ви-
мовляння ‒ способу вимовляння слів, властивого конкретній 
людині. Манера вимовляння визначається не лише особли-
востями артикуляції, а й своєрідною ритмічною структурою 
слова (співвідношенням за довжиною та інтенсивністю наго-
лошених і ненаголошених складів у слові), модифікаціями 
інтонації. Нормативна манера вимовляння співвідноситься з 
повним (чітка артикуляція, неквапливий темп) або нейтраль-
ним (незначна редукція звуків, пришвидшений темп мовлен-
ня) фонетичним стилем вимови на противагу розмовному 
стилю вимови, що допускає порушення чіткості артикуля-
ції  [9, с. 127]. 

Узагальнення досліджень, присвячених акустичним засо-
бам педагогічного дискурсу, дозволяє виділити такі основні 
їх функції, як інформаційно-супроводжувана – за допомогою 
просодики як супроводжувального засобу мовних одиниць 
здійснюється кодування й декодування змісту повідомлення; 
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оцінна – вербальне висловлення оцінки має відповідати інто-
нації, логічному наголосу; зображувальна – допомагає мовним 
засобам точно відтворювати поняття, факти, явища; експре-
сивно-емотивна – виражається за допомогою гучності, висо-
ти голосу, паузи, зітхання, темпу; волюнтативна – передача 
 порад, спонукання, наказу, прохання; регулювальна – виража-
ється за допомогою пауз, що сигналізують про початок, про-
довження або завершення мовлення, про очікування репліки 
у відповідь. 

Визначаємо такі головні просодичні засоби, якими має ово-
лодіти майбутній учитель-словесник для ефективного профе-
сійного спілкування: 

– інтонація ‒ складний за структурою, об’єднувальний  засіб 
виразності мовлення, «сукупність мелодики, ритму, темпу, ін-
тенсивності, тембру та інших просодичних елементів мови» 
[8, с. 99]; є сукупністю «наголосу (фразового та словесного), 
мелодики й тону, інтенсивності, темпу, тембру вимови, пауза-
ції, ‒ що перебуває в нерозривній єдності зі звуковим рівнем 
усного мовлення, служить засобом прискорення інформацій-
ного обміну, носієм впливовості та стратегічності комуніка-
ції» [6, с. 193]; 

– наголос ‒ виділення за допомогою голосу частини мовної 
одиниці, смислове виділення слів, словосполучень, речень за 
допомогою різних акустичних засобів, що виявляються конт-
растними порівняно з мовним контекстом;

– мелодика ‒ підвищення або зниження голосу у фразі від-
повідно до посилення або послаблення видиху, що утворює 
мелодику завершеності, незавершеності або питальності; 
мело дика виконує комунікативну й емоційну функції, сприяє 
розрізненню синтаксичних одиниць, зокрема безсполучни-
кових речень, вставних і вставлених конструкцій, однорідних 
членів речення тощо, є виразником модальності висловлю-
вання; 

– ритм – чергування наголошених і ненаголошених, корот-
ких і довгих складів; ритмізоване мовлення сприяє кращому 
розумінню інформації, виконує естетичну функцію та функ-
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цію впливу на аудиторію; ритмічно виголошені фрази власти-
ві основним мовленнєвим жанрам учителя-словесника (пояс-
нення, правило, аналіз тощо);

– темп ‒ прискорення або уповільнення вимови; 
– пауза ‒ призупинення руху мовленнєвого потоку, засіб 

емоційного, логічного виділення фрази чи слова, впливу на 
аудиторію, осмислення інформації; 

– тембр – забарвлення голосу, виразник емоційності, екс-
пресивності мовлення; дидактичний засіб привернення й 
утримання уваги, оцінювання, вираження модальності тощо; 
важливий показник індивідуальності вчителя. 

Однак тільки знаннєвий компонент не забезпечує форму-
вання компетентності в здобувачів освіти. Потрібні уміння й 
навички користування просодичними засобами, практичне 
виконання певних навчальних дій, усвідомлення важливості 
якісного професійного голосу для вчителя-словесника. 

Формування умінь і навичок ефективно використовувати 
просодичні засоби має бути об’єктом посиленої уваги в освіт-
ньому процесі, вимагає систематичного тренування, унаслідок 
якого майбутні вчителі-словесники повинні виробити спокій-
ний, переконливий, зацікавлений, спонукальний, впливовий 
професійний тон мовленнєвого спілкування, оскільки голос 
педагога є важливою частиною його професійного іміджу. 

Практичне опанування просодики спрямоване на вироб-
лення професійного педагогічного голосу, найбільш значу-
щими характеристиками якого є потенційно високий рівень 
гучності, широкий динамічний і висотний діапазон, темброва 
різноманітність, благозвучність, польотність, адаптивність, 
гнучкість, рухливість, стійкість, витривалість, шумостійкість, 
сугестивність (впливовість на емоції і почуття), вимовна 
доско налість, мовленнєве дихання. Підтримуємо думку про 
те, що професійний голос учителя-словесника є результатом 
вироблених професійно-комунікативних умінь, зокрема їх 
фахово-діяльнісного компонента, що передбачає володіння 
комунікативними, мовними й методичними вміннями з ура-
хуванням особливостей педагогічної діяльності [2, с. 45]. 
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Якісно сформований педагогічний голос надзвичайно 
важливий для професійного зростання будь-якого педагога, 
а передусім мовника, який навчає мови й мовлення, виховує 
свідомого носія мови, прищеплює мовну й мовленнєву куль-
туру учням. Саме мовна культура має стати орієнтиром для 
майбутніх учителів української мови. Мовна культура забез-
печить їхнє інтелектуальне зростання, авторитетну позицію  
«…людини гідної, щоб з нею спілкувалися, дискутували й пова-
жали» [5, с. 50]. Тільки учитель-словесник з виразним, есте-
тичним, гнучким, динамічним голосом може претендувати 
на роль носія мовної культури, для якого замало знати мову 
з погляду структурного й функційного, ефективно користува-
тися мовними одиницями відповідно до ситуації спілкування 
й особливостей дискурсу загалом. 

Аналіз методичної літератури, педагогічні спостереження, 
практична робота зі здобувачами освіти свідчать про необхід-
ність визначення основних засобів формування педагогічного 
голосу майбутніх учителів української мови і літератури ‒ тоб-
то спеціальних дій, прийомів, за допомогою яких досягається 
формування професійного голосу словесника. Важливо також 
визначити місце такої роботи в системі спеціальної фахової 
підготовки учителя.

Так, на заняттях з риторики, методики навчання україн-
ської мови, фонетики, орфоепії формування професійного 
голо су засобами просодики може бути провідним завданням, 
а на інших заняттях ‒ супровідним, однак увага до цієї роботи 
має бути постійною. 

До основних засобів формування професійного голосу 
вчителя- словесника відносимо: постановку правильного про-
фесійного дихання, роботу над звукоутворенням і артикуля-
цією, оволодіння інтонаційними ресурсами голосу відповідно 
до ситуації і завдань спілкування. 

Процес формування педагогічного голосу передбачає 
пропедевтичну підготовку студентів: варто з’ясувати, чим 
вони оволоділи, що знають, що розуміють, які мають при-
родні задат ки, над чим треба працювати. Діагностичні зрізи 
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усного мовлення студентів допомагають визначити розви-
ток дихаль ного апарату, чіткість артикуляції, стилі й манеру 
вимо ви, властивості голосу (уміння використовувати силу, 
висо ту, гучність, тембр), відповідність мелодики голосу кому-
нікативним завданням, ефективність засобів логічного наго-
лосу, пауз, відповідність читання інтонаційній партитурі текс-
ту (інтонаційній розмітці). 

Робота над засвоєнням просодичних засобів мовлення здо-
бувачами освіти вимагає самостійності, систематичності, ана-
літичності, накопичення й повторення, а також дотримання 
часткових принципів, як-от: самоаналізу акустичної поведін-
ки (систематичний аналіз позитивних і негативних результа-
тів роботи над собою); просодичної пильності (постійна увага 
до свого голосу, голосу учнів); градації (накопичення інфор-
мації, збагачення свого голосу новими властивостями, при-
таманними взірцевому педагогічному голосу); варіативності 
(засвоєння різноманітних просодичних засобів, спрямованих 
на досягнення однієї комунікативної настанови). 

Ефективними засобами формування педагогічного голосу, 
спрямованими на усвідомлене оволодіння просодикою мов-
лення, є такі: 

– засвоєння теоретичної інформації в межах лінгвістичних і 
методичних дисциплін; 

– вправи, спрямовані на формування акустичних умінь і 
навичок: вироблення слухової моделі висловлювання, голосо-
вий тренінг, вимова скоромовок, артикуляційні вправи, впра-
ви для тренування мовленнєвого дихання, дикції, моделюван-
ня й аналіз комунікативних ситуацій тощо; 

– інтонаційні вправи, що розвивають виразне мовлен-
ня: читан ня тексту з визначеним інтонаційним завданням, 
зокре ма читання висловлювання з мелодикою завершеності 
(зниження висоти голосу в кінці висловлювання), питальною 
мелодикою (підвищення висоти тону), мелодикою незавер-
шеності; 

– підготовка партитури (інтонаційної розмітки) тексту 
(позна чення місця пауз, їх тривалість, виділення слів з логіч-
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ним наголосом, позначення мелодики за допомогою стрілок, 
виділення частин тексту, які мають бути прочитані повільно 
або швидко тощо); 

– читання тексту відповідно до розмітки, перевірка її пра-
вильності; читання речення кілька разів з різними комуніка-
тивними інтенціями (намірами); читання тексту з психологіч-
ними паузами, пояснення їх; 

– аналіз і самоаналіз педагогічного голосу (доречність вико-
ристання широти, динамічності й висоти діапазону, тембрової 
різноманітності, рівня гучності, сугестивності тощо).

У процесі формування педагогічного голосу виділяємо 
певні етапи: утворення слухової моделі – уявлення про те, 
як повинен звучати голос педагога в тій чи тій ситуації, щоб 
оптимізувати педагогічне спілкування; з’ясування психофізі-
ологічних механізмів необхідного звучання голосу; активний 
тренінг з метою вироблення необхідних умінь і навичок; удос-
коналення голосу в реальних педагогічних ситуаціях. 

Якість професійного голосу вчителя-словесника залежить 
від оволодіння ним теоретичною інформацією про характе-
ристики голосу людини, особливості педагогічного голосу 
зокре ма, просодичні засоби реалізації мовлення, свідомого 
ставлення до систематичної роботи над удосконаленням сво-
го голосу, умінь оцінювати голосові якості учнів і організо-
вувати корекційну роботу з метою вдосконалення комуніка-
тивної компетентності своїх вихованців. Необхідно дбати про 
урізноманітнення й удосконалення голосових навичок здобу-
вачів освіти насамперед на заняттях з мовних і мовленнєво-
знавчих дисциплін, контролювати вироблені навички під час 
педагогічної практики. 

Отже, просодичні засоби як паралінгвістичні одиниці 
супро воджують вербальні засоби, формують професійний 
педа гогічний голос педагогів, їхню акустичну поведінку, а 
здатність володіти інтонацією, мелодикою, темпом, тембром 
мовлення, паузами, наголосом, ритмом, мовленнєвим дихан-
ням є структурним компонентом професійної компетентності 
майбутніх учителів-словесників. Професійний педагогічний 
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голос ‒ це голос, що забезпечує звуковий аспект педагогічно-
го спілкування, важлива компетентнісна ознака особистості 
вчителя- словесника зі своєрідними характеристиками, фор-
мування яких залежить від створених умов ‒ певних навчаль-
них ситуацій, методів, засобів, технологій навчання. 
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Антончук О. М.,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри стилістики та культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету

РОЛЬ СЛОВНИКІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Розробка концептуальних ідей професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти належить А. Алексюку, Є. Барбіній, 
С.  Гончаренку, Н. Ничкало, П. Підкасистому та ін. Питання 
методичної підготовки українського філолога розглянуто у 
працях О. Біляєва, І. Хом’яка, Н. Волошиної, С. Жили, Л. Маць-
ко, Л. Мірошниченко, А. Нікітіної, Н. Остапенко, Л. Паламар, 
Є.  Пасічника, М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко, Б. Степа-
нишина, З. Столяр, Л. Струганець, Г. Токмань та ін.

Ми поставили за мету проаналізувати дослідницьку роботу 
зі словниками під час вивчення дисципліни «Культура україн-
ського фахового мовлення», що сприяє професійній підготовці 
українського філолога.

Культура мовлення – це духовне обличчя людини. Знання 
норм літературної мови принесуть плоди за умови їх грамот-
ного повсякденного використання в документації, фаховому 
спілкуванні, побутовому мовленні.

Християнство наголошує на онтологічній перспективі вер-
бальної комунікації, що особливо актуально в умовах постій-
ного матеріального й інформаційного споживацтва. Слово є не 
лише носієм лексичного і граматичного значення, а й перед-
бачає духовну відповідальність як за його вживання, так і за 
 мовчання. 

Постійне перебування у віртуальному світі нівелює звичку 
безпосереднього живого спілкування, хоча студенти постійно 
нарікають на нестачу його навіть під час навчального проце-
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су. Акцентуємо увагу на відповідальності за кожне вимовлене 
слово. Святитель Феофан Затворник пише: «Промовляючи, ти 
народжуєш слово. Ти вимовив слово, і воно ніколи вже не по-
мре, але буде жити до Страшного Суду. Воно стане з тобою на 
Страшному Суді і буде за тебе чи проти тебе». 

На часі проблема підготовки вчителя української мови і 
літератури «в єдності професійно компетентного фахівця- 
дослідника і культуромовної особистості, у якого сформовані 
мотиваційна, інформаційна, операційна готовність до творчої 
педагогічної, наукової та самоосвітньої діяльності» [4, с. 8].

Метою вивчення дисципліни «Культура українського 
фахо вого мовлення» є підготувати фахівців, які добре воло-
діють державною мовою і здатні грамотно застосовувати її 
до  потреб фахового спілкування. Відповідно до мети запро-
поновано завдання: навчити вести письмове та усне ділове 
мовлення відповідно до фаху; вільно володіти терміноло гією 
своєї спеціальності; допомогти студентам засвоїти основи 
культури мовлення як важливого чинника інтелектуального і 
професійного рівня майбутнього державного службовця, пра-
цівника освітньої галузі.

У словнику-довіднику з методики викладання української 
мови (І. Кочан, Н. Захлюпана) культура мовлення передбачає 
«володіння нормами усного і писемного мовлення, а також 
вміння користуватися виражальними засобами мови з метою 
висловлювання та спілкування» [2, с. 147].

О. Семеног описала портрет сучасного вчителя-словесни-
ка [4, с. 7] як людини культури і педагога-творця, котрий усві-
домив свої національні корені й шанує виховні цінності інших 
народів, уміє розпізнати, випестувати в кожному учневі його 
неповторно індивідуальний талант, захопити живим, емоцій-
ним, пристрасним словом рідної мови і через неї формувати 
толерантну особистість.

Учителя мови і літератури часто називають словесником. 
Утворене від праслов’янського слова «словеса» спочатку це 
слово означало – майстер говорити, а у ХVІІІ столітті – красно-
мовна людина. Усе це повною мірою підтверджує місію вчите-
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ля як ритора, котрий засобами переконливого, дієвого слова 
підносить роль рідної мови, власним прикладом примушує 
турбуватися про її авторитет у демократичному суспільстві.

Важливо, аби в умовах суб’єкт-суб’єктного навчання викла-
дач не на себе брав пояснення лінгвістично-дидактичних фак-
тів, явищ, понять, а стимулював студентів самостійно міркува-
ти, логічно мислити, доходити висновків [6, с. 7]. 

Актуальною проблемою підготовки фахівця-словесника 
залишається єдність теоретичної і практичної підготовки, 
навчальної і науково-дослідницької діяльності студентів і 
викла дачів, що в цілому забезпечує багатоаспектну готовність 
педагога до професійної діяльності.

Словники-довідники з культури мови найчастіше містять 
лексичні, морфологічні та інші норми української літературної 
мови, подають труднощі слововживання. Деякі з них видані у 
формі посібника, а не словника, у них подано широкі комен-
тарі, наприклад: Чак Є. Д. «Складні випадки вживання слів» 
(1984); Антоненко-Давидович Б. «Як ми говоримо» (1991).

Логічний зв’язок між поняттями: культура мислення – куль-
тура мовлення – правильність мовлення – мовна норма – мов-
нокомунікативна компетентність – підтверджує теза М. Пен-
тилюк: «Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, 
а висока мовна культура є свідченням культури думки. Щоб 
говорити і писати правильно, треба добре знати всі розділи 
мовної системи» [3, с. 16].

Саме словники фіксують мовні норми, що визначає цін-
ність цих видань для професійної підготовки майбутнього 
вчителя-словесника. Словники виконують інформативну та 
нормативну функції: вони універсальні інформаційні джерела 
для розуміння того чи того явища та найпевніша консультація 
щодо мовних норм.

Далекими попередниками словників вважають так звані 
глоси, тобто пояснення значення окремих слів без відриву від 
тексту, на полях і в текстах давніх рукописних книг. Традицію 
пояснювати незрозумілі і малозрозумілі слова за допомогою 
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глос давньоруські книжники успадкували від візантійських та 
старослов’янських.

Збірники глос  ̶ глосарії ̶ були першими і найдавнішими 
словниковими працями. Найстаріший глосарій кількістю в 
174 слова знайдено в Кормчій книзі (1282). До другої поло-
вини XVI ст. глосарії  ̶ основний вид лексикографічної праці. У 
Пересопницькому Євангелії (1556–1561) налічується близько 
200 глос. Глоси були матеріалом для перших давньоукраїн-
ських словників.

Видатний поет і вчений М. Рильський, підкреслюючи важ-
ливість словників, писав: «Не бійтесь заглядати у словник: / 
Це пишний яр, а не сумне провалля; / Збирайте, як розумний 
садівник, /Достиглий овоч у Грінченка й Даля».

Усі словники поділяються на 2 типи: енциклопедичні й 
лінгвістичні. Це залежить від їхнього призначення та харак-
теру пояснення слів. Енциклопедичні словники подають 
харак теристику предметів, явищ, історичних подій, наукових 
понять, відомості про видатних політичних діячів, провідних 
учених, про населені пукти, країни тощо. Енциклопедичні 
словники є загальні і галузеві. Саме останні виконують важ-
ливу роль в оволодінні студентами термінологією з обраного 
фаху, оскільки вони систематизують знання з певної галузі на-
уки, техніки тощо. У лінгвістичних словниках уміщена інфор-
мація про слова. Оскільки слово може пояснюватися з різних 
поглядів (з погляду властивого йому лексичного значення, 
правопису, наголошення), то існує багато видів лінгвістичних 
словників: тлумачні, орфографічні, орфоепічні, перекладні, 
фразеологічні, термінологічні, морфемні, словотворчі, іншо-
мовних слів, діалектологічні, словники синонімів, антонімів, 
омонімів, паронімів тощо. Лінгвістичні словники бувають 
одномовні, двомовні, багатомовні. Двомовні чи багатомовні 
словники – це перекладні словники. Без них не обходиться 
жодне культурне суспільство, бо саме завдяки цим словникам 
стає доступною іншомовна лексика.

Серед одномовних словників найбільш вагомими є тлу-
мачні, в яких пояснюється значення слів, подаються їхні ос-
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новні мовні характеристики – граматичні ознаки, стилістичні 
особ ливості. Найповнішим тлумачним словником україн ської 
мови є 11-томний «Словник української мови» (1970– 
1980 рр.), який містить понад 135 тисяч слів. У 2001 році вий-
шов «Великий тлумачний словник сучасної української мови» 
(укладач і головний редактор В. Бусел), реєстр якого містить 
близько 170 тисяч слів, але виданий він однією книгою, тому 
дуже зручний у користуванні. Звичайно, словникові статті в 
ньому надто лаконічні порівняно з 11-томним словником, 
проте він містить чимало слів, що ввійшли в українську мову в 
останні десятиліття.

За роки незалежності в Україні з’явився новий тип слов-
ників – електронні словники. Найвідомішим із них є інтегро-
вана лексикографічна система «Словники України». Нині вже 
функціонує Український лінгвістичний портал (адреса сайту: 
http: //ulif.org.ua), що значно полегшує роботу зі словником, 
адже будь-яку інформацію можна одержати за декілька хви-
лин. Наявні зрушення і на користь розвитку української мови: 
виданий чотиритомний «Етимологічний словник української 
мови», двотомний «Словник синонімів», а також «Енциклопе-
дія української мови», «Атлас української мови» у трьох томах 
тощо.

Незважаючи на те, що за даними Всеукраїнського перепи-
су населення 2001 року за експертними оцінками українську 
мову вважали рідною 85,2% населення України, у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського книг 
україн ською мовою, україномовних праць, які видаються 
щоріч но, налічується лише 25–30 відсотків. 

Філолог повинен володіти вміннями здобувати інформа-
цію з різних джерел, переробляти її відповідно до завдань нав-
чального процесу. З-поміж таких джерел об’єктом для дослід-
ницької діяльності студентів є словники.

Наводимо приклади завдань з метою розвитку критичного 
мислення студентів-філологів. 

Завдання 1. Прокоментуйте тлумачення поняття «куль-
тура мовлення» у контексті формування професійної компе-
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тентності вчителя-словесника. Пригадайте типові недоліки 
учнівського мовлення, запропонуйте цікаві завдання щодо 
уникнення їх у майбутньому.

Завдання 2. Наведіть приклади того, як держава захищає 
національну мову в Польщі, Ізраїлі, Франції, в інших країнах. 
Чому до сьогодні українська мова в Україні потребує захисту?

Завдання 3. Укладіть словник-порадник бажаних і небажа-
них словосполук для використання у науковому тексті вашо-
го майбутнього фаху. Допоміжне джерело: Російсько-україн-
ський словник наукової термінології : суспільні науки / уклад. :  
І. Ф. Андреш, С. А. Воробйова, М. В. Кравченко та ін. Київ : Науко-
ва думка, 1994. 600 с.

Завдання 4. Запишіть 10 термінів з майбутнього фаху на 
правила вживання знака м’якшення, поясніть їх лексичне зна-
чення, скориставшись ВТСУМ (Великий тлумачний словник 
сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред.  
В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.), зробивши 
бібліографічний опис, зазначивши сторінку.

Завдання 5. Випишіть зі словника 10 термінів іншомов-
ного походження (відповідно до фаху). 3’ясуйте їх значення. 
 Доберіть українські відповідники. Уведіть у контекст.

У контексті формування духовно багатої мовної особистос-
ті здобувача вищої освіти важливе використання не лише 
фахо вих словників, а й словника крилатих висловів біблій-
ного поход ження. Філологи знають А. П. Коваль як автора 
підручника зі стилістики української мови, монографії «Нау-
ковий стиль. Структура наукового тексту», «Хорватсько- 
українського словника», укладеного у співавторстві з про-
фесором А.  Менац (м. Загреб), та книжки «Крилаті вислови в 
українській літературній мові» у співавторстві з професором 
В. В. Коптіловим.

А. П. Коваль зібрала крилаті вислови біблійного походжен-
ня не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій 
вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як 
побу довано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної части-
ни. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбули-
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ся за час їх існування в українській мові; усі наявні значення 
висло вів ілюструються цитатами з творів українських пись-
менників[1].

У кожній літературній мові крилаті слова – це культурний 
фонд нації. Спочатку крилаті слова потрапляють у мову люди-
ни як її пасивний запас: вона знає (приблизно), що означають 
ці слова і (дуже приблизно) про їхнє походження. Але щоб 
крилате слово стало надбанням людини, увійшло в активний 
словник, вона мусить точно знати, звідки слово прийшло, що 
воно означає там – у своєму рідному контексті – та як його 
можна доречно і влучно вжити у власному мовленні [1, с. 9].

Важливо розуміти той історично-культурний дискурс, у 
якому виник той чи той вислів, його значення й актуальність 
для навчально-виховного процесу. Наприклад, коли вжива-
ють вислів «кимвал брязкаючий» (Перше послання апостола 
Павла до коринтян, 13:1), мають на увазі щось велике, гучне, 
але порожнє і безплідне; так можна сказати про голосні, гучні, 
пишні промови, в яких мало змісту:

– Ваша мова як кимвал, що бренькає, а ваша наука як мідь, 
що гуркотить. Шуму багато, а добра нема (І. Ф р а н к о).

Чи не найвідомішим є вислів «спо чатку було Слово». Так 
починається Євангеліє від Івана: «Споконвіку було Слово, а 
Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконві-
ку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало 
без Нього» (Іван, 1:1–3).

У ті часи, коли писалося Євангеліє від Івана, вчення про 
логос було відоме й поширене; ним просякну ті учення таких 
філософів, як Платон, Арістотель, Філон Александрійський. 
В автора четвертого Євангелія логос, слово ототожнюється з 
 Ісусом Христом: адже він Син Божий, а значить, і є втіленням 
Бога на землі. У переносному значенні вислів найчастіше сто-
сується мови, слова, яким надається дуже важливе значення.

Отже, словники є джерелом інтелектуального розвитку, 
формування професійної компетентності. Використання їх 
у навчальному процесі підвищує фахову культуру мовлення, 
 зокрема оволодіння правилами правопису, вимови, наголо-
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шення, семантично точного і стилістично доречного вибору 
слова з граматично та стилістично правильною його сполучу-
ваністю.
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ПРОФЕСІОГРАМА ФОРМУВАННЯ  
ПРАВОПИСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Початок третього тисячоліття характеризується динамі-
кою оновлення змісту освіти, орієнтацією на нову педагогіч-
ну свідомість, що відповідає соціокультурним викликам та 
вимо гам Нової української школи. Система освітньої парадиг-
ми в наш час спрямована на підготовку майбутнього вчителя 
почат кової школи, у якого будуть сформовані не лише стійкий 
інтерес до педагогічної діяльності, необхідні риси характеру, 
прагнення оволодіти знаннями, вміннями, навичками, але й 
методична готовність до виконання освітньої діяльності.

У контексті вимог Нової української школи сучасний учи-
тель початкової школи повинен володіти здатністю гене-
рувати нові ідеї та втілювати їх задля підвищення власного 
соціально-професійного статусу, науково-теоретичного та 
практико-методичного рівнів професійної компетентності 
відповідно до основних напрямів державної політики в галузі 
освіти, що зумовлюють підвищення конкурентоспроможності 
майбутніх фахівців, які не тільки досконало володіють техно-
логією власної професії, а й компетентно використовують 
мовні ресурси для міжособистісної взаємодії у професійно- 
виробничих ситуаціях.

За даними Національного інституту стратегічних дослід-
жень спостерігаємо таке: «За останні десятиліття кардиналь-
но змінилася система генерації й передачі знань, а їх обсяг 
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багаторазово зріс. Сьогодні не можна за один раз, навіть за  
5 або 6 років, підготувати людину до професійної діяльності 
на все життя. Нині щорічно оновлюється близько 5 % теоре-
тичних і 20 % професійних знань» [9]. Слушними з цього при-
воду є міркування Г. Терещук: «У сучасних умовах швидких 
змін і тотальної інформатизації на перший план в освіті ви-
ходить готовність того, хто навчається, з урахуванням особи-
стих можливостей та інтересів оперативно й чітко відслідко-
вувати та відбирати інформацію, конструювати способи дій з 
метою успішного виконання конкретних завдань відповідно 
до постав лених педагогом дидактичних цілей» [16, с. 7].

У дослідженнях сучасних лінгводидактів, які вивчали 
питан ня формування загальних і специфічних компетентно-
стей особистості, значну увагу приділено розвитку готовності 
до виконання головних завдань НУШ, до здатності модифіку-
вати свої знання, уміння, навички, цінності, удосконалювати 
власну систему ціннісних орієнтирів у міжособистісній кому-
нікації. Так, О. Савченко розглядає компетентність як рівень 
готовності діяти [12]. А. Фасоля виводить формулу компетент-
ності із готовності: компетенція * позитивний досвід * мотива-
ція = готовність діяти, тобто володіння компетенцією, помно-
жене на позитивний досвід і мотивацію, дорівнює готовності 
діяти, що є ознакою професійної компетентності [18].

Зміст методичної готовності в контексті нашого досліджен-
ня ми акумулювали в професіограмі формування правописної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи. Понят-
тя «професіограма» розглядаємо як комплексне поняття, що 
включає опис виду праці, необхідних професійних якостей, 
кваліфікаційних вимог, спеціальних теоретичних знань, прак-
тичних умінь, способів, засобів, передумов, необхідних фахів-
цю для успішного виконання своєї діяльності.

Загальновідомо, що професіограма розробляється на осно-
ві описово-технологічних характеристик професії, за певною 
схемою і для вирішення конкретних завдань. М. Пентилюк 
визна чає професіограму як «перелік та опис загальнотрудо-
вих і спеціальних умінь та навичок, необхідних для виконання 
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педагогічної професійної діяльності» [15, с. 209]. І. Підласий 
пропонує розглядати фахові якості вчителя крізь призму про-
фесійного потенціалу, тому термін «професіограма» замінює 
на «потенціограму», у якій повинні органічно поєднатись тра-
диційні (провідні) й нові риси, зумовлені реаліями сьогоден-
ня [10, с. 26]. Складники професійного потенціалу педагога, на 
думку автора, не можуть бути «закостенілими», вони повинні 
постійно піддаватись критичному аналізу, оновлюватись, реа-
гувати на економічні, політичні, національні та загальнопеда-
гогічні зміни в суспільстві [10, с. 27]. Упродовж останніх років 
вчені розробляють акмеограму фахівця, у якій відображена 
індивідуальна «траєкторія» досягнення вершин професіона-
лізму, програма переходу з одного рівня компетентності до 
іншого, більш високого.

Професіограма формування правописної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи містить опис і проєк-
тування правописної компетентності в контексті вимог  Нової  
української школи та в системі формування й удосконален-
ня комунікативної компетентності майбутніх учителів по-
чаткової школи. Професіограма формування правописної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи відо-
бражає індивідуально-психологічні особливості особистості, 
професійно- педагогічні характеристики та ключові вимоги до 
правописної грамотності, які загалом є основою для лінгводи-
дактичної зорієнтованості майбутніх учителів Нової україн-
ської школи.

Виокремлені у трикомпонентній структурі професіогра-
ми основні ознаки психолого-педагогічного, правописного, 
лінгводидактичного структурантів можуть змінюватися, 
напов нюватися новим змістом. Кожну ознаку, що подається 
в професіограмі, легко визначити, виміряти і за спеціальною 
методикою перевірити рівень її сформованості на будь- якому 
етапі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 
 Безумовно, що правописна компетентність студентів переду-
сім формується у процесі вивчення психолого-педагогічних, 
мовознавчих, лінгводидактичних дисциплін. Особливе місце у 
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розв’язанні цієї проблеми відводиться педагогічній практиці 
та неформальній освіті.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверд-
жувати, що проблема методичної підготовки до певного виду 
діяльності, визначення шляхів формування загальних і спе-
цифічних компетентностей, серед яких важливу роль відіграє 
здатність, готовність особистості до формування та вдоскона-
лення професійних якостей, є предметом вивчення серед бага-
тьох дослідників. 

Передусім розглянемо трактування поняття «готовність» 
у лексикографічних джерелах. Найбільш поширеними є тлу-
мачення дефініції як «бажання зробити що-небудь» [14, 
с. 148; 3, с. 257]; «організовувати щось; навчити тому, що не-
обхідно; дати необхідні знання» [11]; «стан мобілізації всіх 
психофізіоло гічних систем людини, які забезпечують вико-
нання певних дій» [8]; «такий стан людини, за яким вона гото-
ва взяти  користь з деякого досвіду» [1].

Поняття «готовність» є предметом дослідження педагогів, 
психологів, методистів. Так, психологи розглядають готов-
ність до діяльності як передумову цілеспрямованої діяль-
ності, інтегральну якість особистості (Д. Леонтьєв, К. Плато-
нов); синтез певних особистісних якостей (О. Кривильова, 
В. Крутець кий, С. Максименко); психологічну умову успішного 
виконання діяльності (В. Борисов, І. Шевченко). К. Платонов, 
С. Рубінштейн розглядають готовність як особливий психіч-
ний стан, цілісний вияв особистості, що посідає проміжне 
місце між психологічними процесами та якостями особистос-
ті. М. Дяченко, Л. Кандибович, В. Крутецький, В. Сластьонін 
визна чають готовність як складне багаторівневе утворення, 
динамічну систему з пізнавальними, вольовими, мотиваційни-
ми та емоційними характеристиками. В. Сластьонін зазначає, 
що готовність до педагогічної діяльності є не природженою 
якістю особистості, а результатом її підготовки в педагогічно-
му закладі вищої освіти. До факторів, які сприяють оптимізації 
процесу формування готовності, відносить теоретичну і прак-
тичну підготовку студентів до педагогічної діяльності, розви-
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ток у них адекватної мотивації та професійно важливих якос-
тей особистості. Учений виділяє такі складники готовнос ті до 
педагогічної діяльності: психологічну, науково-теоретичну, 
практичну, психофізіологічну, фізичну [13, с. 205].

М. Дяченко, Л. Кандибович [4] характеризують готовність і 
як стан, і як інтегративну якість особистості. В. Крутецький [6] 
розглядає готовність як синтез якостей особистості, які визна-
чають її придатність до діяльності. М. Дяченко трактує готов-
ність як «цілеспрямований вияв особистості, що містить у собі 
її переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольо ві 
та інтелектуальні якості, знання, навички, уміння,  настанови, 
налаштованість на певну поведінку» [4]. Учений називає готов-
ність стійкою характеристикою особистості, яка діє пос тійно, 
її не треба щоразу формувати відповідно до  завдань діяль-
ності. Виявляючись завчасно сформованою, ця готовність, 
на думку дослідника, є визначальною передумовою успішної 
діяль ності [4]. З цього приводу заслуговує на увагу трактуван-
ня поняття «готовність» І. Зимньою як «світо глядної зрілості 
людини, широкої й системної професійно- предметної, а також 
комунікативної та дидактичної компетентності» [5].

За В. Бочелюк і В. Зарицькою, «будь-яка діяльність особис-
тості починається зі смислової настанови, вона може змінюва-
тись відповідно до ситуації, діяльності суб’єкта, його потреб» 
[2, с. 69]. Суголосним цьому визначенню є твердження А. Праг-
нішвілі, Д. Узнадзе про «готовність» як «фіксовану настанову, 
окремий випадок більш загального явища, стан самого ціліс-
ного суб’єкта» [17]. Дослідники пропонують явище готовності 
структурувати за такими ознаками: 1) позитивне ставлення 
до суб’єкта (того, хто навчається), об’єкта (навчального про-
цесу) та способу діяльності; 2) емоційна насиченість пози-
тивного ставлення педагога, його особистісна зацікавленість; 
3) знання про структуру особистості, її вікові зміни, мету та 
способи педагогічного впливу в процесі її формування й роз-
витку; 4) уміння здійснювати вплив на особистість, яка фор-
мується; 5) прагнення спілкуватись, передавати свій досвід, 
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знання щодо змісту та способів досягнення соціально важли-
вих цілей [2].

Досліджуючи сутність готовності, А. Линенко доходить 
висновку: готовність – це «особлива якість особистості, яка 
харак теризує вибіркову, прогнозуючу активність особистості 
на стадії її підготовки і включення до діяльності певного спря-
мування» [7, с. 31]. Основними показниками готовності дослід-
ниця визначає позитивне ставлення майбутніх педагогів до 
діяльності, навички й уміння практичного втілення набутих 
теоретичних знань. В. Якунін складниками готовності вважає 
особистісну готовність, яка включає емоційно- інтелектуальну, 
вольову, мотиваційну сфери, інтерес, ставлення до діяльності, 
почуття відповідальності, впевненість в успіху, мобілізацію 
сил, потребу у виконанні діяльності на висо кому рівні, керу-
вання своїми почуттями тощо, а також операційно-технічну 
готовність, яка охоплює професійні знання, уміння, навички, 
засоби педагогічного впливу [19, с. 535–547].

Ми поділяємо думки науковців про те, що готовність – це все 
ж таки психологічний стан особистості, що забезпечує уміння 
мобілізувати необхідні ресурси для реалізації освітньої діяль-
ності, здатність свідомо реагувати на поставлені завдання, 
вимоги, настанови з метою їх успішного виконання на  основі 
здобутих знань, сформованих умінь, навичок, досвіду.

У контексті нашого дослідження готовність майбутніх 
учителів початкової школи до формування та вдосконален-
ня правописної компетентності ми розглядаємо як психоло-
гічний стан, соціально-ціннісну та мотиваційно-дієву якість 
особистості, інтегрований результат лінгвістичної та лінгво-
дидактичної освіти й самоосвіти, що забезпечує ефективний 
результат підготовки фахівця сучасного закладу вищої освіти.

Готовність студентів до формування та вдосконалення 
правописної компетентності визначаємо за такими показни-
ками: 1) усвідомлення потреби впроваджувати правописні 
зміни  нової редакції «Українського правопису» в мовленнєву 
практику, вдосконалювати правописну грамотність як свідо-
мому громадянину держави та майбутньому вчителю почат-
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кової школи, культура спілкування якого має бути взірцевою;  
2) зорієнтованість на поглиблення знань із графіки, калігра-
фії, орфографії, пунктуації, виконання системи вправ і завдань, 
вебквестів, проєктів, науково-дослідницької роботи, налаш-
тованість на експериментальну діяльність; 3) готовність до 
подолання труднощів, корекції графічної вправності, орфо-
графічної та пунктуаційної грамотності; 4) володіння право-
писною компетентністю на високому та достатньому рівні.

Функція психолого-педагогічного складника професіогра-
ми формування правописної компетентності майбутніх учите-
лів початкової школи полягає в розвитку емоційно-позитив-
ної установки студентів, правильному визначенні основних 
психолого-педагогічних якостей здобувачів педагогічних 
закладів вищої освіти в контексті реалізації концепції Нової 
української школи.

Функційний діапазон правописного складника професіо-
грами формування правописної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи охоплює передусім розвиток 
кому нікативно-правописного інтересу, лінгвістичного моти-
ву, усвідомлення «рідномовного обов’язку» як спонукаль-
ної сили та усвідомленої потреби знати правописну систему 
україн ської мови та бути грамотним (-ою), оскільки правопис-
ні знання, уміння, навички завжди були показниками високо-
освіченої, інтелектуально розвиненої, духовно багатої 
особистості. Підтверджено доцільність індивідуального роз-
роблення майбутніми учителями початкової школи концепції 
«Я пишу каліграфічно, грамотно, творчо», яка корелюється зі 
змістом Концепції Нової української школи та пріоритетною 
вимогою: Нова українська школа буде успішною, якщо до неї 
прийде моти вований, успішний учитель. 

Лінгводидактичний складник професіограми формування 
правописної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи містить інформаційно-змістове проєктування нав-
чання правописної системи у 1–4 класах НУШ, стратегічно- 
діяльнісне моделювання навчання каліграфії, орфографії, 
пунктуації в НУШ, оцінно-рефлексійний самоаналіз студентів.
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Обґрунтовуючи необхідність формування й удосконалення 
правописної компетентності майбутніх учителів початкових 
класів Нової української школи, пропонуємо її основні струк-
турні компоненти, зокрема: особистісний, знаннєвий (когні-
тивний), праксеологічний (діяльнісний) та синергетичний 
(рис. 1).

Рис. 1. Структура правописної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи

Розглядаючи психолого-педагогічний та правописний 
компоненти професіограми формування правописної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи як базу для 
лінгво дидактичної зорієнтованості студентів, ми виходимо з 
того, що майбутній учитель початкової школи повинен зрозу-
міти свою місію в сучасному освітньому процесі, проаналізува-
ти власний рівень готовності до навчання графіки, каліграфії, 
орфографії, пунктуації в Новій українській школі, визначити 
особисту траєкторію саморозвитку, самовдосконалення у кон-
цепції «Я пишу каліграфічно, грамотно, творчо!».

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, 
спосте реження за ходом освітнього процесу в закладах вищої 
освіти переконливо засвідчують залежність методичної ком-
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петентності вчителя від особистісних якостей людини, готов-
ності до самонавчання й самовдосконалення особистості.

Отже, модернізація національної освіти в Україні, прове-
дена в останнє десятиріччя, спрямована на оновлення змісту, 
форм, методів і засобів навчання. Зміна освітньої стратегії в 
початковій школі спонукає до пошуку продуктивних шляхів 
підвищення якості вищої освіти, зокрема до підготовки май-
бутніх учителів початкової школи, які покликані формувати 
покоління нової генерації ХХІ століття – покоління «Альфа». 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Однією з фахових компетентностей вчителя закладу 
 загальної середньої освіти, визначених нещодавно затвердже-
ним стандартом професії1, є предметно-методична, відповідно 
до якої вчитель повинен уміти добирати й використовувати 
сучасні ефективні методики й технології навчання, форму-
вати в учнів ключові компетентності та вміння, розвивати їх 
критичне мислення, здійснювати інтегроване навчання. Ці 
та інші вимоги, пов’язані з ідеєю компетентнісного підходу 
до організації навчального процесу відповідно до реформи 
НУШ, потребують відповідних підходів до формування змісту, 
структури й методичного забезпечення освітніх компонентів 
програм підготовки здобувачів освіти в ЗВО, зокрема й за спе-
ціальністю «014. Середня освіта. Українська мова та літерату-
ра». Тож одним із завдань науково-педагогічних працівників є 
пошук освітніх методик, які б уможливили якісне сприйняття 
навчального матеріалу студентами та формування професій-
них компетентностей майбутніх учителів-словесників. 

Педагогічну взаємодію наукової методології раціонально- 
логічного мислення з емоційно-образним представленням 

1 Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої 
освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». 
URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-
4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv
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і сприйняттям інформації та подальшим оперуванням нею 
 можуть забезпечити сучасні інформаційні технології та муль-
тимедіа. 

Під час вивчення філологічних дисциплін усний виклад 
теоретичного матеріалу доцільно поєднувати з інформацією, 
яку сприймають візуально, з метою унаочнення певних тео-
ретичних положень. Матеріальними носіями такої інформації 
слугують моделі, графіки, схеми, зображення, картини тощо, 
що є результатом візуального метамоделювання і сприяє фор-
муванню наочних концептів як пізнавальних конструктів, що 
інтегрують дві форми відтворення інформації: візуальну та 
вербальну через візуальну. У сучасних умовах дистанційного 
навчання використання інформаційних технологій є необхід-
ною умовою ефективного засвоєння студентами теоретич-
ного матеріалу та оперування ним у практичній діяльності.

Питання специфіки використання інформаційних техно-
логій навчання під час викладання різних освітніх компо-
нентів у ЗВО окреслене в низці досліджень: Ю. Бистрова [2], 
Н.  Копняк [8] вивчали умови й особливості застосування 
мультимедійних технологій у вищій школі; Т. Бондаренко [3], 
А.  Ганашок [4] з’ясовували специфіку використання інтерак-
тивних засобів у процесі вивчення окремих дисциплін.  Окремі 
праці присвячені специфіці створення моделі хмарного нав-
чального середовища (В. Биков [1], П. Шевчук [9]), засто-
суванню в нав чальному процесі інтерактивної платформи 
Mozaik (Л.  Деркач, Л.  Констанкевич [5]) та платформи Moodle 
(А. Долина [6], О. Щербина [10]). 

Наше дослідження є спробою теоретично обґрунтувати 
 доцільність використання інформаційних технологій у про-
цесі викладання філологічних дисциплін у ЗВО з урахуванням 
специфіки засвоєння матеріалу відповідно до конуса Едга-
ра Дейла. Саме цей дослідник (викладач Університету штату 
Огайо) ще в другій половині минулого століття створив схему 
впливу освітніх методик на засвоєння навчального матеріалу, 
відому як конус досвіду. Едгар Дейл увідповіднив види дидак-
тичних дій із рівнем запам’ятовування поданої інформації та 
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довів: що вища абстракція, то менший відсоток запам’ятову-
вання навчальної інформації. Схематично таку відповідність 
можна зобразити так:

У процесі проведення занять, створення різних видів зав-
дань для авдиторної та самостійної роботи студентів ЗВО 
 доцільно враховувати показники, відтворені в цій схемі, адже 
навчання на засадах компетентнісного підходу передбачає не 
стільки формування вміння пояснювати, описувати сприйня-
ту інформацію, як здатність аналізувати, застосовувати здо-
буті знання, самостійно створювати певні матеріали на ос-
нові сприйнятого, об’єктивно оцінювати результати власної 
 діяльності. 

Спостереження за демонстрацією або за конкретною дією, 
як бачимо, уможливлює засвоєння 50 % почутого й побачено-
го. Тому невід’ємним складником сучасного заняття є демонст-
раційні мультимедійні засоби, використовувані викладачами 
з метою унаочнення теоретичної наукової інформації в проце-
сі усного її викладу. Така форма подання матеріалу має низку 
переваг: інформаційна місткість, компактність, емоційна при-
вабливість, наочність, багатофункційність. Оптимізації робо-
ти студентів сприяє використання презентацій, створених 
у програмі Microsoft PowerPoint. Такі засоби уможливлюють 
узагальнення інформації, подання її в схемах, таблицях, алго-
ритмах певних видів лінгвістичного аналізу; компактне поєд-
нання значного обсягу текстової та графічної інформації, її 
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наочне зіставлення й порівняння; демонстрацію структурної 
ієрархії між певними лінгвістичними одиницями.

Одним із засобів організації дистанційного навчання є 
платформа Moodle, яка містить різні засоби представлення 
інформації, передбачає використання різних видів діяльнос-
ті, автоматизує контроль за навчальною діяльністю студен-
тів та її моніторинг. Дистанційні курси, створені в середовищі 
Moodle, сприяють розширенню можливостей як авдиторної, 
так і позаавдиторної самостійної роботи студентів. 

Актуальним є використання таких способів компонуван-
ня матеріалу, добір форм і методів навчання, які б сприяли 
інди відуалізації вивчення дисципліни. У процесі застосування 
модуль ної структури програм одним із способів забезпечення 
такої траєкторії під час вивчення дисциплін професійної під-
готовки майбутніх філологів є організація різних форм діяль-
ності та створення системи диференційованих за складністю 
й способами виконання завдань. Інформаційне середовище 
Moodle забезпечує таке структурування дистанційних курсів 
із філологічних дисциплін, яке уможливить доречне поєд-
нання самостійних, мережевих та відеозанять. За допомогою 
ресурсів цієї платформи можна організувати вивчення теоре-
тичного матеріалу, формування та закріплення професійних 
умінь та навичок, тренінгові заняття, модульний контроль. 

Обираючи форми завдань із дисциплін, варто враховувати 
дані піраміди досвіду Е. Дейла для розвитку певних компе-
тентностей та результатів навчання. Узгодивши систему нав-
чальних цілей і результатів із різними формами діяльності 
платформи Moodle, можна забезпечити індивідуальний під-
хід до вивчення дисципліни та сформувати вміння демонст-
рувати й застосовувати здобуті знання. Наприклад, переві-
рити засвоєн ня певних правил, необхідних термінів, а також 
здатність коротко викласти інформацію, у тому числі у формі 
таблиці, схеми можна за посередництвом завдань, які передба-
чають оперування термінами та правилами. Для цього дореч-
но використати ресурси «Тест», «Інтерактивний контент» 
(завдання вікторини «множинний вибір», «перетягування», 
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«заповнення пропусків у реченні»). Певні типи тестових зав-
дань (наприклад, із множинним вибором, коментуванням пра-
вил) уможливлюють застосування засвоєних знань. 

З метою формування вмінь структурувати й порівнювати 
інформацію, знаходити схожі й відмінні риси, узагальнювати 
вивчений матеріал, використовувати засвоєні норми й пра-
вила в процесі написання певних текстів чи речень доцільно 
створювати завдання, спрямовані на виправлення помилок, 
зіставлення мовних одиниць, створення алгоритмів аналі-
зу мовних явищ, складання плану чи резюме до певної теми, 
створення речень за поданими схемами, доповнення речень 
різними типами підрядних частин, виконання завдань на 
встановлення відповідності, доповнення тексту новою інфор-
мацією і под. Із цією метою можна використати такі ресурси 
платформи Moodle як «Укладання глосарію» (узагальнення 
 теоретичних положень), «Вікі» (спільне укладання сторін-
ки енциклопедії, присвяченої опису певного мовного яви-
ща, понят тя), «Інтерактив ний контент» (зокрема компонент 
«Резю ме» для запам’ятовування ключової інформації в пода-
ному тексті лекції, відео чи презентації шляхом викладу 
корот кого змісту теми).

Розвиток уміння оцінювати власну діяльність та висловлю-
вати ціннісні судження уможливлюють завдання, що передба-
чають порівняння умов уживання тих чи тих орфограм і пунк-
тограм, функціювання варіантних форм слів та розділових 
знаків, аргументоване доведення власної думки під час харак-
теристики мовних явищ. Із цією метою можна використати 
ресурс «Семінар» платформи Moodle або проведення відеоза-
няття у формі дискусії за посередництвом програмного забез-
печення Zoom чи Skype. Саме такі види організації навчання 
сприяють запам’ятовуванню 70–90 % інформації (відповідно 
до конуса досвіду Е. Дейла). 

Створення інтерактивного навчального простору уможли-
влює платформа Mozaik як багатосередовищний об’єкт освіт-
нього пpоцесу, що підтримує кілька різних стилів навчан-
ня – візуально-просторовий, слуховий та кінесичний. Завдяки 
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цьому студенти одночасно сприймають інформацію різних 
форматів: текстову, графічну, звукову, відео та ін. Інтерактив-
на платформа Mozaik у поєднанні з програмним комплексом 
mozaBook урізноманітнює інструментарій сучасного викла-
дача за допомогою численних ілюстраційних, анімаційних і 
творчих презентаційних можливостей. Видовищні інтерак-
тивні елементи і вбудовані додатки призначені для розвитку 
навичок, проведення дослідів та ілюстрування, допомагають 
засвоювати навчальний матеріал. Створення моделей уроків 
із використанням цієї платформи під час занять із методики 
навчання української мови та літератури не тільки формує 
вміння застосовувати здобуті теоретичні знання, а й здатність 
самостійно розробляти навчальні моделі та оцінювати їх, що 
сприяє запам’ятовуванню до 90 % навчального матеріалу. 

Програма mozaBook містить контент, представлений різ-
ними мовами. Це підручники та книги у форматі PDF, зобра-
ження, 3D-сцени, відео, аудіоматеріали, презентації, мапи, за 
допомогою яких можна створювати цікаві заняття з будь-
якої дисципліни. Крім того, передбачене збереження створе-
них  занять у форматі зошита, шаблони форматування якого 
містить програма, а також можливий імпорт потрібних мате-
ріалів з мережі Інтернет або з власного комп’ютера. 

Платформу Moozaik можна використовувати для прове-
дення лекцій, практичних занять із різних філологічних дис-
циплін, організації самостійної роботи студентів, залучаючи 
при цьому можливості як контенту, так і вбудованих додатків. 
З цією метою використовуємо програму mozaBook. Зберігати 
ж інформацію з метою її подальшого використання на інших 
пристроях теж можна, імпортуючи її в хмарне середовище 
mozaWeb. 

Застосування інфоpмаційних технологій на заняттях у ЗВО 
сприяє формуванню предметно-методичної та інформаційно- 
цифрової компетентностей майбутніх педагогів, які є важли-
вими складниками професійної культури.

Отже, використання інформаційних технологій у про-
цесі вивчення філологічних дисциплін сприяє оптимізації 
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навчально- професійної підготовки фахівців у закладі вищої 
освіти, покращує сприйняття та запам’ятовування наукової 
інформації, створює умови для опанування ними нових форм 
організації та активізації самостійної роботи.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНТЕРНЕТНОГО ДИСКУРСУ 
В ПРОГРАМУ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Проблема професійної компетентнісної підготовки май-
бутнього філолога не є новою в лінгводидактиці (Н. Зінукова, 
В. Крищук, М. Пентилюк, К. Савченко, В. Сидоренко, Т. Симо-
ненко, О. Семеног та ін.), проте кожен наступний етап розвит-
ку науки зумовлює оновлення традиційних засад. У контексті 
нашого дослідження – це залучення інтернет-дискурсу задля 
формування предметної професійної компетентності студен-
тів філологічної спеціальності.

Предметна професійна компетентність, за словами науков-
ців, «передбачає наявність професійних знань у системі філо-
логічних дисциплін.., а також уміння застосовувати їх у процесі 
комунікації» [7, с. 33]. Перспективність системного залучення 
інтернетного дискурсу до процесу філологічної підготовки 
студентів пояснюємо кількома причинами, з-поміж яких гло-
бальна технологізація, високий ступінь мобільності суспіль-
ства, потужність інформаційних потоків, інтенсифікаційні й 
оптимізаційні пошуки в галузі освіти, визнання інтернетної 
мережі як нового способу комунікації. У межах професійної 
підготовки майбутнього філолога інтернет-дискурс висту-
пає потужним засобом осучаснення дидактичного контенту, 
увиразнення й наповнення змістової складової навчального 
мате ріалу. Особливої актуальності проблема набуває в аспекті 
дистанційного чи змішаного навчання. Цінність використання 
інтернет-дискурсу полягає також у необмеженому доступі до 
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гіпертекстової продукції комунікаційного простору, що слугує 
формуванню предметної професійної компетентності, а зва-
жаючи на те, що основним видом діяльності в мережі  Інтернет 
є комунікативна, то ще й комунікативної грамотності майбут-
нього філолога. 

Задля оптимального використання інтернет-дискурсу у про-
цесі компетентнісної підготовки майбутнього вчителя- філолога 
вважаємо за доцільне проаналізувати цей феномен у світлі 
мовознавчих студій, зокрема в межах інтернет- лінгвістики, 
сутність якої вперше глибоко вивчив Д. Крістал [14]. Це нова 
парадигма опису природної людської мови у глобальному 
 інтернет-просторі, вивчення поведінки віртуальної мовної 
 особистості в ході комунікації в електронному середовищі [1]; її 
мету вбачають у лінгвістичному аналізі мовних явищ та проце-
сів, що відбуваються в мережі Інтернет [8]. 

Мовознавчу категорію інтернет-дискурсу вартісно висвіт-
лено в науці з позицій сутності, ознак, типів, жанрів, місця і 
ролі у глобальному комунікативному процесі, функціонуван-
ня мови інтернету та принципів її використання, літератур-
них зрушень на орфо-фонетичному, морфологічному, синтак-
сичному, лексико-семантичному рівнях, мовної особистості 
віртуального комуніканта як активного учасника (Н. Ахрено-
ва, А. Байдавлетов, О. Баркович, Н. Бойчук, Є. Горіна, Є. Горош-
ко, Л. Компанцева, О. Мельничук, С. Радецька, О. Тищенко, 
І.  Харкавців, А. Шілінг, А. Шугаєв ).

Сучасні науковці виділяють кілька перспектив інтернет- 
лінгвістики: соціолінгвістичну, стилістичну, освітню. Ймо-
вірно, обґрунтування інтернет-лінгвістики як такої, що вив-
чає вплив інтернету на функціонування мовної системи та її 
внут рішню змінюваність, стало поштовхом для осмислення 
її  освітньої перспективи, екстраполяції здобутків інтернет- 
лінгвістики на сферу лінгвометодики і, відповідно, обґрун-
тування інтернет-дискурсу як засобу навчання мови. 

Науково-методичний простір утримує поодинокі, проте 
цікаві напрацювання щодо впровадження інтернет-дискурсу 
в освітній процес. Цій проблемі присвячені праці С. Боднар, 
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С. Глущук, Є. Думіної, В. Стрельникова. Продуктивність залу-
чення інтернет-дискурсу розглядається методистами в кон-
тексті подолання просторово-часових обмежень, доступності 
великих масивів та легкості пошуку необхідної інформації на 
певних веб-ресурсах, своєчасності її подачі, миттєвої реакції 
функційної мовної системи на суспільні зрушення чи зміни.

З метою формування предметної професійної компетент-
ності існує реальна перспектива системного використання 
гіпертекстових продуктів інтернет-дискурсу під час оволодін-
ня студентами-філологами всіма мовознавчими, літературо-
знавчими дисциплінами. Особливе місце серед усіх займають 
практико орієнтовані дисципліни мовознавчого циклу, напри-
клад: «Орфоепічний тренінг», «Правописний тренінг», «Вступ 
до мовознавства», «Культура усного і писемного мовлення», 
«Стилістика», «Риторика», «Сучасна українська літературна 
мова», «Лінгвістичний аналіз тексту» та ін. Специфіка викори-
стання інтернет-дискурсу під час оволодіння майбутнім філо-
логом кожної із мовознавчих дисциплін залежить від їхнього 
змісту, мети, завдань та запланованих результатів. Відповід-
но до цього викладач обирає ресурси інтернетного дискурсу і 
екстраполює їх на вивчення конкретної дисципліни. 

Зважаючи на те, що спеціальність філолога вимагає вмінь 
досконалого володіння мовою (опис, аналіз, спостереження, 
зіставлення, порівняння, групування редагування мовних 
явищ тощо), цікавою для нас виявилася тема залучення інтер-
нет-дискурсу на заняттях із дисципліни магістерського освіт-
нього рівня «Лінгвістичний аналіз тесту», що інтегрує знання, 
здобуті студентами на попередніх курсах під час вивчення 
 інших дисциплін мовознавчого циклу. 

В історії розвитку лінгвістичного аналізу тексту можна 
відстежити кілька підходів, що поступово ставали пріоритет-
ними на тому чи тому етапі розвитку зазначеної галузі мово-
знавства, а саме: лексикоцентричний, текстоцентричний, 
кому нікативний, дискурсивний. Останній підхід, актуалізо-
ваний нині, якраз забезпечує ґрунтовне опрацювання текстів 
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інтернет-дискурсу студентами-філологами з опертям на нау-
кові висновки інтернет-лінгвістики.

Опрацювання джерельної бази сучасної інтернет- 
лінгвістики дало можливість виділити кілька наукових поло-
жень, важливих для формування предметної професійної 
компетентності майбутнього філолога на заняттях із лінгвіс-
тичного аналізу тексту: 

– інтернетний дискурс – це один із різновидів дискурсу за 
способом передачі інформації; масив електронних, аудіо- та 
відеотекстів у сукупності з екстралінгвістичними факторами, 
пов’язаних між собою системою гіперпосилань (Н. Гудзь);

– основними ознаками інтернет-дискурсу є: електронна 
форма існування тексту, гіпертекстуальність, мультимедій-
ність, креолізованість, інтерактивність, синхронність/асин-
хронність, варіативність кількості комунікантів;

– в основі інтернет-дискурсу лежить особливе комуніка-
тивне середовище, у котрому формуються й існують стиліс-
тично і жанрово різноманітні тексти (Н. Ахренова); 

– принципами інтернет-комункації є економія, емоційність, 
стислість;

– комунікативне середовище інтернету (інтернет-кому-
нікація) – новий тип комунікації, сфера спілкування, яка не 
тільки відображає мовну особистість, але і впливає на неї; це 
комп’ютерно-опосередкований тип комунікації (О. Баркович);

– інтернетний дискурс – гіпертекстуальний тип дискур-
су, оскільки є структурованим поєднанням взаємопов’язаних 
дискурсів (наприклад, рекламного, побутового, художнього, 
спортивного, економічного, юридичного, ігрового, політично-
го тощо);

– тексти інтернет-дискурсу – це форми вербалізації мен-
тальності користувачів, для яких характерна рухливість 
(дина мічність);

– мова інтернет-дискурсу – багаторівнева мультимедійна 
система, для якої характерним є високий ступінь розмовності, 
емоційність, відхилення від літературних норм;



139

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього філолога:  
лінгводидактичний, мовознавчий та літературознавчий аспекти

– мовлення інтернет-дискурсу – це письмова фіксація роз-
мовної (усної) мовленнєвої форми; інтернетний дискурс – 
усно- письмовий тип дискурсу.

Залучаючи інтернет-дискурс до програми підготовки май-
бутнього філолога в межах дисципліни «Лінгвістичний ана-
ліз тексту», рекомендуємо враховувати наукову інформацію 
про типи інтернетного дискурсу (навчально-академічний, 
інтернет-медіа, ритуально-публічний, професійного ділового 
спілкування, міжособистісного неформального спілкування, 
інтернет-реклами, ігор онлайн, розважальний); жанри інтер-
нетного дискурсу (блог, соцмережа, сайт, електронна бібліоте-
ка (гіпержанри) та чат, форум, електронний лист, віртуальна 
конференція, дошка оголошень, рекламний банер, пост, комен-
тар (інтернет-жанри); прийоми використання мовних засобів 
у текстах інтернет-дискурсу та їхні комбінації (структурно- 
семантичні (розміщення елементів тексту на екрані, графічні 
позначки, шрифти, пробіли, розділові знаки для акцентуван-
ня уваги співрозмовника), лінгвістичні (лексичні, граматич-
ні, стилістичні), екстралінгвістичні (кольорове оформлення, 
використання ілюстрацій, фотокарток, піктограм з метою 
впливу на реципієнта). Аналізові підлягають такі категорії 
інтернет- дискурсу, як гіпертекстуальність, креолізованість, 
комунікативність, інтерактивність, функційна значущість, 
динамічний характер. До уваги також беремо усно-письмову 
форму мовлення текстів інтернет-дискурсу, що зумовлює спе-
цифіку мовного функціоналу електронних текстів.

Останнім часом спостерігаємо вивчення мовознавцями 
текстів інтернет-дискурсу з позицій лінгвопрагматики: такі 
інтернет-жанри, як повідомлення на форумах, у чатах, комен-
тарі користувачів у блогах, соцмережах, потрактовуються 
в науці як мовленнєві (комунікативні) акти, що виконують 
прагматичну функцію, тобто функцію впливу на реципієнта 
(Н. Ахренова, Н. Гудзь, І. Карпа, Л. Компанцева, К. Мачульська, 
І. Сидорова, Ю. Томащук). У цьому ми вбачаємо перспективи 
розширення меж прагматичного (комунікативно-прагматич-
ного) аналізу текстів (Ф. Бацевич, Р. Дружененко, Т. Єщенко,  
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Л. Мацько ) усної чи письмової форми реального та віртуаль-
ного мовлення у межах компетентнісної підготовки майбут-
нього вчителя-філолога.

У процесі лінгвістичного аналізу студенти-філологи харак-
теризують текст інтернетного дискурсу з позицій стильової та 
жанрової належності; у зіставному аспекті знаходять спільне й 
відмінне у структурно-змістовій організації, функційній спря-
мованості традиційного й електронного текстів; визначають 
комунікативну роль мовців; виявляють лексичні, фонетичні, 
граматичні, стилістичні особливості спілкування в мережі; 
спостерігають активність усного мовленнєвого компоненту в 
письмовому мовленні; вивчають мовні стереотипи сучасного 
віртуального українця; доходять висновків про мовне оформ-
лення текстів інтернет-дискурсу, вплив інтернетної мережі 
на мовний репертуар та мовленнєву поведінку користувачів- 
комунікантів тощо. 

Зважаючи на те, що «професійна компетентність вчителя- 
філолога має ґрунтуватися на потребах особистості щодо спіл-
кування нормативним варіантом української літературної 
мови» [7, с.33], вважаємо за необхідне під час лінгвістичного 
аналізу рівнів функційної мовної системи в текстах інтернет- 
дискурсу розвивати правописну компетентність майбутнього 
вчителя-філолога.

Тексти інтернет-комунікації яскравіють анормативністю, 
що має вплив на реальне мовлення. Мовознавці, лінгводи-
дакти помітили тенденцію активного використання учня-
ми, студентами неформального варіанту мови, що побутує в 
інтернет-комунікації, в офіційній обстановці, навіть під час 
навчання. А між тим основним завданням навчання мови 
було і залишається формування грамотного мовця з високим 
рівнем сформованої правописної компетентності (О. Антон-
чук, Х. Карповець, А. Ковалишина, Н. Ковальчук, С. Омельчук, 
Л.  Рубан, В. Сидоренко, І. Хом’як).

Принцип взаємозв’язку орфографії зі структурними 
рівнями мовної системи докладно обґрунтовано в праці 
І. Хом’яка [12]. Відомий лінгводидакт наполягає: успіх у фор-
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муванні правописної компетентності залежить від поетапно-
го і систематичного вивчення літературних норм в інтеграції 
з виучуваними мовними одиницями за мовними рівнями. На 
заняттях із лінгвістичного аналізу тексту для цього є всі мож-
ливості: задля убезпечення майбутнього вчителя-філолога 
від анормативів, пропонуємо запровадити супровідні завдан-
ня з правопису до основних завдань із лінгвістичного аналізу 
текстів інтернет-дискурсу.

У пропонованій праці ми окреслили можливості інтернет- 
дискурсу в парадигмі формування професійної компетент-
ності майбутнього вчителя-філолога на заняттях із лінгвіс-
тичного аналізу тексту, оскільки ця дисципліна забезпечує 
систематизацію й узагальнення знань з усіх мовознавчих дис-
циплін. На перспективу – проблема теоретичного обґрунту-
вання й практичного використання інтернет-дискурсу під час 
викладання інших філологічних дисциплін.
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ПРАВОПИСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КАТЕГОРІЯ:  

АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ

Правописне питання не втрачає своєї актуальности і з 
погля ду соціально-історичного, і з погляду власне мовно-
го. У новій редакції «Українського правопису» запропонова-
но варіант ні й безваріантні зміни, які частково повертають 
істо рично сформовано мовну норму, а також ті, що фіксують 
напи сання української мови сьогодення. В аспекті лінгводи-
дактичному уточнення потребує дефініція поняття «право-
писна компетентність», оскільки воднораз із названим вико-
ристовують також терміни «орфографічна компетентність», 
«пунктуаційна компетентність». Правопис української мови 
містить дві частини – орфографію та пунктуацію, тому, на пер-
ший  погляд, закономірним видається одночасне функціюван-
ня трьох понять. Мета цієї розвідки – схарактеризувати назва-
ні терміносполуки й умотивувати потребу використання їх у 
науково- педагогічному дискурсі.

Систему загальноприйнятих правил української мови щодо 
способів передачі звуків на письмі вивчає орфографія. Автори 
підручника «Культура української фахової мови» у структурі 
мовної компетенції виокремлюють орфографічну, яка перед-
бачає оволодіння системою правил, що визначають правопис 
слів згідно з усталеними нормами, та вміння застосовува-
ти їх [8]. Із цим визначенням погоджуються І. Ворона, Н. Шара-
та, О. Кунашенко, О. Мироненко.
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О. Луценко пропонує таке тлумачення терміна: «Орфогра-
фічна компетенція – це знання символів, що використовують 
під час створення писемного тексту, а також уміння їх розпіз-
навати й відображати на письмі» [7, с. 61]. На нашу думку, ця 
дефініція стосується більшою мірою не розуміння й викорис-
тання правил написання, а знання графічної системи україн-
ської мови. Т. Білявська стверджує, що зміст орфографічної 
компетенції полягає в знанні принципів сучасної орфографії, 
системи правил, що визначають правопис слів відповідно 
до усталених норм [1, с. 185]. Загалом проблему формуван-
ня орфо графічної компетентності учнів порушують у своїх 
дослід женнях А. Віцюк, Я. Гужик, Р. Зіядінова, В. Каленська та 
інші. 

Другу частину правопису становить пунктуація – система 
правил уживання на письмі розділових знаків. Т. Білявська 
розглядає пунктуаційну компетенцію [компетентність. – При-
мітка наша] як «здатність до логічного членування мовного 
потоку, знання принципів і правил сучасної української пунк-
туації, уміння продуктивно використовувати їх» [1, с. 186]. 
В. Сидоренко зазначає, що пунктуаційна компетентність 
 учнів – це предметна компетентність у системі мовних знань, 
умінь і навичок, що передбачає вміння інтонаційно оформлю-
вати усне мовлення на письмі [11, c. 7]. Подібне трактування 
знаходимо в навчальному посібнику «Культура української 
фахової мови», де зазначено, що «пунктуаційна компетенція 
відображає логічне інтонаційне членування мовного потоку 
та забезпечує легше сприймання й розуміння писемного текс-
ту» [8]. З обох визначень простежуємо акцент на інтонацій-
ному аспекті в процесі засвоєння пунктуаційних норм. З одно 
боку, це можна пояснити спеціальним принципом навчання 
пунктуації, який передбачає зв’язок із виразним читанням. 
З іншого боку, І. Савченко доречно зауважує, що ритмомело-
дійний принцип пунктуації реалізується переважно в усному 
мовленні, натомість писемна форма літературного мовлен-
ня повинна керуватися принципами, що враховують зміст і 
структуру речення, специфіку графічних знаків, їхню типоло-
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гічну характеристику, оскільки наявність розділових знаків 
залежить від авторського задуму, членування тексту на части-
ни, від семантико- синтаксичних відношень між ними [10, 
c. 153]. Такому підходові більшою мірою відповідає визначен-
ня В. Микитенко, яка тлумачить пунктуаційну компетентність 
як знання про розділові знаки й правила пунктуації, викорис-
тання їх на практиці, а також уміння правильно інтонувати 
речення [9, c. 274]. Н. Ковальчук у структурі пунктуаційної 
компетентности виокремлює три елементи: 1) знання про 
систему розділових знаків та правила їх уживання; 2) основ-
ні пунктуаційні вміння; 3) здатність будувати й пунктуаційно 
правильно оформлювати висловлювання в усній і писемній 
формі [6, с. 23].

Комплексне поняття правописної компетенції [компетент-
ності. – Примітка наша], що охоплює орфографічний і пунктуа-
ційний аспекти, пропонує Т. Видайчук. На думку дослідниці, це 
«набута здатність усвідомлювати особливості передачі мови 
на письмі засобами традиційної кириличної графіки, уміння 
добирати й використовувати необхідні правописні засоби» [3, 
с. 57]. І. Хом’як подає широке й деталізоване визначення по-
няття, розуміючи під правописною компетентністю учня ви-
сокий рівень оперування правописними знаннями в писемній 
діяльності учня, його набутий досвід застосування орфогра-
фічних і пунктуаційних умінь на практиці, особистісний показ-
ник застосування орфографічних і пунктуаційних навичок у 
самостійному письмі [12, с. 19].

Правописну компетентність як суму орфографічної та 
пунктуаційної компетентностей пояснює І. Демешко [5, с. 89]. 
Н. Бондаренко вважає, що в процесі формування правописної 
компетентності учнів, крім орфографічної та пунктуаційної 
грамотности (знання, уміння й навички), залучено «досвід, 
цінності, емоції, ставлення, які можуть цілісно реалізовувати-
ся на практиці» [2, с. 11]. У контексті формування правопис-
ної комптентности майбутніх учителів початкової школи як 
інтегро ваної особистісної якости В. Вітюк оперує поняттями 
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графічної, орфографічної та пунктуаційної субкомпетентнос-
тей як складників її [4, c. 14].

Ми аналізуємо правописну компетентність у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх учителів-словесників і пояс-
нюємо її як набуту особистісну здатність оформлювати писем-
не мовлення будь-якого функційного стилю відповідно до 
чинних правописних норм на основі ціннісного ставлення до 
мови. На нашу думку, правописна компетентність – це струк-
турне утворення, яке містить п’ять компонентів: 1) когнітив-
ний; 2) операційний; 3) діяльнісний; 4) ціннісно- смисловий; 
5) поведінковий. Когнітивний компонент уміщує теоре-
тичні знання з орфографії та пунктуації української мови, 
що поля гають у володінні відповідним термінологійним апа-
ратом і нормами чинного правопису. На основі цих знань та 
операцій із застосування вивчених правил студенти здійс-
нюють відповідні дії, які в лінгводидактиці називають пра-
вописними вміннями. Правописна компетентність майбутніх 
учителів української мови і літератури передбачає сформова-
ність  таких умінь: 1) знаходити й розпізнавати орфограми та 
пунктограми в напи саному тексті, розрізняти їх види; 2) з’ясо-
вувати вживання орфограм і пунктограм; 3) користуватися 
словниками для перевірки правильности написань; 4) грамот-
но оформлювати писемне мовлення з урахуванням орфограм і 
пунктограм; 5) знаходити й виправляти орфографічні й пунк-
туаційні помилки у своєму та чужому тексті.

Доведені до автоматизму вміння, пов’язані із засвоєнням 
комплексу знань і застосуванням їх на письмі, перетворюють-
ся в правописні навички. Правописні вміння й навички утво-
рюють другий компонент правописної компетентності – опе-
раційний, що пов’язаний із третім – діяльнісним, суть якого 
полягає в застосуванні знань, умінь і навичок на практиці, 
тобто передбачає досвід використання вивченого матеріалу. 
Ціннісно- смисловий складник містить потреби, мотиви та 
інші ціннісні орієнтири, які передбачають усвідомлення важ-
ливости грамотного письма, уміння належно оцінити власну 
культуру писемного мовлення та працювати над підвищен-
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ням рівня сформованости правописної компетентності. Прак-
тично спрямований поведінковий компонент, як логічне 
втілення нематеріального ціннісно-смислового складника 
правописної компетентности, передбачає усвідомлювані дії 
(вчинки) й демонструє результат установки, що проявляєть-
ся в постійній роботі над покращенням культури писемного 
мовлення, дотриманням правописних норм у кожній комуні-
кативній ситуації (написання реферату, оформлення докумен-
та, листування в соціальній мережі тощо).

На основі аналізу структури правописної компетентно-
сти спробуємо виявити потребу в одночасному використанні 
 понять «орфографічна компетентність» і «пунктуаційна ком-
петентність». Як було зазначено, правописна компетентність 
містить знання (когнітивний компонент), уміння й навички 
з орфографії та пунктуації (операційний компонент), дос-
від їх застосування (діяльнісний компонент), а також цінніс-
ні орієн тири (ціннісно-смисловий компонент) і поведінкові 
норми щодо оформлення писемного мовлення (поведінковий 
компонент). Якщо когнітивний та операційний компоненти 
відрізняються, що зумовлено специфікою орфографічного й 
пунктуаційного матеріалу та відповідною методикою вивчен-
ня (єдність цих двох компонентів позначає орфографічну й 
пунктуаційну грамотність відповідно), то наступні три склад-
ники є однаковими для орфографічної і пунктуаційної компе-
тентностей, адже передбачають ті ж самі шляхи набуття дос-
віду (навчальна і професійна діяльність), ціннісні орієнтири 
(потреби, мотиви, інтереси, які активізують роботу над покра-
щенням культури писемного мовлення загалом, а не орфогра-
фічного чи пунктуаційного аспекту) та поведінку (внутрішньо 
і зовнішньо спрямовану на грамотне написання).

Крім того, спільними для орфографії та пунктуації є кілька 
умов:

1) застосування текстоцентричного підходу до вивчення 
відповідного мовного матеріалу, оскільки написання вислов-
лювання передбачає одночасне використання слів (тобто 
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напи сання орфограм) та розділових знаків (що є пунктогра-
мами у відповідному мовному оточенні);

2) під час перевірки написаного тексту орфографічні й 
пунктуаційні помилки рівноцінно важливо враховувати;

3) ідеальним результатом професійної підготовки є компе-
тентний словесник, який, зокрема, орфографічно й пунктуа-
ційно правильно оформлює писемне мовлення, оскільки має 
високий рівень правописної компетентности.

З огляду на вищевикладене доречним і методично виправ-
даним вважаємо комплексне поняття правописної компе-
тентности й поділяємо думку В. Вітюк, яка в її структурі 
виокремлює графічну, орфографічну й пунктуаційну субком-
петентності. Знання, уміння й навички з обох частин правопи-
су становлять орфографічну й пунктуаційну грамотність, що 
формують когнітивний та операційний складники правопис-
ної компетентности. У її становленні важливе значення  мають 
також такі індивідуальні критерії, як досвід застосування 
знань, умінь і навичок на практиці, ціннісні установки й мов-
на поведінка особистости. Перераховані ознаки є спільними 
для орфографії та пунктуації і реалізуються сукупно під час 
оформлення писемного мовлення.
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ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ 
ДЕТЕРМІНАНТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Основу комунікативної компетентності становить лексич-
на компетентність, яка передбачає: 1) єдність знань, умінь та 
навичок; 2) містить певний запас слів та їхнє доречне вживан-
ня у різних контекстах [1, с. 16]. Розвиток лексичної компе-
тентності – це не тільки засвоєння лексичних понять, сформо-
ваність мовленнєвих лексичних умінь і навичок, а й здатність 
застосувати їх у процесі спілкування.

О. В. Овчарук зазначає, що лексичнy кoмпетентність варто 
характеризувати як нaявність певногo запасy лексичниx oди-
ниць тa здатніcть адекватнo їx викoристовувати: правильнo 
пиcaти i вимoвляти, рoзуміти нa слуx i в процесi читaння, oпе-
рувати ними в актаx кoмунікації y потрібномy темпi тa в різних 
значенняx, доречнo вживaти пpиказки, пpислів’я, фразеоло-
гічнi звoроти та образні вирази в межах певного розвитку для 
дoсягнення відповідногo кoмунікативно-функціонального 
резуль татy [4, с. 15]. 

Поділяємо думку Н. Горбунової, яка розуміє лексичну 
компетентність як здатність миттєво викликати з тривалої 
пам’яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого 
завдання та включати це слово в мовленнєвий ланцюг [2, с. 87]. 
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 Зауважимо, що за Загальноєвропейськими Рекоменда ціями 
з мовної освіти під лексичною компетентністю розумієть ся 
«знання і здатність використовувати мовний словниковий 
запас» [3, с. 7]. Н. Сіранчук зауважує: поняття «лексична ком-
петентність» значно ширше за поняття «лексичні знання», 
«лексичні уміння» та «лексичні навички», оскільки поєднує 
у собі гнучкість мислення, її здатність долати стереотипи та 
передбачати мовленнєві ситуації. Лексична компетентність 
є однією з різнопланових якостей особистості, яка дає змогу 
свідомо здійснювати комунікативно-творчу діяльність та роз-
вивати загальний рівень культури власного мовлення [6, с. 6]. 

Лексична компетентність містить у собі лексичні знання і 
лексичні навички. Лексичні знання – це знання слів, україн-
ської мови в цілому. А ось володіння мовою асоціюється з лек-
сичними навичками, які саме й забезпечують функціювання 
лексики у спілкуванні.

Ми говоримо про лексичну компетентність як про певний 
лексичний запас студента, який можна використати в будь-
якій ситуації. Тобто набуття лексичної компетентності перед-
бачає не тільки знання лексики, а й вміння користуватися нею. 

З метою з’ясування стану підготовки майбутніх вчителів- 
філологів до формування лексичної компетентності на уро-
ках української мови в учнів 5–9 класів нами було проведено 
опитування 100 студентів заочного відділення за допомогою 
 анкети такого змісту:

1. Як ви розумієте словосполучення «формувати лексичну 
компетентність»?

2. Чи розмежовуєте ви поняття «вивчення лексики» і «лек-
сична (словникова) робота»?

3. Робота над вивченням елементів лексикології у школі 
має свої завдання. Які з них ви вважаєте найважливішими?

4. Якими прийомами для пояснення значення слова ви 
 користуєтеся на уроках української мови?

5. Чи використовуєте ви на уроках української мови мовні 
словники? Чи є у вашому класі необхідна кількість таких слов-
ників?
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6. Чи сприяють шкільні підручники формуванню лексичної 
компетентності школярів у навчанні української мови?

7. Якими джерелами, крім підручників, ви користуєтесь у 
роботі над розвитком лексичної компетентності школярів? 

8. Який передовий досвід ви використовуєте у процесі вив-
чення елементів лексикології? 

На перше запитання «Як ви розумієте словосполучення 
«формуватилексичну компетентність»? студенти відповіда-
ли по-різному. Наведемо приклади їхніх відповідей:

– розвивати словниковий склад мови (52% опитаних);
– на кожному уроці використовувати словникові диктанти, 

звертаючи увагу на пояснення значень слів (25%);
– учити оволодівати лексичними нормами (5%);
– сформованість у школярів знань, умінь та навичок (8% 

опитаних);
– розвиток словникового запасу слів та його доречне вжи-

вання у різних ситуаціях (10%).
У 90% опитаних відповіді на поставлене запитання місти-

ли тільки елементи поняття «лексична компетентність». Роз-
виваючи словниковий склад мови (не зазначалося, як саме), 
використовуючи на кожному уроці словникові диктанти, 
звертаючи увагу на пояснення значень слів, ми не розвинемо 
лексичну компетентність школяра. Не буде у нас результату і 
від сформованості в учнів лексичних знань, умінь та навичок – 
це традиційний підхід , а не компетентнісний. 

Найбільш правильною була остання відповідь. Студен-
ти наголосили на визначенні лексичної компетентності, 
яке міститьне тільки певну суму знань, засвоєння лексичних 
 понять, сформованість лексичних умінь і навичок, а й здат-
ність застосувати їх у процесі спілкування. На жаль, таких рес-
пондентів було всього 10%.

Ніхто з опитаних не вжив під час пояснення слова здат-
ність, саме цією лексемою пояснюється компетентність у 
Державному стандарті; не назвав головної, на нашу думку, 
ознаки – здатність миттєво викликати з тривалої пам’яті 
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еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання 
та включати це слово в мовленнєвий ланцюг.

На друге питання «Чи розмежовуєте ви поняття «вивчен-
ня лексики» і «лексична (словникова) робота?» 85% опитаних 
дали заперечну відповідь, тобто вказані у питанні терміни 
вони ототожнюють. Це не правильна відповідь.

15% респондентів відповіли, що у лінгводидактиці 
розмежо вуються поняття «вивчення лексики» і «лексична 
(словникова) робота», хоч обидва терміни тісно пов’язані між 
собою насамперед спрямованістю на засвоєння лексичного ба-
гатства мови, оволодіння словом як одиницею мови і мовлен-
ня. Словникова робота та вивчення лексики мають той  самий 
об’єкт – слово, на уроках із лексикології слово вивчається як 
одиниця лексичної системи, а завдання збагачення словнико-
вого запасу хоча і стоїть, проте не є головним. 

На третє питання «Робота над вивченням елементів лекси-
кології у школі має свої завдання. Які з них ви вважаєте най-
важливішими?» відповіді студентів були різними. Найчастіше 
називали :

– збагачення словника учнів;
– уточнення словника учнів;
– активізація словника учнів. 
Дивно, що перераховані вище завдання називалися не усі 

разом, через кому – це було б логічно. Один студент називав 
те завдання, що у нас позначено першим, інший – те, що позна-
чено другим тощо. Ніхто не назвав одним із завдань усунення 
нелітературних слів. Хоча відвідані уроки української мови 
під час педагогічної практики студентів свідчать, що над вико-
нанням цього завдання вчителі працюють систематично. 

На четверте питання «Якими прийомами пояснення значен-
ня слів ви користуєтеся на уроках української мови?» усі май-
бутні вчителі дали розширені відповіді, але не повні:

– показ натуральних предметів, макетів, малюнків, слайдів 
тощо;

– використання контексту (самостійне пояснення значен-
ня слова учнями; конкретизація значення слова, поясненого 
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учнями на основі контексту не зовсім точно; введення невідо-
мого слова в контекст);

– найпростіший словотворчий аналіз;
– тлумачення слів (розчленування загального поняття на 

часткові; підведення часткових понять під загальні; розгор-
нутий опис; добір слів-синонімів; добір антонімів; пояснення 
шляхом перекладу рідною мовою; з’ясування значення незна-
йомих слів за допомогою довідкових матеріалів).

На п’яте запитання «Чи використовуєте ви на уроках укра-
їнської мови мовні словники? Чи є у вашому класі необхідна кіль-
кість словників?» ми одержали такі відповіді:

– так, користуюся систематично; словників достатньо 
(58%); 

– іноді, словники є, але не всі (тлумачний, синонімів, анто-
німів (31%);

– словниками не користуюся. Усі значення слів пояснюю 
сама, вважаю, що слово вчителя доступніше, ніж самостійна 
робота зі словником;

– словників мало (6%);
– на питання не відповіли (5%).
Нам не зрозуміло, чому 42% майбутніх вчителів не розу-

міють значення роботи зі словниками на уроці української 
мови. Мабуть, вони самі у процесі навчання не користувалися 
і не користуються словниками.

Відомий педагог К. Ушинський у «Рідному слові» писав, що 
«дитя, яке не звикло доходити до змісту слова, темно розуміє 
або зовсім не розуміє його справжнього значення, завжди буде 
страждати від цього корінного недоліку при вивченні всякого 
іншого предмета» [76, с. 326]. Тому на уроці української мови 
треба вчити учнів користуватися словниками, оскільки це не 
лише викликає цікавість до мовознавчої науки, а й приму-
шує уважно стежити за логічністю і послідовністю мислення, 
писем ного і усного мовлення, за правильністю побудови фра-
зи, за додержанням норм правопису. Важливо зазначити, що в 
учнів не сформована навичка самостійної роботи з довіднико-
вою літературою. Тому одним із завдань є підготовка школя-
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рів до такої роботи. Робота зі словником на уроці української 
мови має бути в центрі уваги. Такий вид діяльності збагачує 
лексичний запас школярів, сприяє їхньому мовленнєвому роз-
витку в усній та писемній формах і формує інтерес до україн-
ської мови.

Шосте питання: «Чи сприяють шкільні підручники форму-
ванню лексичної компетентності школярів у навчанні україн-
ської мови?».

81% опитаних відповіли позитивно і пояснили, що у під-
ручниках багато вправ, які сприяють формуванню лексичної 
компетентності. Наводять такі приклади: дібрати синоніми, 
антоніми, омоніми тощо; пояснити значення слова, ввести 
його в словосполучення, речення, виписати з речення незна-
йоме слово, з’ясувати його лексичне значення за словником 
тощо. 

Ніхто з учителів не зауважив, що необхідна робота з текс-
том: саме текст дозволяє з’ясувати роль різних лексичних за-
собів і проводити роботу над поглибленням і вдосконаленням 
уявлень учнів про слово і речення. Мабуть, ніхто з опитаних 
не застосовує ситуативні вправи на своїх уроках української 
мови (ніхто їх не назвав), а вони сприяють роботі над поперед-
женням та виправленням лексичних помилок, формуванню 
вмінь і навичок визначати семантичне, емоційно-експресивне 
забарвлення, правильно користуватися такою лексикою. 

9% майбутніх учителів на це питання не відповіли.
Сьоме питання. Якими джерелами, крім підручників, ви 

корис туєтесь у роботі над розвитком лексичної компетент-
ності школярів? 

Більшість опитуваних (73%) надають перевагу підручни-
кам з української мови, пояснюючи це тим, що урок всього  
45 хв., на використання інших джерел не вистачає часу.

22% студентів найчастіше користуються збірниками 
диктантів і переказів, творами художньої літератури, мате-
ріа лами журналу «Дивослово», словниками (тлумачним, 
фразеологічним, синонімів), посібниками «Диво калино-
ве» Д. Білоуса; «Українське народознавство» за редакцією 
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С.  Павлюка, Г.  Горинь, Р. Курчіва; «Українські приказки, при-
слів’я тощо» (уклав М. Номис); «Місяцелік» В. Скуратівського; 
«Мова моя калинова» О. Олійник; «Словник символів культури 
України» за редакцією В. Кочура, О. Потапенка.

Восьме питання. Який передовий педагогічний досвід ви 
вико ристовуєте у процесі вивчення елементів лексикології? 

Це питання було найважчим. 64% опитаних називали пріз-
вища вчителів своєї школи. 36% респондентів на питання не 
відповіли.

Відповіді більшості студентів (68%) підтвердили, що вони 
не використовують завдання і вправи, спрямовані на форму-
вання лексичної компетентності школярів. Відповідно вміння 
в їхніх учнів здебільшого формуються епізодично, фрагмен-
тарно, нецілеспрямовано. У роботі над запобіганням лексич-
них помилок та усуненням їх опитані майбутні педагоги не 
володіють спеціальними прийомами, не приділяють належної 
уваги ознайомленню учнів із різними способами семантиза-
ції нових і уточнення значень відомих слів. На практиці лише 
част ково використовуються способи семантизації незнайомих 
учням слів. 72% опитаних учителів з-поміж багатьох прийомів 
тлумачення лексичного значення слів надають перевагу добо-
ру синонімів і антонімів та способу семантичного визначення. 

Одержані результати засвідчили необхідність розробки 
методики формування лексичної компетентності студентів. 
Основним критерієм успішного її формування буде розвиток 
лексичних умінь студентів, здатність зрозуміти, ставити й 
розв’язувати різні за характером завдання, тобто вміння пра-
вильно й оптимально використовувати лексичну діяльність у 
процесі спілкування. Ефективність цього процесу залежатиме 
від методично правильного вибору форм, методів і прийомів 
навчання та сприятиме результативному засвоєнню майбут-
німи вчителями лексикології.
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завідувач кафедри української філології 
КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

ЗМІСТ КОНСТРУКТУ «КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

Термінологічна сутність будь-якого багатоаспектного 
соціаль ного, персонального або метафізичного явища потре-
бує з’ясування дефініції, лексико-семантичних варіантів, 
обсягу поняття (сигніфікату) й прагматичного наповнення 
(зв’язку з життям та можливістю використання в практичних 
дослідженнях). Лінгводидактика, спираючись на онтологічну 
сутність явища, яке має імплементуватися в освітньому про-
цесі, враховує також педагогічні аспекти. Останні в сучасному 
світі мультимодальні й інтердисциплінарні – соціальні, психо-
логічні, культурні тощо.

Визначаючи ступінь розробленості означуваної проблеми, 
передусім зазначимо, що організації освітнього процесу сту-
дентів різних спеціальностей, теоретичним і практичним пи-
танням компетентнісного підходу до професійного розвитку 
особистості присвячені праці І. Гавриш, О. Дубасенюк, Е. Зеєр, 
І. Зязюна, Є. Кулик, Л. Кравченко, О. Малихіна, Л. Нічуговської, 
Т. Поясок, Ю. Татур, О. Федій, Л. Хомич. Як методологічну осно-
ву забезпечення цілей, змісту і якості освіти компетентнісний 
підхід розглядають зарубіжні дослідники Дж. Боуден, А. Бер-
мус, М. Лейтер, С. Маслач, А. Мейхью, Дж. Равен, Е. Тоффлер, 
Р. Уайт, Е. Шорт, Р. Хайгерті та інші. 

Упровадження компетентнісного підходу в систему україн-
ської освіти є предметом наукового пошуку З. Бакум, Н. Бібік, 
І. Зимньої, О. Локшиної, Л. Овсієнко, О. Овчарук, О. Пометун, 
Л. Попової, А. Попович, О. Савченко, Т. Смагіної, С. Трубачова, 
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А. Хуторського. Слушними вважаємо висновки українських 
лінгводидактів Н. Голуб, О. Горошкіної, С. Карамана, Г. Коза-
чук, І. Кучеренко, О. Кучерук, Л. Мамчур, А. Нікітіної, С. Омель-
чука, М. Пентилюк, І. Хом’яка [20], у працях яких обґрунтова-
но зміст поняття «компетентнісний підхід», що є основним у 
практичній підготовці фахівця нового типу; розкриває шляхи 
сформованості компетентного вчителя-філолога. 

Зважаючи на таку багатоаспектність, термінологічний 
апарат має вироблятися на основі методологічних настанов 
дослідження, які в нашому випадку лінгводидактичні (клю-
човий термін – «компетентність») та, меншою мірою, комуні-
кативістські (центральне поняття – «комунікація»). Як відомо, 
«методологія – це сукупність підходів, способів, методів, при-
йомів та процедур, що застосовуються в процесі наукового 
пізнання та практичної діяльності для досягнення наперед 
визначеної мети. Однією з найбільш розвинених методологіч-
них теорій у наш час є методологія науки. Сучасна методологія 
науки репрезентує достатньо розгалужену систему наукового 
знання, що містить у собі як філософські, так і спеціально нау-
кові аспекти» [19, с. 374–375]. Проте гіпотетично припускаємо, 
що в подальшому дискурсі, скерованому на розроблення мето-
дичної системи й моделі формування професійно орієнтованої 
комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів гума-
нітарно-педагогічного коледжу, буде залучено методологічні 
підходи суміжних дисциплін – культурології, соціології, психо-
логії, соціальних комунікацій.

Що ж до базового термінологічного забезпечення предме-
та нашого дослідження, то тут наявний деякий еклектизм та 
розмитість ключових понять. Наразі спостерігаємо міжнауко-
ве й повсякденне надуживання термінами «комунікація» та 
«компетентність». Так, щодо першого, то в широкому розу-
мінні воно позначає всі види міжлюдської й навіть машинної 
взаємодії в сучасному глобалізованому суспільстві. По суті, 
кому нікативність є тотальною ознакою постколоніального 
технологізованого світу, проте з-поміж соціонімічних наук 
найчастіше й найбагатозначніше комунікативність вживаєть-
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ся в царині теорії й практики соціальних комунікацій. У зв’яз-
ку з цим  наразі важко відмежувати комунікацію як соціальну 
взаємодію, комунікацію як мовну функцію (й компетентність) 
та комунікацію як спілкування в широкому розумінні. М. Оліяр 
з цього приводу резюмує: «Слід зазначити, що поняття «кому-
нікація» має трансдисциплінарний характер і активно вжи-
вається у філософії, психології, соціології та інших науках. 
У педагогіці це поняття досить нове, частіше в педагогічній 
літе ратурі вживається термін «спілкування»» [12, с. 83].

Ф. Бацевич у рамках вивчення комунікативної лінгвістики 
вважає, що поняття «спілкування» родове відносно «комуніка-
ція». Останнє – один із різновидів спілкування як обмін інфор-
мацією, досвідом і знаннями під час міжособистісної взаємо-
дії. Це, на думку науковця, «комплексне поняття, яке охоплює 
всі можливі типи процесів взаємозв’язку й взаємодії людей: 
інфор маційний (обмін інформацією), інтерактивний (зв’язки і 
впливи учасників) і перцептивний (сприйняття органами чут-
тів)» [2, с. 27]. 

Проте, виходячи із понять глобалізованого суспільства та 
соціально-комунікативного (інформаційного) простору, ми 
пропонуємо контраверсійну позицію: комунікація – ширше 
поняття, бо включає не тільки вербальне й невербальне спіл-
кування, а обмін інформацією (в тому числі й немовними фак-
тами) між суб’єктами, ресурсами й машинами. Тому в рамках 
нашого дослідження поняття «комунікативно-мовленнєвий» 
означає той, який комунікує з допомогою мовлення, що є тіль-
ки одним із ресурсів комунікації як загального типу інформа-
ційної взаємодії.

Спочатку розглянемо загальнопедагогічні погляди на ком-
петентність. Так, сучасні науковці, враховуючи здобутки пост-
модерністичної методології, яка виявилася універсальною 
для всіх гуманітарних наук, формулюють на цій основі й спіль-
ні для соціонімічних професій принципи формування фахових 
компетентностей. Розглянемо найзагальніші релевантні для 
нашого дослідження поняття в дискурсі вітчизняних методи-
стів із метою подальшого вироблення робочих визначень. 
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Вихідними категоріями є «компетентність» та компле-
ментарна до неї категорія «компетенція». Існують погляди, 
що ці методологічні поняття співвідносяться як загальне й 
часткове або загальне й конкретне, проте особистісно орієн-
тована пара дигма, яка домінує в сучасній освіті, вимагає фор-
мулювання ключових визначень прогнозованих (очікуваних) 
резуль татів навчання з урахуванням відношення до суб’єктів 
освітнього процесу. 

У цьому плані видається доречним диференціація понять, 
запропонована Л. Мамчур у контексті моделювання очіку-
ваних компетентностей здобувачів освіти основної школи: 
«найбільш вдалими є трактування «компетенції» як стандарт-
ного, загальновизначеного нормативного поняття, а «компе-
тентності» як вияву власних знань і вмінь, може стосуватися 
індивіда, оскільки акцентує увагу на здатності до дії, на дієво-
сті застосування набутих знань і вмінь особистості відповідно 
до визначених освітніх стандартів» [11, с. 29].

У назві нашої статті стрижневою категорією є «компе-
тентність», що свідчить про особистісно орієнтований під-
хід; мето дичну й практичну спрямованість дослідження, а не 
моде лювально-теоретичну.

Авторитетною в сучасній педагогіці є думка І. Зязюна, який 
вважає, що професійна компетентність – це «здатність вирішу-
вати професійні задачі певного визначеного класу, що вимагає 
наявності реальних знань, умінь, навичок, досвіду» [6]. На дум-
ку науковця, це ще й уміння організовувати й підтримувати 
«простір соціально-професійного впливу», який визначається 
фахом, функціями, службовою подачею, соціальним статусом 
та іншими зовнішніми параметрами конкретної спеціалізації.

Компетентність на етапі її формування має дещо інший 
зміст. Це – сукупність особистих якостей, що формуються, пе-
редусім, у напрямі персональної інтенції студента (учня): мож-
ливостей, ціннісних орієнтацій, претензій, інтересів у коре-
ляції зі змістовою характеристикою навчальної дисципліни. 
А. Хуторськой також відмежовує компетенцію як абстрагова-
ну від конкретної особистості наперед регламентовану вимо-
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гу до очікуваних результатів навчання. Компетенція носить 
інваріантний і узагальнений характер [21, с. 64].

Компетентність у розумінні дидактики вищої школи в її 
структуруванні й імплементації в освітній простір має воло-
діти принаймні трьома ключовими атрибутами: внутрішня 
структурованість, кореляція всіх компонентів компетентнос-
ті та можливість їх формування в студентів (практичне вті-
лення) [15, с. 28]. Вважаємо за потрібне експлікувати пер-
ший пункт. Внутрішня структурованість – це три мікрогрупи 
компонентів: знання, уміння й персональні якості, важливі 
для реалі зації певної компетентності. І. Родигіна вважає, що 
знання в аспекті компетентностей мають бути перетворені 
на системні, глибокі й багатофункціональні вміння (здатність 
до діяльності), застосовані до стандартних і нестандартних 
ситуа цій та вирішення практичних завдань, а персональні 
якості (мотивація, установки, цілі, світогляд) є ресурсним дже-
релом для реалізації двох попередніх компонентів.

Важливим є розгляд поняття «комунікативно-мовленнєва 
компетентність» у сучасному зарубіжному методологічному 
дискурсі. Так, у Німеччині цю категорію останнім часом роз-
глядають у розрізі не стільки лінгводидактики, як психолінгві-
стики та психології розвитку, що в плані практичної реалі зації 
має багатовекторне наповнення. Науковці визнають, що кому-
нікативно-мовленнєва компетентність багаторівнева й не є 
суто лінгвістичною, проте серед її рівнів доцільно виокремлю-
вати підструктуру власне мовних знань і мовленнєвих нави-
чок [24, с. 7].

З іншого боку, принципи формування мовно-комунікатив-
ної професійної компетентності майбутніх учителів, за 
К.  Климовою, включають дотримання кількох аспектів: 
антро пологічного (створення умов для персональної освіт-
ньої траєкторії); культурологічного (орієнтованість на етику, 
духов ність, традиційні й сучасні світові здобутки і тренди); 
аксіологічного (формування ціннісних орієнтирів у дусі гума-
нізму) та синергетичного (комунікативна компетентність у 
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своїй реалізації вирішує складніші завдання, аніж очікуєть-
ся) [9, с. 37].

Комплексний і всебічний аналіз складних природних та 
соціальних феноменів потребує чіткого окреслення об’єкта 
дослідження та його термінологічного визначення, оскільки 
такі явища, як комунікація, культура, суспільство, компетент-
ність, настільки багатоаспектні, що за кожним із них можна 
розробляти окрему теоретико-методологічну теорію. З цього 
приводу Т. Симоненко у своєму дисертаційному дослідженні 
зазначає: «Розв’язання проблеми формування професійної 
мовно-комунікативної компетенції майбутнього вчителя- 
філолога ускладнюється тим, що у вітчизняних та зарубіжних 
наукових розробках існують різні підходи та тлумачення сут-
ності, змісту, обсягу, структури поняття «комунікативна ком-
петенція» та інших її видів, зокрема «професійна комунікатив-
на компетенція» [17, с. 27]. 

Аналіз дисертаційних досліджень професійної лінгводи-
дактичної підготовки фахівців гуманітарного профілю, суміж-
них з темою нашої розвідки, демонструє значну розбіжність у 
номенклатурі компетентностей, які репрезентують одне й те 
ж явище. Так, В. Боса послуговується терміном «мовленнєва 
компетентність» [4]; К. Климова – «мовнокомунікативна» [9]; 
Т. Киличенко вживає поняття «комунікативна компетент-
ність» [8]; М. Оліяр – «комунікативно-стратегічна» (формуван-
ня комунікативної особистості) [12]. Існують дослідження, які 
роблять акцент на методиці формування мовних норм, тому 
в них задіяні категорії «мовна компетентність» [10]; лінгвіс-
тична компетентність [16]. Проте й такий підхід передбачає 
не ізольоване вивчення одиниць та норм їх уживання, а фор-
мування мовлення й комунікації у міжособистісній взаємодії. 

Щодо ступеня володіння такою компетентністю, то ці нау-
ковці виокремлюють чотири ієрархічні рівні: неусвідомлена, 
репродуктивна, креативна та творча компетентності. Як вид-
но з визначення, наразі важко диференціювати мовленнєво- 
комунікативну компетентність від власне комунікативної 
через взаємопроникнення інструментів, способів й обсягу 



164

Мовна особистість в освітньому просторі: монографія

кому нікації. Відкидаючи власне технологічні засоби комуні-
кації (ґаджети, Інтернет, невербальні засоби), вважаємо, що 
мовна комунікативна компетентність вже не може зводити-
ся тільки до ефективного володіння лінгвальним потенці-
алом й обов’язково включає соціокультурний компонент – 
знання, стратегії, ментальну приналежність, соціальну роль, 
крос-культурну орієнтованість особистості тощо.

На нашу думку, структуру й ієрархію мовленнєво-комуні-
кативної компетентності необхідно трактувати, виходячи з 
феномену мовної особистості. Структура останньої детально 
розроблена в працях Ю. Караулова, який виокремив вербаль-
но-семантичний, когнітивний та прагматичний аспекти, що 
загалом включає психологічну та соціальну інтегрованість 
людини в багатовимірний процес комунікації [7, с. 43–45]: 
перший рівень репрезентований природнім володінням 
 мовою на побутовому рівні, фактично – персональною мов-
ною картиною й ідіолектом. Другий рівень – інструменталь-
ний, на якому інтелектуальна сфера особистості з допомогою 
розуміння, сприймання, говоріння, створення й використання 
дискурсів збагачується знаннями й досвідом. Якщо на першо-
му рівні валідно послуговуватися словами, значеннями та їх 
індивідуальним уживанням, то на другому функціонують ідеї, 
знання й концепти, що мають уже соціальну природу й зна-
чення (системність). На третьому рівні володіння мовленнєво- 
комунікативними компетентностями мовна особистість 
може транслювати, реалізовувати, діяти, виходячи з власних 
 потреб, мотивів й устремлінь, беручи участь у загальній пере-
творювально-креативній діяльності соціуму. 

З огляду на актуальність соціальної й міжкультурної пове-
дінки в зарубіжних лексикографічних джерелах комуніка-
тивну компетентність розглядають розширено, а мовленнє-
ву – як її частковий вияв. Так, комунікативна компетентність 
у німецькому методичному довіднику «Grundbergriffe des 
Deutschunterrichts» включає вміння послуговуватися мовою 
з урахуванням соціальних, країнознавчих та психологічних 
знань і норм, що виявляється як мінімум у чотирьох групах 
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часткових компетенцій: власне мовної (продукування доціль-
ного мовлення), словесно-когнітивної (сприймання й вира-
ження знань, відчуттів); словесно-комунікативної (продуку-
вання дискурсу з урахуванням прагматичного контексту) та 
метатеоретичної (накопичення, розуміння й інвентаризація 
усіх мовних засобів окремої особистості) [25, с. 17–24]. Ос-
танній компонент мовленнєво-комунікавтиної компетентно-
сті, на нашу думку, валідний для професійного застосування, 
оскільки фахівець не тільки ситуативно продукує професій-
ний дискурс, а й усвідомлює, розуміє й парадигматично стра-
тифікує власний мовно-комунікатвиний інструментарій, чого 
немає в структурі непрофесійної мовленнєво-комунікативної 
компетентності.

Прагматичному аспекту соціонімічних компетентностей 
у Західній Європі приділяється особлива увага, тому знаннє-
вий аспект часто перебуває на другому плані. Мовленнєво- 
комунікативна компетентність в інваріантному розумінні – це 
вміння користуватися тим мовним арсеналом, що вже є, але 
з максимально адекватним і доречним урахуванням етики, 
ситуа ції, досягнення мети або консенсусу всіма учасниками 
взаємодії [22, с. 35]. При цьому граматична правильність чи 
доцільне слововживання також вважаються виявом адекват-
ності й аспектом дотримання професійної, побутової або іншої 
етики.

У рамках розгляду термінології особливу увагу необхідно 
приділити компетентнісному підходу. Так, в останні десяти-
ліття в дидактиці відбулася поступова заміна класичної тріа ди 
очікуваних результатів «знання – уміння – навички» на компе-
тентності, що вказує на більш цілісну, універсальну й міждис-
циплінарну освітню мету у підготовці фахівців усіх  галузей. 

Компетентнісний підхід особливо актуальний в лінгводи-
дактиці, оскільки, на думку Л. Скуратівського, він дозволяє 
враховувати максимальне коло соціально-комунікативних 
факторів і сприяє не формуванню спілкування, а здатності до 
комунікації, приватної, ділової, професійної – тієї, якої вима-
гають ситуації швидко змінюваного світу [18, с. 2].
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Н. Остапенко вбачає поширення компетентнісного підходу 
в дисонансі освіти й соціальних запитів, що виникли на межі 
тисячоліть: «Наукове обґрунтування компетентнісна освіта 
(або освітні компетентності) одержала ще на початку 90-х 
років минулого століття в зарубіжних країнах. Її виникнення 
було зумовлено такими важливими чинниками, як катастро-
фічне відставання школи від темпів розвитку й оновлення 
знань та соціокультурні зрушення, пов’язані з масовим поши-
ренням освіти, її доступністю для всіх, а також перехід від 
 засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для 
творчої діяльності» [13, с. 33–34].

Компетентнісний підхід виходить за межі дидактики в 
звичному розумінні й охоплює розвиток особистості дитини 
(студента), оскільки їх становлення відбувається не в навчаль-
но-виховному процесі, а освітньому. Останній є середовищем 
мобілізації психічних, адаптивних, когнітивних, соціальних і 
творчих ресурсів і можливостей, де в спеціально організова-
них, і в спонтанних освітніх умовах доречніша тріада «навчан-
ня – виховання – розвиток». При цьому їх не можна стимулю-
вати директивно й наперед визначено. Найбільш радикальна 
думка з цього приводу – це протиставлення знань – умінь – 
нави чок компетентностям, оскільки саме останні є результа-
том освіти й особистісного розвитку [5, с. 70].

Важливо з’ясувати співвідношення так званих ключових 
і власне професійних компетентностей, які певною мірою 
 мають щодо конкретних професій певні точки перетину. Пер-
ші – «пов’язують воєдино особистісне і соціальне в освіті, відо-
бражають комплексне оволодіння сукупністю способів діяль-
ності, що створює передумови для розроблення індикаторів 
їх вимірювання, вони виявляються не в цілому, а в конкрет-
ній справі та ситуації; набуваються не лише під час вивчення 
предметів, але й засобами неформальної освіти, впливу сере-
довища тощо» [3, с. 2]. Другі можуть формуватися тільки в 
кореляції з першими. Особливо це стосується соціонімічних 
професій. У зарубіжних методологічних концепціях до ключо-
вих компетенцій відносять комунікативну, інформаційну, нав-
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чальну (здатність навчатися в закладі й поза ним упродовж 
життя), життєву (соціально-діяльнісну) й загальнокультур-
ну [23].

В. Бабенко, вивчаючи формування комунікативної компе-
тентності майбутніх учителів української мови й літератури, 
здійснила міжпрофесійне узагальнення: «Аналіз і синтез нау-
кових студій уможливив виокремлення тенденції до кореляції 
комунікативної компетентності з подальшою професійною 
діяльністю, оскільки останнім часом у наукових розвідках 
визначають мовну, мовленнєву, комунікативну або іншу ком-
петентність фахівця певної галузі» [1, с. 40]. Тому в неповних 
лінгводидактичних дослідженнях виокремлюють комуніка-
тивну або, вужче, комунікативно-мовленнєву компетентність 
учителя, соціального працівника, юриста і навіть тих фахівців, 
мова й мовлення для яких не є інструментом їхньої перетво-
рювально-виробничої діяльності (комунікативно-мовленнєва 
компетентність інженера, архітектора, технолога виробницт-
ва, аграрія та ін.). 

Змістову структуру комунікативної компетентності можна 
визначити як органічну й усвідомлену здатність до застосу-
вання мовних, невербальних, перцептивних, інтерактивних, 
презентаційних, інформаційних засобів і ресурсів з метою 
впливу на учасників комунікації з особистою чи суспільно зна-
чимою метою. При цьому ці засоби й ресурси застосовують-
ся в рамках індивідуального стилю, поведінки, стратегії, 
технік тощо. Оскільки об’єктом формування в межах нашого 
дослідження є мовленнєво-комунікативна компетентність, 
то пропонуємо інші підтипи комунікативної компетентності 
вважати комплементарними й такими, без яких мовленнєво- 
комунікативна складова не реалізовуватиметься повністю, 
будучи відірваною від цілісного процесу взаємодії.

Звідси випливає висновок: компетентнісний підхід перед-
бачає формування професійних здатностей у взаємодії й кому-
нікації. Комунікативні компетентності при цьому найбільш 
функціональні й універсальні: вони потрібні для самого нав-
чання, вони – результат освіти; є ключовими і можуть бути 
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професіональними. Зрозуміло, що вищевказані аспекти перед-
бачають різну глибину й спрямованість змістового напов-
нення мовно-комунікативних компетентностей. Зіставляючи 
ієрархію комунікативних компетентностей та ступінь їх важ-
ливості для різних професій, стверджуємо, що мовна компе-
тентність базова для всіх соціалізованих індивідів, мовлен-
нєва – для всіх професій, а мовленнєво-комунікативна – тільки 
для соціонімічних. 

При цьому мовленнєво-комунікативна компетентність 
набу ває нині статусу ключової навіть поза професійним під-
ходом: комунікувати в інформатизованому ущільненому сві-
ті повинні всі, тобто комунікативна компетентність бажана 
для повноцінного життя в соціумі, але не як професійна, а 
прагматично- ужиткова.
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ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ Й МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІ ОСНОВИ 
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Пентилюк М. І.,
доктор педагогічних наук, професор кафедри української філології 
та журналістики Херсонського державного університету, 
заслужений діяч науки і техніки України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ  
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ  

ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Однією з проблем, зумовлених станом сучасного освіт-
нього процесу, є підготовка молодого покоління до активної 
життєдіяльності в якісно нових умовах сьогодення. Її розв’я-
зання потребує усталеної системи організації виховної роботи 
в освітніх закладах, нових напрямів розвитку мовної і літера-
турної освіти й урахування загальноєвропейських рекомен-
дацій з питань виховання мовнокомунікативної особистості. 
Педагогічна проблема «як виховувати» не втрачає наукової 
актуальності.

Важливим складником цієї проблеми є питання методів, 
прийомів, засобів і форм виховання учнів основної школи 
засо бами української мови і літератури. Її актуальність зумов-
лена також і тим, що вона визначає технології виховання 
особистос ті. Останнім часом з’явилася нова категорія «техно-
логія виховання», зміст якої випливає з методології вихован-
ня, системи методів, прийомів, засобів і форм виховної роботи 
в школі, зокре ма на уроках гуманітарних предметів та в позау-
рочний час. На думку С. Максимюка, «основною рушійною 
 силою процесу виховання особистості учня є суперечності, що 
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виникають між набутим досвідом поведінки і новими цілями 
та можливостями» [10, с. 222].

Актуальність вивчення методології виховання зумовлена 
низкою суперечностей: 

– багатим арсеналом методів виховання (І. Бех, Н. Волко-
ва, Н. Мойсеюк, С. Максимюк, В. Омеляненко, А. Кузьмінський 
та ін.) й обмеженим використанням їх у масовій практиці 
вчителів- словесників і вихователів;

– традиційними уявленнями про методологію виховання 
особистості й потребою часу розширити ці уявлення шляхом 
збагачення знань новими науковими дослідженнями;

– традиційною системою навчання й виховання, орієнтова-
ною на засвоєння системи знань і виховних правил, та об’єк-
тивною потребою застосування їх у повсякденній комуніка-
тивній діяльності учнів.

Ці суперечності впливають на методологію виховання і 
своєю чергою викликають суперечності в практиці виховної 
роботи.

Методологічна основа виховання мовної особистості досі 
залишається здебільшого об’єктом наукових досліджень педа-
гогів та лінгводидактів і не набула широкого впровадження 
в практику освітніх закладів, а це певним чином звужує уяв-
лення про розмаїття методичного інструментарію виховної 
роботи в сучасних загальноосвітніх закладах та функційні 
можливості освіти загалом. Нерідко в практиці виховання 
вико ристовуються розрізнені форми й методи, часом над-
мірна кількість їх не дає позитивного результату: учні зали-
шаються байдужими до тих виховних заходів, які організовує 
вчитель – словесник чи класний керівник. А головне у вихо-
ванні мовної особистості – поєднати освітні й виховні дії впли-
ву на учнів, зробити їх зацікавленими співучасниками цього 
процесу. Отже, виникає необхідність з’ясувати методологічні 
засади відбору й застосування дидактичних засобів вихован-
ня в поєднанні їх із засобами навчання.

Спочатку визначимо методологічні засади виховання мов-
ної особистості. У висвітленні цих засад слід з’ясувати механіз-
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ми й закономірності виховання, що регулюють систему мето-
дів і прийомів, які забезпечують ефективну реалізацію форм 
організації роботи в закладах загальної середньої освіти.

Розкриємо значення поняття «методологія». За філософ-
ським словником, методологія – 1) вчення про методи пізнан-
ня та перетворення дійсності; 2) сукупність прийомів дослід-
ження, що застосовуються в певній науці. Загальним методом 
розвитку наукового пізнання є матеріалістична діалектика, 
методологічна функція якої реалізується за допомогою систе-
ми закономірностей і принципів [16, с. 373–374]. 

В «Енциклопедії освіти» зазначається, що поняття мето-
дології – одне з найбільш невизначених, багатозначних і 
 навіть суперечливих. Розрізняють кілька рівнів методоло-
гії: зміст першого рівня – це філософське знання; другий 
 рівень – загально наукова методологія (системний і діяльніс-
ний підхо ди, характеристика різних типів досліджень); тре-
тій  рівень – конкретна наукова методологія, тобто сукупність 
мето дів, принципів дослідження, які застосовуються в тій чи 
тій спеціаль ній науковій дисципліні [7, с. 498].

Для нашого дослідження найбільш прийнятним є третій 
рівень методології, бо саме він дозволяє визначити методо-
логічні засади виховання учнів загалом і мовної особистості 
зокрема, що мають відбивати її загальнофілософські уявлення 
про теорію й методику виховання особистості та закономір-
ності, методи, їхні зв’язки з принципами виховання.

У теорії і практиці виховання особистості важливу роль 
відіграють механізми виховання, що існують об’єктивно, 
забез печуючи існування певних закономірностей виховного 
процесу. Механізми й закономірності. Проблема механізмів 
виховання вивчається В. Галузяком, М. Сметанським, Н. Мой-
сеюк, О. Лєоньєвим, С. Максимюком, Н. Волковою та ін.

Під механізмами виховання вчені розуміють «шляхи роз-
витку мотиваційно-ціннісної сфери особистості в процесі 
 засвоєння нею соціального досвіду» [4, с. 289]. Якщо врахува-
ти, що українська мова і література своїм змістом і засобами 
забезпечують особистості соціальну адаптацію і засвоєння 
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цього досвіду, то визначення і врахування механізмів вихо-
вання є важливою передумовою реалізації методологічних 
 засад діяльності вчителя-словесника.

Науковці визначають кілька механізмів виховання особис-
тості: ідентифікацію, емоційне зумовлювання, наслідуван-
ня та імітацію, мотиваційне опосередкування, вживання в 
соціаль ну роль, самоспостереження та ін. [4].

Унаслідок ідентифікації відбувається засвоєння моральних 
норм, цінностей, настанов і способів поведінки, як загальної, 
так і вербальної, що виявляється в процесі міжособистісних 
контактів у спілкуванні. Ідентифікація зумовлює вияв емоцій-
ного зв’язку між індивідом і людиною, роль якої він на себе 
приміряє, з якою себе ототожнює, на яку хоче бути схожим.

Емоційне зумовлювання полягає у формуванні позитивно-
го ставлення до об’єктів та способів поведінки, що супровод-
жуються позитивними емоціями, і негативного до тих, які, 
відповідно, супроводжуються негативними емоціями. Для 
нашо го дослідження цей механізм важливий тим, що мате ріал 
з української мови і літератури впливає на емоційну сферу 
 учнів і викликає в них позитивні чи негативні емоції. Ідеться 
про засвоєння емоційної лексики на уроках мови, реакція на 
зміст творів художньої літератури, оцінка вчинків літератур-
них героїв тощо.

Наслідування й імітація виявляються у відтворенні особи-
стістю манер, мовлення, поведінки інших людей під час спіл-
кування. Цей механізм стимулює вчителя на застосування 
імітаційних методів навчання й виховання учнів. А самі учні, 
імітуючи, наслідуючи, мають можливість спиратися на кращі 
якості тих, з ким контактують і спілкуються, та виробляти в 
собі кращі риси характеру й поведінки, розвивати якості вихо-
ваної, культурної й духовно багатої особистості.

Мотиваційне опосередкування лежить в основі вербаль-
них виховних упливів (переконування) на особистість учня. 
Аксіоло гічний складник виховного впливу полягає у фор-
муванні мотиву певної діяльності, зокрема мовленнєво- 
комунікативної, оскільки спрямований на формування нових 
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мотивів шляхом зв’язування у свідомості учня норм, способів 
поведінки, до яких виробляється емоційне ставлення, з тими 
об’єктами, що вже мають для нього цінність. Цей механізм 
дозволяє на основі принципів наступності й перспективності 
формувати в учнів духовні, культуромовні та морально-етичні 
якості.

Механізм уживання в соціальну роль зумовлює засвоєн-
ня особистістю норм і способів поведінки, дотримання яких 
вима гає прийнята нею соціальна роль. Для виховання мов-
ної особистості цей механізм винятково важливий, оскільки 
вход ження людини в соціум супроводжується тими комуніка-
тивними ролями, які їй доводиться виконувати повсякчасно. 
Кому нікативних умінь і навичок учні набувають насамперед 
на уроках української мови і літератури, що вимагає від учите-
ля застосування інтерактивних методів навчання й  виховання. 

Самоспостереження передбачає виховання якостей і наста-
нов шляхом сприймання особистістю власної поведінки, що 
виявляється насамперед під час спілкування. Самоспостере-
ження супроводжується самоаналізом, що сприяє й самовихо-
ванню [4, с. 289–295]. Як бачимо, означені механізми об’єктив-
но існують в системі освіти й завдання педагога спиратися на 
них, уміло використовувати у вихованні мовної особистості 
учнів, ураховуючи їхні вікові, психологічні особливості та спе-
цифіку змісту й технології навчання української мови і літера-
тури.

Поряд із механізмами виховання об’єктивно існують зако-
номірності процесу виховання, що теж активно впливають на 
методологію виховної роботи, а отже, й на вибір методів, при-
йомів, засобів і форм.

Закономірностям виховання належну увагу приділяють у 
своїх працях С. Гончаренко, С. Максимюк, В. Галузяк, М. Сметан-
ський та ін. С. Гончаренко визначає закономірності виховання 
як «стійкі й суттєві зв’язки між елементами виховного проце-
су, що забезпечують його ефективність» [5, с. 131]. В.  Галузяк 
і М. Сметанський стверджують, що «закономірність – це об’єк-
тивно існуючий, повторюваний суттєвий зв’язок, який харак-
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теризує розвиток і функціювання певного процесу чи явища. 
Виявлення закономірностей дає можливість визначити нор-
ми, які регламентують структуру, зміст і методику організації 
виховання» [4, с. 295–296].

С. Гончаренко виділяє загальні закономірності виховання, 
що стосуються виховного процесу загалом. З-поміж них най-
більш прийнятні для нашого дослідження такі:

– процес виховання будується на принципах гуманізму й 
демократизму, що забезпечується загальною освітньою пара-
дигмою й циклом гуманітарних дисциплін;

– виховання особистості відбувається лише в процесі 
включення в різносторонню діяльність у позиції її учасника 
та орга нізатора (включення учнів у мовленнєву діяльність, 
осно ви якої вони засвоюють на уроках мови й удосконалюють 
свої комунікативні вміння й навички на уроках літератури та 
 інших предметів і в позакласній роботі);

– дієве виховання – таке виховання, яке стимулює власну 
(внутрішню) активність в організованій діяльності;

– процес виховання особистості спрямовується на забезпе-
чення їй радості успіху від діяльності й досягнутого результа-
ту, що передбачає створення емоційно-позитивного середови-
ща під час навчання й виховання учнів та формування в них 
саморозвитку й самооцінки [5, с. 131].

Закономірності виховання, визначені С. Максимюком [10, 
с. 222–223], орієнтують учителя на усвідомлення суспіль-
ної значущості виховання мовної особистості, органічного 
взаємо зв’язку навчання й виховання учнів і ролі діяльності та 
спілкування в цьому процесі. На думку вченого, зумовленість 
виховання суспільними потребами та умовами життя має 
вияв лятися на уроках вивчення основ наук (у нашому дослід-
женні – української мови і літератури), під час позаурочної та 
позашкільної роботи, тобто виховання мовної особистості уч-
нів має неперервний характер і є основою освітнього й вихов-
ного процесу. Суттєвою, на наш погляд, є взаємозалежність 
виховання, навчання і розвитку особистості. За цією законо-
мірністю діє девіз: виховуючи – навчати, а навчаючи – вихо-
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вувати. Не менш суттєвою є визначальна роль діяльності та 
спілкування у вихованні мовної особистості. Ця закономір-
ність реалізується на уроках різних предметів, особливо зав-
дяки спілкуванню на уроках мови і літератури.

Механізми і закономірності зумовлюють існування низки 
принципів виховання особистості. Як стверджує С. Гончарен-
ко, «принципи виховання – вихідні положення, що випли-
вають із закономірностей виховання і визначають загаль-
не спрямування виховного процесу, основні вимоги до його 
зміс ту, мето дики й організації» [5, с. 270]. Це система вимог, 
що охоплює всі сторони процесу навчання й виховання та від-
биває його результати, досвід виховної практики. Принципи 
вихо вання становлять основу змісту, методів, прийомів і форм 
виховної роботи в закладах загальної середньої освіти.

За С. Гончаренком, до загальних принципів виховання слід 
віднести такі принципи: суспільної спрямованості; виховання 
особистості в діяльності та спілкуванні; стимулювання внут-
рішньої активності особистості; гуманізму з високою вимог-
ливістю; оптимістичного прогнозування; опори на позитивні 
якості учнів; врахування вікових та індивідуальних особли-
востей учнів; виховання в колективі; єдності й погодженості 
вимог, зусиль і дій у закладах загальної середньої освіти, у 
роди ні й громадськості [5, с. 270].

Кожний із перелічених принципів дотичний до вихован-
ня мовної особистості учнів, оскільки стимулює особистісно 
орієнтований, компетентнісний і комунікативно-діяльнісний 
підходи й спонукає вчителя-словесника до вибору відповід-
них методів виховного впливу на учнів. Особливо відзначи-
мо необхідність опори на принципи виховання особистості в 
діяльності та спілкуванні, стимулювання внутрішньої актив-
ності особистості, врахування вікових та індивідуальних особ-
ливостей учнів і виховання в колективі.

Оскільки вивчення української мови і літератури є пізна-
вальною діяльністю учнів і супроводжується активною мов-
леннєвою діяльністю та спілкуванням учителя з учнями й 
учнів між собою, цей процес вимагає врахування принципу 
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вихо вання мовної особистості в мовленнєвій та комунікатив-
ній діяльності.

Основною ознакою цього процесу, на думку В. Сухомлин-
ського, є встановлення особистісних зв’язків між учителем і 
вихованцями, що відзначаються доброзичливістю, щирістю, 
толерантністю. «Духовний світ сучасної людини потребує 
глибокої досконалості педагогічного процесу в напрямі підви-
щення культури морально-емоційних стосунків між виховате-
лем та колективом, між вихователем і особистістю вихован-
ця» [15, с. 67], що насамперед виявляється в міжособистісних 
стосунках, у повсякденному спілкуванні.

«Особистість характеризується не тільки практично- 
творчою і пізнавальною активністю, але й комунікативною, 
яка визначається формами і мірою участі особи в спілкуван-
ні з іншими людьми» – констатує І. Цимбалюк [18, с. 18]. Цю 
ж думку висловлює академік І. Бех. Він уважає, що «головним 
мотиваційним чинником життєдіяльності підлітка є його 
самоак туалізація. Підлітки 12–15 років головною сферою 
самоак туалізації вважають спілкування» [3, с. 106]. Аналізую-
чи психічний розвиток підлітків, учений відзначає зростання 
вербальної агресивності й негативізму в дітей підлітково-
го віку, що призводить до соціальних конфліктів між ними 
й дорос лими (батьками, учителями). У цьому сенсі важко 
перео цінити роль учителя-словесника та його інструментарій 
(українську мову й літературу). 

Процес виховання особистості учня вимагає стимулювання 
його індивідуальних якостей – духовних, морально- етичних, 
культуромовних та розвитку мовленнєвих здатностей особис-
тості з метою актуалізації природних здібностей, мовної інтуї-
ції індивіда. Виховання мовної особистості учнів вимагає усві-
домлення ними своєї соціальної впевненості, віри в себе, свої 
здібності й можливості. Дотримуючись принципу стимулю-
вання внутрішньої активності особистості, необхідно розвива-
ти особисті здібності дитини, актуалізувати її внутрішні здат-
ності до самореалізації й самовиховання. Цікаві міркування в 
цьому сенсі зустрічаємо в І. Беха: «З нашого погляду, розвиток 
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особистості відбувається не в ході іманентного розгортання в 
індивіді якихось психічних сил, не виступає він і результатом 
стихійно здійснюваних перебудов психічної організації. Пере-
думови внутрішнього розвитку особистості пов’язані зі здат-
ністю людини виробляти і змінювати ставлення до самої себе. 
Така здатність виникає і розвивається в процесі цілеспрямо-
ваного виховання і самовиховання як загальної форми особис-
тісного розвитку» [2, с. 60].

З психологічного боку потребу в індивідуальному творчо-
му самовираженні учнів створює і спрямовує вчитель. Справж-
ній духовний, морально-етичний і культуромовний розвиток 
особистості відбувається в пошуках людиною «самої себе». Ці 
пошуки – справедливі спроби визначитися в житті, відкри-
ти в собі власний потенціал, знайти йому застосування, щоб 
повністю реалізувати свої можливості. Це прагнення сучасної 
люди ни знайти себе, твердий ґрунт під ногами, те, заради чого 
варто жити. Коли йдеться про виховання учнів, то врахуван-
ня їхніх вікових та індивідуальних особливостей обов’язко-
ве, а виховання в колективі є важливим складником теорії і 
практики виховання. Цей принцип лежить в основі освітнього 
й виховного процесу в сучасних закладах загальної середньої 
освіти.

Дослідники (І. Бех, С. Гончаренко, В. Галузяк, А. Кузьмін-
ський, О. Любар, М. Сметанський, М. Стельмахович та ін.) виді-
ляють принципи національного виховання. Так, С.  Гончаренко 
до означених принципів відносить «виховання в громадян-
ському, національному дусі; гуманізм, демократизм, приро-
довідповідність, діяльнісно-особистісний; єднос ті родин-
ного і шкільного виховання, наступність, спадкоємність 
поколінь» [5, с. 270]. Більшість із перелічених принципів 
 лежать в основі виховання мовної особистості й реалізуються 
насамперед на уроках української мови та літератури й інших 
гуманітарних дисциплін, у позакласній і позашкільній робо-
ті. Особливо акцен туємо на принципі природовідповідності, 
зародки якого зустрічаються в працях античних мислителів, 
усебічне обґрунтування його дали Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, 
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П.  Пестлоцці й Ф. Дістервег, Г. Сковорода, а пізніше К. Ушин-
ський і В. Сухомлинський.

Ідея природовідповідності у вихованні дітей активно до-
сліджується в працях сучасних учених (І. Бех, А. Кузьмінський, 
В. Омеляненко, М. Стельмахович, В. Федяєва та ін.). Її суть 
поля гає в тому, щоб вихователь у своїй діяльності керувався 
чинниками природовідповідного розвитку дитини, враховую-
чи її здібності, здатність до саморозвитку й самовиховання.

І. Бех у вихованні особистості пропонує «виокремити 
основ ні принципи, яким має відповідати сучасне вихован-
ня як залучення особистості до вироблених людством цін-
ностей, створення сприятливих умов для реалізації нею сво-
го природного потенціалу та розвитку творчого ставлення 
до життя» [3, с. 20]. Автор виділяє принципи національної 
спрямованос ті, культуровідповідності, гуманізації виховного 
процесу, ціліс ності, акмеологічний принцип, суб’єкт-суб’єк-
тної взаємодії, особистісної орієнтації, превентивності та 
технологізації [3, с. 20–23]. Перелічені принципи мають за-
гальнодидактичну цінність і спиратися на них варто в процесі 
застосування різних форм виховання школяра. Для нас вони 
важливі тим, що визначають загальні орієнтири навчаль-
но-виховного процесу в освітніх закладах, без яких цей процес 
не досягне бажаного результату.

Крім названих вище, І.Бех виділяє чотири принципи функ-
ціювання, що мають прямий стосунок до виховання мовної 
особистості, оскільки передбачають виховну дієвість особис-
тісно орієнтованих технологій [3, с. 169–175]. Розглянемо 
 кожен із цих принципів.

Принцип цілеспрямованого створення емоційно збагаче-
них виховних ситуацій полягає в активному впливі вчителя 
на вихованця, у домаганні свідомого сприйняття дитиною 
мораль них норм поведінки. За І. Бехом, «виховна ситуація – 
це соціальні умови, за яких дитина в стосунках із дорослим 
 засвоює соціальні норми поведінки» [3, с. 170]. Це відбуваєть-
ся завдяки створенню психологічних умов для виявлення 
позитивних емоцій під час спілкування, що сприяють форму-
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ванню у вихованця емоційних знань про моральну норму й 
вихованню вмінь на неї спиратися під час різних комунікатив-
них ситуацій, для розвитку вміння дотримуватися моральних 
норм і вияву належного рівня культури мовлення. Урахування 
цього принципу у вихованні мовної особистості учня забез-
печує позитивний емоційний уплив учителя на вихованця й 
формування в останнього вмінь виявляти свої позитивні емо-
ції в процесі міжособистісних контактів у повсякденному жит-
ті, створювати позитивну емоційну ауру спілкування.

Принцип особистісно розвивального спілкування в загаль-
нопедагогічному аспекті забезпечує специфічні стосунки між 
вихователем і вихованцем. У контексті нашого дослідження 
цей принцип виступає як провідна форма особистісно розви-
вального спілкування з особливим упливом слова вчителя на 
комунікативний розвиток учнів, їхню поведінку під час міжо-
собистісних контактів, що сприяє активній соціалізації їх.

Певну роль у вихованні мовної особистості відіграє прин-
цип використання співпереживання. Як стверджує І. Бех, 
«витоки моральної поведінки дитини починаються з уміння 
дотримуватися її на основі розуміння емоційного стану люди-
ни. Єдиний шлях до такого розуміння – власні переживання, 
самовідчуття емоційних реакцій, їх узагальнення» [1, с. 172]. 
Оскільки спілкування зумовлює взаємодію, взаємовплив, 
співпереживання і взаєморозуміння, то необхідно виховувати 
в учнів уміння регулювати свої емоції, контролювати пове-
дінку під час міжособистісних контактів. На думку психологів, 
«спілкування – складний, багатоплановий процес встановлен-
ня й розвитку контактів між людьми, породжений потребою 
в спільній діяльності, він складається з обміну інформацією, 
вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розумін-
ня партнера по спілкуванню» [14, с. 511].

Саме в спілкуванні виявляється емпатія (усвідомлення 
емоційного стану, проникнення в переживання іншої люди-
ни), що відповідним чином настроює комуніканта на позитив-
не сприйняття співрозмовника. Такі форми емпатії, як співпе-
реживання, співчуття, необхідно формувати в учнів, оскільки 



182

Мовна особистість в освітньому просторі: монографія

вони пов’язані емоційними стосунками між учасниками спіл-
кування, що відповідним чином виробляє в дитини емоційне 
ставлення до ситуації, явища і є моральним виявом поведінки 
особистості.

Як підсумок можемо констатувати, що методологічною 
основою виховання мовної особистості учнів є вміле вико-
ристання принципів виховання, а його засобами є українська 
мова і література, що в подальшому забезпечить ефективне 
застосування методів, прийомів, засобів і форм виховання 
мовної особистості учнів.

Змістом виховання особистості є її духовність, мораль-
но-етичні, культуромовні якості, у практичній діяльності цей 
зміст реалізується в методиці виховання, яка включає виховні 
принципи, закономірності та вміле застосування їх учителя-
ми, класними керівниками в освітньому й виховному процесі.
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МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Постійне збільшення обсягів інформації, стрімкий розвиток 
інформаційних технологій детермінує модернізацію освітньо-
го простору, розширення можливостей здобувачів вищої осві-
ти в розв’язанні актуальних педагогічних завдань. У зв’язку з 
пандемією та карантинними заходами, що спричинили масове 
введення дистанційного навчання, загострилася потре ба вив-
чення особливостей і дидактико-розвивального потенціалу 
змішаного навчання загалом, у процесі фахової підготовки 
студентів-філологів зокрема. На сайті Міністерства освіти і 
нау ки України 24 червня 2020 року було оприлюднено реко-
мендації щодо впроваджено змішаного навчання у закладах 
фахової  передвищої та вищої освіти [11]. На думку розроб-
ників рекомендацій, «якісно впроваджене змішане навчання 
суттєво покращує освітній процес» [11, с. 23]. Тож у цьому 
контекс ті гостро постає питання якісного впровадження змі-
шаного навчання.

Дослідники проблеми (К. Бугайчук, І. Воротникова та ін.) 
зазначають, що значний вплив на ефективність освітнього 
процесу має вибір оптимальної моделі змішаного навчання. 
Студіювання наукових праць із проблеми зумовило висновок, 
що на сьогодні розроблено понад 40 моделей змішаного нав-
чання. Так, С. Афонін виокремлює шість моделей змішаного 
навчання, до яких відносить зміну робочих зон, зміну класів 
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(лабораторій), індивідуальний план, перевернутий клас, гнуч-
кий план, віртуальну модель.

Для реалізації першої означеної моделі (зміна робочих зон) 
організації змішаного навчання необхідно спланувати опти-
мально простір класу, тобто виокремити й відповідно офор-
мити робочі зони для онлайн-роботи, групової роботи, роботи 
з педагогом тощо. Здобувачі освіти мають бути розподілені 
на групи й почергово переходити від зони до зони через пев-
ний часовий проміжок. Попри те, що ця модель є поширеною 
в школах США та Європи, в українських закладах освіти вона 
не набула такого поширення, очевидно, тому, що потребує 
певної кількості комп’ютерного обладнання, до того ж примі-
щення має відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Як свід-
чить практика, суб’єкти освітнього процесу ще не виявляють 
належ ного рівня готовності до реалізації цієї моделі.

У цьому контексті вважаємо більш прийнятною іншу 
 модель – зміну класів (лабораторій), – яка дуже схожа на попе-
редню, але діє на рівні закладу освіти. Педагог проводить за-
няття за розкладом або за домовленістю між суб’єктами освіт-
нього процесу.

Модель «Ідивідуальний план» може діяти як на рівні шко-
ли (університету), так і на рівні класу (групи). Кожен здобувач 
освіти має індивідуальний план, розроблений педагогом або 
комп’ютерною програмою. Онлайн-навчання в межах означе-
ної моделі активно застосовують для теоретичної підготовки, 
роботи з різноманітними тренажерами тощо. У цьому випадку 
не обов’язково відвідувати всі наявні робочі зони (лаборато-
рії), а лише ті, що визначені в індивідуальному плані.

Модель «Гнучкий план», на нашу думку, максимально вра-
ховує індивідуальні потреби й когнітивні запити кожного 
здобувача освіти. Основою цієї моделі є онлайн-навчання, а 
педагоги надають здобувачам освіти необхідну допомогу й 
підтримку. Зазначимо, що в межах означеної моделі мають 
бути сформовані вміння контролю щодо проходження кур-
су, оскільки учень (студент) сам вирішує або ж дотримуєть-
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ся реко мендацій педагогів, визначаючи, відвідування яких 
 занять є потрібним саме для нього.

Віртуальна модель не передбачає обов’язкового відвіду-
вання закладу освіти. Учень або студент опановує навчальні 
дисципліни онлайн, спілкується віртуально з педагогами, у 
разі потреби консультується з іншими викладачами, а також 
може відвідати заклад освіти.

Водночас зазначимо, що попри різноманіття моделей змі-
шаного навчання, їх об’єднує те, що всі вони, як і будь-яка 
інно ваційна технологія, потребують часу, значних додаткових 
зусиль щодо формування в здобувачів освіти вмінь самостій-
ної роботи. На відміну від традиційної системи навчання, де 
 акцент завжди робили на знаннєвому компоненті як основі 
для формування вмінь і навичок здобувачів освіти, викори-
стання змішаного навчання зумовлює формування інших 
умінь, зокре ма працювати самостійно й у команді, а також 
планувати власну навчальну діяльність, рефлексійних. Прак-
тика демонструє відхід від фронтальних форм роботи, водно-
час збільшується питома вага самостійності, командної діяль-
ності.

У монографії «Теорія та практика змішаного навчання» теж 
виокремлено шість моделей, до яких автори відносять модель 
обертання, гнучку модель «Flex», модель «Інтенсивна ордина-
тура», збагачену віртуальну модель, моделі «Автономна гру-
па», «Особистий вибір». Схарактеризуємо їх докладніше. 

«Модель обертання – курс або урок, у якому студенти пере-
міщаються за встановленим графіком або на розсуд учителя 
між методами навчання, принаймні, одним з яких є дистан-
ційне навчання» [12, с. 123]. У межах означеної моделі автори 
виокремлюють такі підвиди, як обертання робочих зон, лабо-
раторія обертання, перевернутий клас та індивідуальне обер-
тання.

На окрему увагу заслуговує гнучка модель «Flex» – «курс, 
коли дистанційне навчання є основним з деякими очними зу-
стрічами. Студенти працюють за індивідуальним графіком з 
використанням різних методів навчання» [12, с. 124]. Під час 
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реалізації такої моделі змішаного навчання студенти  можуть 
переглядати відеолекції з навчальної дисципліни або ж текс-
товий матеріал різної міри складності. Головне, щоб у доборі 
навчального матеріалу для самостійного опрацювання здо-
бувачів освіти викладач ураховував мотивацію студентів до 
навчання того чи того курсу, рівень їхньої підготовленості, 
уміння самостійно опрацьовувати навчальну інформацію, 
конспектувати її.

Модель «Інтенсивна ординатура» передбачає такий роз-
поділ навчального часу: упродовж одного семестру здобувачі 
освіти працюють за традиційним графіком освітнього проце-
су, інші організовують онлайн. Можливий такий варіант: один 
тиждень або в чітко визначені дні відбуваються традиційні 
заняття, а решта – онлайн. Буває і таке, що аудиторні занят-
тя скорочуються (з трьох «кредитних» годин на тиждень до 
 однієї або двох годин), завдяки чому студенти мають більше 
часу для навчання онлайн .

Різновидом такої моделі автори вважають модель «Само-
змішування», що «є традиційною для закладів вищої освіти 
Америки. Студенти самостійно обирають додаткові до осно-
вної освіти курси. Постачальниками освітнього контенту мо-
жуть бути різні школи та освітні установи» [12, с. 125].

Збагачена віртуальна модель передбачає самостійний «роз-
поділ часу студентами між відвідинами кампуса й навчанням 
дистанційно за допомогою онлайн-доставки контенту. Ця мо-
дель відрізняється від перевернутого класу тим, що студенти 
рідко відвідують кампус» [12, с. 126].

Модель «Автономна група» застосовують тоді, коли сту-
денти в групі є надто різними за своїми психологічними особ-
ливостями, не у всіх належним чином сформована мотивація 
до опанування навчального курсу, а також інформатична ком-
петентність та універсальні загальнонавчальні вміння. У цьо-
му випадку студентів диференціюють на підгрупи, «в одній з 
яких основне навчання відбувається в режимі онлайн, а осо-
биста взаємодія з педагогом використовується для консульту-
вання, групового або індивідуального. В іншій групі основне 
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навчання організовують у традиційній формі, а електронне 
навчання використовують для підтримки та відпрацюван-
ня навичок. Просторова організація класу повинна мати дві 
зони – для традиційного уроку і зону онлайн-занять» [12, с. 
125]. Обираючи саме цю модель, викладач повинен мати сфор-
мовані вміння правильно розподіляти увагу між двома група-
ми, організовувати самостійну пізнавальну діяльність здобу-
вачів освіти, добирати індивідуальні або групові завдання з 
урахуванням індивідуальних особливостей студентів, обира-
ти оптимальні стратегії і тактики ознайомлення з навчальною 
інформацією, виконуючи функцію консультанта, помічника у 
процесі виконання завдань студентами.

Модель «Особистий вибір», на думку дослідників (В. Куха-
ренко, К. Лісецький та ін.), доцільна в тому випадку, коли в 
здобувачів освіти сформований високий рівень мотивації до 
навчання, універсальних загальнонавчальних умінь, інфор-
матичної компетентності, а освітній процес побудований із 
використанням електронного освітнього ресурсу. Завдання 
викладача полягає в тому, щоб надати студентам психоло-
го-педагогічну підтримку. Студенти опановують навчальні 
дисципліни онлайн за межами закладу освіти, де вони можуть 
отримувати консультацію. Для цього має бути чітко розробле-
ний розклад освітнього процесу. Відповідальність за навчаль-
ні результати покладена на студентів, які повинні самостійно 
планувати час, розподіляти його правильно на виконання 
нав чальних завдань [7; 30].

У вищерозглянутому контексті слушним стане розгляд тих 
моделей, що можуть бути використані в процесі підготовки 
студентів- філологів. На освітній платформі EdEra [5] предс-
тавлено чотири моделі змішаного навчання. Розробники, 
покликаючись на основні моделі за Стейкером і Хорнером, 
виокремлюють такі:

• ротаційна модель;
• гнучка модель;
• модель самостійного змішування;
• поглиблена віртуальна модель [5]
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Особливий інтерес серед науковців і практиків викликає 
модель ротацій, або ротаційна модель, особливість якої поля-
гає в тому, що в її межах онлайн- і офлайн-частини освітнього 
процесу чергуються за певним графіком або ж рекомендація-
ми педагога. Означені частини можуть передбачати різні види 
робіт: індивідуальну, парну, групову; індивідуальні, групові 
проєкти, письмові, творчі завдання. 

Своєю чергою ротаційна модель має чотири підвиди:
• ротація за станціями. У такій моделі здобувачі освіти пра-

цюють за визначеним графіком, поєднуючи різні види діяль-
ності: групову роботу, роботу над проєктом тощо. Основна 
вимога цього підвиду моделі полягає в тому, що всі здобувачі 
освіти мають пройти всі «станції» за графіком, а розподіл – 
дуже гнучкий, тому склад груп може змінюватися залежно від 
індивідуальних та освітніх потреб;

• ротація за лабораторіями. Означений підвид дуже тісно 
пов’язаний з попереднім, однак склад учасників змінюється 
не в межах класу (групи), а ширше – у межах закладу освіти; 
однією зі станцій є не просто робота онлайн, а робота в окре-
мій лабо раторії. Перевагою означеного підвиду є можливість 
давати рекомендації та інструкції всім здобувачам освіти 
одно часно, хоча, зазначимо, що це не основна вимога, усе зале-
жить від змісту навчального курсу, його структури, складнос-
ті, можливостей закладу освіти; 

• перевернутий клас. За цим підвидом ротаційної моделі 
дистанційного навчання здобувачі освіти кардинально змі-
нюють онлайн-частину вдома на офлайн-частину в аудиторії: 
вдома ознайомлюються з лекціями, опановують навчальний 
матеріал, в аудиторії працюють над практичними завдання-
ми і/або проєктами разом з іншими суб’єктами освітнього 
 процесу;

• індивідуальна ротація, за якої здобувачі освіти працюють 
у класі й проходять станції за індивідуальним графіком. Від-
мінність означеного підвиду від підвиду ротації за станціями 
полягає в тому, що учні не обов’язково «проходять» усі станції, 
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вибір яких залежить від індивідуальних потреб і можливостей 
кожного учня (студента) [5].

Вивчення спеціальних досліджень переконує в тому, що 
однією з найпопулярніших підвидів ротаційної моделі є пере-
вернутий клас. Методика застосування цієї моделі така: сту-
денти опановують теоретичний матеріал вдома самостійно 
під час перегляду відеолекцій і/або презентацій, роботи з 
нав чальним текстом, опрацювання довідкових медіаресур-
сів, аналізу наукових праць тощо. У такий спосіб на занят-
ті здобувачі освіти матимуть змогу більше уваги приділити 
відпрацюванню практичних умінь і навичок, і «якщо лекція 
залишилася не переглянутою чи не зрозумілою, виконання 
практичних вправ допоможе виявити прогалини в знаннях та 
краще пояс нити матеріал» [3]. У контексті зазначеного при-
вертає увагу твердження Д. Васильєвої. На думку вченої, для 
уникнення ситуацій, коли більшість здобувачів не перегляну-
ла відео, доціль но використовувати сучасні засоби навчання, 
що уможливлюють самостійне відстеження своїх навчальних 
досягнень. Наприклад, дослідниця радить: «Тести із запитан-
нями до відео можна створювати в безкоштовних оболонках. 
Важливо, щоб ці тести не оцінювалися. Для здобувачів осві-
ти ці тести є мотиватором для перегляду лекції ще раз, а для 
педа гога – сигналом виконання учнем завдання» [1, с. 60].

Слушним вважаємо твердження про відсутність єдиної 
усталеної «формули» застосування «перевернутого класу», 
оскільки методику та змістове наповнення його регулюють 
рівень навичок самоосвіти здобувачів освіти і сформованості в 
них низки ключових компетентностей, зокрема інформаційно- 
цифрової та вміння вчитися впродовж життя, розвиток моти-
ваційної сфери старшокласників, професіоналізм педагога 
тощо [1; 3; 4; 6; 8; 9 та ін.]. Останній, на думку О. Даниско, є 
основним чинником забезпечення якості освітнього процесу, 
оскільки потребує вдумливого планування навчальної діяль-
ності здобувачів освіти, вибору стратегій освітньої взаємодії 
залежно від типу й мети заняття, добору відповідних групо-
вих та індивідуальних методів і засобів навчання, створення 
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багаторівневих завдань і видів контролю знань тощо [2, с. 88].
Методично виправданим, на нашу думку, буде перегляд 

студентами вдома підготовленої викладачем відеолекції або 
опрацювання наукового тексту і/або презентації, робота зі 
словником лінгводидактичних термінів, доповнення сприй-
нятого інформацією, якої, на їхню думку, бракує, формулюван-
ня проблемних запитань, зіставлення сприйнятої інформації 
та здобутих раніше знань, умінь, досвіду тощо. Наведемо при-
клади застосування «перевернутого класу» (див. Рисунок 1) в 
межах дисципліни «Методика навчання української мови»:

Варіант 1. Тема «Форми навчання української мови»
Робота здобувачів освіти за межами закладу освіти
Перегляньте за покликанням https://www.youtube.com/

watch?v=f3PtgVbpCT8&feature=emb_logo відеолекцію Оксани 
Пасічник, учительки інформатики ліцею «Сихівський», учас-
ниці робочої групи з розроблення Державного стандарту осві-
ти для НУШ «Технічні особливості організації дистанційного 
навчання». Сформулюйте за змістом переглянутого 5 запитань 
викладачеві і 5 запитань одногрупникам. Визначте особливос-
ті організації дистанційного навчання української мови.

Робота здобувачів освіти під час заняття в аудиторії
1. Визначення особливостей традиційного уроку україн-

ської мови й онлайн-уроку.
2. Адаптація запропонованого викладачем матеріалу для 

онлайн-уроку.
3. Моделювання фрагментів різних за типом уроків україн-

ської мови.
4. Розроблення критеріїв аналізу сучасного уроку україн-

ської мови.
5. Мотивація і рефлексія як складники сучасного уроку 

української мови. 
Варіант 2. Тема «Засоби навчання української мови»
Робота здобувачів освіти за межами закладу освіти
Перегляньте за покликанням https://www.youtube.com/

watch?v=y8o6YCC_BXQ презентацію підручника «Українська 
мова. 9 клас» Омельчука Сергія Аркадійовича, першого про-
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ректора з науки Херсонського державного університету, док-
тора педа гогічних наук, професора кафедри слов’янських мов 
та мето дик їх викладання, співавтора підручника. Проаналі-
зуйте сприйняте. Оберіть один підручник української мови й 
підготуйте його презентацію. Змоделюйте аудиторію, визна-
чте мету презентації, виберіть приклади вправ і завдань.

Робота здобувачів освіти під час заняття в аудиторії
1. Обговорення таких питань: «Яким має бути сучасний під-

ручник української мови?», «Чим електронний підручник має 
відрізнятися від паперового?», «За якими критеріями потріб-
но аналізувати підручник української мови?».

2. Перегляд й аналіз підготовлених студентами презен-
тацій.

3. Обговорення актуальних проблем підручникотворення.
Варіант 3. Тема «Методи навчання української мови»
Робота здобувачів освіти за межами закладу освіти
Прочитайте уривки з посібника «Практикум з методики 

навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі» [10, с. 119–
124], розміщеними на GoogleDrive. Складіть на ним таблицю, 
тематичні виписки й конспект. Узагальніть здобуту інформа-
цію і дайте письмову відповідь до питання «Спільне й відмінне 
між методами навчання у закладах вищої і загальної середньої 
освіти».

Робота здобувачів освіти під час заняття в аудиторії
1. Обговорення таких питань: «Чи потребує оновлення кла-

сифікація методів навчання?», «Що впливає на вибір методу 
навчання?», «Як взаємопов’язані методи навчання».

2. Моделювання фрагментів занять.
3. Дискусія з теми «Спільне й відмінне між методами нав-

чання у закладах вищої і загальної середньої освіти».
Гнучка модель змішаного навчання передбачає індиві-

дуаль не інструктування здобувачів освіти через інтернет. 
Кожен має гнучкий графік, що змінюється відповідно до інди-
відуальних потреб у межах окремої теми чи курсу. Роль педа-
гогів та їх участь в освітньому процесі змінюються, оскільки 
може домі нувати індивідуальна робота здобувачів освіти 
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й консультування в разі потреби, або навпаки – переважати 
обговорення, групова робота, що залежить від особливостей 
теми, яку вив чають у межах того чи того навчального курсу.

Рис. 1. Приклад використання моделі «перевернутий клас»

Для моделі самостійного змішування характерне 
онлайн-навчання одного предмета, інші – вивчають тради-
ційно в закладі освіти. Студенти можуть опанувати спецкурс 
задля того, щоб поглибити й закріпити основний. Наприклад, 
спецкурс із методики («Навчання української мови в профіль-
ній школі», «Формування мовної особистості учня», «Урок у 
компетентнісній парадигмі навчання», «Актуальні пробле-
ми сучасної лінгводидактики» тощо) допоможе поглибити 
відомості з курсу методики навчання української мови. Така 
модель потребує від здобувачів освіти високого рівня самоо-
рганізованості, сформованих умінь тайм-менеджменту, тому 
вона є прийнятною в умовах вищої освіти.

Поглиблена віртуальна модель змішаного навчання теж 
передбачає онлайн-навчання, але студент може в будь-який 
час звернутися по допомогу до викладача, який надасть кон-
сультацію. Описана модель, як і попередня, потребує від здо-
бувачів освіти високого рівня самостійності, сформованих 
умінь ефективного розподілу часу.

Незалежно від того, яку модель буде обрано, викладач має 
врахувати вимоги принципів змішаного навчання, до яких 
дослідники проблеми уналежнюють такі: високі очікування 
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здобувачів освіти, персоналізованого навчання, системності, 
відповідальності за власні результати. На етапі цілевизна-
чення студенти визначають власну мету й досягають її, пла-
нуючи навчальну діяльність, розподіляючи час між різними її 
видами. Таким чином забезпечується дотримання принципу 
високих очікувань здобувачів освіти. Важливо, щоб здобувачі 
освіти усвідомлювали цілі навчання, намагалися їх досягну-
ти. Для цього має бути налагодженим зворотний зв’язок між 
усіма суб’єктами освітнього процесу. Принцип персоналізо-
ваного навчання зумовлює побудову програми з урахуван-
ням інтересів, когнітивних запитів студентів і учнів. Принцип 
системності передбачає перехід до опанування нової навчаль-
ної теми лише після того, як вивчить попередню. Дотримання 
принципу відповідальності за власний результат означає, що 
здобувачі освіти самі несуть відповідальність за свої досягнен-
ня чи невдачі. У цьому випадку зростає роль рефлексії, що є, з 
одного боку, підсумком певного етапу навчальної діяльності; з 
іншого боку – стартом для іншого – наступного етапу.

Жодна з моделей змішаного навчання не нівелює роль 
педа гога в освітньому процесі, а тільки змінює її, оскільки, 
попри кардинальну зміну своїх функцій, учитель (викладач) 
залишається професіоналом, який має певний життєвий і 
професійний досвід, ділиться ним зі студентами або учнями, 
своєчасно реагує на проблеми, надає допомогу здобувачам 
освіти, розробляючи зміст та завдання навчального контенту, 
консультуючи здобувачів освіти, коригуючи їхній навчальний 
графік тощо.

На думку розробників проблеми організації змішаного нав-
чання (О. Коротун, В. Кухаренко, А. Лісецький, О. Спірин та ін.), 
його успіх залежить від дотримання кількох умов, передусім 
сформованості в здобувачів освіти мотивації до навчання, 
самоорганізаційних умінь. Оскільки всі вони беруть участь в 
онлайн-навчанні, то викладачеві потрібно підтримувати інте-
рес до опанування кожної навчальної теми зокрема й курсу 
загалом. Як свідчить практика, для цього студентів необхідно 
ознайомити з метою, завданнями курсу, його змістом, модуль-
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ною структурою, особливостями виконання завдань, видів 
контролю тощо. Обов’язково перед початком курсу треба 
озна йомити студентів з докладним описом його структури й 
перебігу. Структура курсу має бути логічною і послідовною, 
відображати логіку навчальної дисципліни. Таким чином сту-
денти побачать роль кожної теми в прирощенні знань, в опа-
нуванні дисципліни.

Важливою умовою є обов’язкове забезпечення зворотного 
зв’язку із здобувачами освіти з метою своєчасного отриман-
ня відповіді студентами на всі ті запитання, що виникатимуть 
у них упродовж опанування навчального курсу. Завдання до 
курсу повинні бути чітко структуровані, щоб здобувачі освіти 
бачили їх характер, могли прогнозувати заздалегідь свій час 
для їх виконання. Отже, великий вплив на ефективність освіт-
нього процесу має методично доцільний вибір моделі нав-
чання, що потребує наявності якісних освітніх ресурсів, щоб 
дібрати навчальний контент відповідно до індивідуальних 
особливостей кожного студента. Крім того, завдання мають 
спонукати студентів-філологів до різноманітних форм роботи, 
як-от проєктна діяльність, дискусії, диспути, конспектування, 
анотування, реферування, дослідницькі завдання, пошук, ана-
ліз, трансформація інформації тощо. До того ж, необхідно вра-
ховувати й особливості платформи для змішаного навчання, 
її можливості для реалізації освітнього процесу, вимірювання 
освітніх результатів. Застосування описаних моделей зміша-
ного навчання уможливлює індивідуалізацію і диференціацію 
навчання, вироблення студентами-філологами навичок са-
мовдосконалення, саморозвитку й самооцінювання, набуття 
досвіду використання освітніх ресурсів не лише задля самоос-
віти, а й для моделювання певних професійних ситуацій.

Література:
1. Васильєва Д. В. Змішане навчання на уроках математики. 

Мате матика в рідній школі. 2019. № 1–2. С. 59–63. URL: https://lib.
iitta.gov.ua/714294/1/GIOS.pdf (дата звернення: 7.04.2021).



196

Мовна особистість в освітньому просторі: монографія

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : 
 Либідь. 1997. 376 с.

3. Даниско О. Використання інноваційного потенціалу моделі 
«перевернутий клас» у процесі професійної підготовки майбут-
ніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання. 
Ukrainianprofessionaleducation. 2018. Вип. 3. С. 85–94. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/upo_2018_3_14 (дата звернення: 7.04.2021).

4. Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / упор. 
І. П. Воротникова. Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. 2020.  
48 с.

5. Змішане навчання. URL: http://school3ugledar.at.ua/24_07_2020/
zmishane_navchannja-vid_edera.pdf (дата звернення: 7.04.2021).

6. Кривонос О., Коротун О. Змішане навчання як основа фор-
мування ІКТ-компетентності вчителя. URL:  http://eprints.zu.edu.
ua/19412/1/Kryvonos.pdf (дата звернення: 7.04.2021).

7. Лісецький К. Модель змішаного навчання в системі вищої осві-
ти. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/lisetskyi_
model.pdf (дата звернення: 7.04.2021).

8. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/ z0703-13 (дата звернення: 7.04.2021).

9. Попова Л. Перспективи впровадження змішаного навчан-
ня української мови в ліцеї. Українська мова і література в школі. 
2021. № 4. С. 15–19.

10. Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у 
вищій школі : навч. посібник / О. Горошкіна, С. Караман, З. Бакум, 
О. Караман, О. Копусь; за ред. О. Горошкіної та С. Карамана. 2015. 
250 с. 

11. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у 
закладах фахової передвищої та вищої освіти. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/vishchaJosvita/2020/zmyshene%20
navchanny/zmishanenavchanJniaJbookletspreadsJ2.pdf (дата звер-
нення: 7.04.2021).

12. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / 
В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олійник, 
Т. О. Олійник, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, А. Л. Столяревська; за 
ред. В. М. Кухаренка. Харків : «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.



197

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього філолога:  
лінгводидактичний, мовознавчий та літературознавчий аспекти

Вісич О. А.,
докторка філологічних наук
професорка катедри української мови і літератури
Національного університету «Острозька академія» 

НОВА ВІХА В ІСТОРІЇ ВИДАНЬ  
ПОВНОГО ЗІБРАННЯ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Видання багатотомних зібрань творів є стратегічно важ-
ливим завданням націотворчого характеру. Публікації такого 
типу оприлюднюють літературно-художній, музичний, публі-
цистичний, епістолярний та науковий доробок автора; їх важ-
ливим складником є супровідні статті, коментарі, примітки, 
покажчики, бібліографія тощо. За визначенням Зіновія Пар-
тико, «зібрання творів належить до ретроспективних  видань. 
Його публікують тоді, коли для суспільства вже виявлено ідей-
не, наукове або художнє значення творчості автора й настав 
час для її ретельного вивчення» [2]. Історія перевидань бага-
тотомних зібрань творів певного автора може виразно свід-
чити про культурно-ідейні процеси в суспільстві той чи іншої 
доби, ступінь наукового осмислення спадщини письменника.

Промовистим є шлях до сучасного видання творів Лесі 
Українки, чиї тексти ще за життя авторки зазнали жорсткої 
цензури. Метою цього дослідження є окреслити складну істо-
рію багатотомних видань доробку письменниці, що стали 
ваго мим чинником у створенні її читацького образу.

Перше багатотомне видання творів Лесі Українки здійсне-
но Всеукраїнським кооперативним книговидавничим і кни-
готорговельним товариством «Книгоспілка» 1923–1925 рр. 
і складало сім томів. До редакційної колегії входили Микола 
 Зеров, Яків Мамонтов, Павло Филипович, Борис Якубський та 
ін. Великий вплив на хід текстологічної та редакторської робо-
ти мав Климент Квітка. На думку Антоніни Радько, це видан-
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ня творів Лесі Українки «дало чималий і серйозний матеріал 
для подальшого вивчення творчої спадщини письменниці, 
сформувало засади персональної текстології та заклало осно-
ву наступних видань її творів» [3, с. 175]. Насамперед йдеться 
про реалізоване протягом 1927–1930 рр. 12-томне видання 
«Книгоспілки» за редакцією Бориса Якубського, яке донині 
вважають «одним із найкращих наукових та повних видань 
творів Лесі Українки, актуальних і на сьогодні» [4, с. 195]. Його 
цінність насамперед у системній подачі художньо-критично-
го доробку письменниці, зокрема раніше неопублікованих 
творів, а також у ґрунтовному науковому супроводі текстів. 
Більшість з них супроводжувались коментарями славетних 
літературознавців та мовознавців доби. Хрестоматійними й 
зараз залишаються статті Олександра Білецького «Трагедія 
Правди», Петра Руліна «Перша драма Лесі Українки», комента-
рі Андрія Ніковського, Миколи Зерова, Віктора Петрова, Бори-
са Якубського та ін.

1953–1954 рр. у Нью-Йорку книгоспілчанський 12-томник 
було перевидано фототипічним способом видавничою спіл-
кою Ю. Тищенка й А. Білоуса. Відповідальним редактором став 
Петро Одарченко, який вніс певні зміни у науковий коментар 
текстів Лесі Українки, вилучивши, замінивши або скоротивши 
окремі статті. Попри велику кількість технічних недоліків та 
суперечливих редакторських рішень це видання зіграло важ-
ливу роль у популяризації творчості Лесі Українки, сприяло 
активізацій лесезнавчих студій у діаспорі, а також справі пере-
кладу творів авторки мовами світу.

Протягом 1951–1956 рр. видано 5-томник «Леся Українка. 
Твори», головним редактором якого став Павло Тичина, а у 
редак ційній колегії були Олександр Білецький, Андрій Малиш-
ко, Максим Рильський та ін. Десять томів творів опублікувало 
видавництво «Дніпро» 1963–1965 рр., одними з упорядників 
були Олексій Ставицький та Варвара Кудряшова.

Своєрідною віхою стало зібрання творів у дванадцяти томах 
1975–1979 рр. за загальною редакцією Євгена Шабліовсько-
го. На наступні більш ніж 40 років це видання буде основним 
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джерелом для літературознавчої інтерпретації дороб ку Лесі 
Україн ки, її естетичних та світоглядних пріоритетів. Утім 
численні купюри, заангажоване тлумачення ідей та образів у 
коментарях і навіть вилучення кількох знакових художніх та 
публіцистичних текстів письменниці спровокували навалу 
критики цього видання, яке Оксана Забужко назвала «майже 
суцільним фальсифікатом» [1].

У 2021 р. уперше за часів незалежності України презенто-
вано повне нецензуроване академічне зібрання творів Лесі 
Українки в 14 томах. Координатором цього проєкту став 
Україн ський інститут книги, до редакційної колегії увійшли 
Віра Агеєва, Олександра Вісич, Юрій Громик, Тетяна Данилюк- 
Терещук, Світлана Кирилюк, Олена Кицан, Світлана Кочерга, 
Олена Маланій, Марія Моклиця, Ольга Полюхович, Валентина 
Прокіп, Сергій Романов, Лариса Семенюк, Вікторія Сірук, Мак-
сим Стріха. 

Нове видання має цілком оновлену концепцію, що втілена, 
зокрема, у структуруванні томів: перші чотири – драматургія 
Лесі Українки. Такий підхід порушує традицію розпочинати 
зібран ня з поезій авторки, але є цілком закономірним з огляду 
на виняткове значення драматичних текстів у творчій спад-
щині письменниці та їх естетично-інтелектуальну вартість. 
Особливу увагу приділено авторському правопису, принципо-
ве збереження якого дає змогу побачити мовно-стилістичну 
еволюцію і водночас відкриває нові перспективи для вивчен-
ня поетики авторки.

Статус академічного видання спонукав упорядників 
ретель но наводити чорнетні варіанти текстів та авторські 
примітки в рукописах та першодруках, доповнити канонічні 
варіанти творів Лесі Українки фрагментами, що з різних при-
чин не були відомі раніше, опублікувати авторські матеріали 
до творів, значно поглибити текстологічні й культурологічні 
коментарі, приміткову базу, зокрема, історичного характе-
ру, уникати заангажованості у тлумаченні образів і сюжетів 
та систематизувати історію видання драматичних текстів, 
а також їх знакових театральних постановок. Принциповим 
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завданням було відновити цензурні купюри та заборонені 
тексти. Так, уключено драматичну поему «Бояриня», статті 
«Винниченко», «Утопия в беллетристическомсмысле», «Ціна 
поступу» та ін.

Отже, 14-томне повне зібрання творів Лесі Українки ста-
ло новою віхою в історії видання доробку письменниці, що 
реалі зовано в знаковий час – 150-річчя від дня її народження. 
 Характерною особливістю видання є скрупульозне ставлення 
до правопису письменниці; ретельне дотримання авторської 
волі, зафіксованої у рукописах; розширення текстологічного 
та культурологічного коментаря, у якому відновлено склад-
ний рух тексту в чернетках Лесі Українки. Безперечно, як і 
кожний проєкт такого типу, ця концепція може мати уразливі 
місця, але в історичному аспекті ми отримали унікальне ви-
дання, яке дає шанс здійснити наступні розробки ще більш 
об’єктивним і вже сьогодні пропонує сучасним дослід никам 
великий обсяг матеріалу для студіювання.

Література:
1. Забужко О. Класики – це люди, котрі «грали в довгу» за життя. 

Zbruč. URL: https://cutt.ly/2c9XVFj.
2. Партико З., Старкова С. Галузеві норми редагування зібрань 

творів. Вісник Книжкової палати. 2016. № 1. С. 14–20. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_5.

3. Радько А. До історії створення першого повного зібрання тво-
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
МОВНИХ ЗНАНЬ І МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ  

ТА ОРФОГРАФІЧНО ПРАВИЛЬНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Усвідомлення важливості й значущості справи оволодіння 
державною мовою громадянами всіх національностей, стра-
тегія підходу до розв’язання цієї проблеми значною мірою 
визна чають зміст, структуру й методику освітнього курсу 
української мови у вищій школі. Основна його мета, сформу-
льована у відповідних стратегічних документах, Державних 
стандартах тощо [3; 6; 7; 8], полягає в забезпеченні комуніка-
тивної компетенції особистості в різних сферах і жанрах мов-
лення. 

Саме в комунікативній діяльності й реалізується одна 
з найперших суспільних потреб – потреба людини в іншій 
люди ні для розв’язання життєво важливих проблем в усіх 
сферах комунікації – у побуті, на виробництві, у ділових сто-
сунках, в освіті, науці, техніці, культурі тощо. Реалізованій у 
такий спосіб комунікативній функції мови так чи інакше під-
порядковуються всі інші [10; 12]. Можна зауважити, що особ-
ливої актуальності у вивченні державної мови набуває моти-
вація – усвідомлення життєвої необхідності володіння мовою, 
її високого статусу, прагнення не лише пізнати мову, історію, 
культуру її носіїв, а й творчо застосовувати здобуті знання в 
повсякденному житті [3]. Слід звернути увагу ще й на те, що 
відсутність мовного середовища та ефективності навчання 
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суттєво уповільнює процес засвоєння української мови сту-
дентами. 

Відсутність мовного середовища також відповідно скоро-
чує сфери діяльності студентів, зменшує обсяг їхніх комуніка-
тивних потреб і знімає необхідність зв’язків між навичками в 
різних видах мовленнєвої діяльності. 

Актуальність проблеми визначає Ф. Бацевич, який, зокре-
ма, наголошує, що слід спиратися на вербальні та невербальні 
чинники, що впливають на мову [2, с. 57–66]. На нашу думку, у 
процесі розробки програм з української мови нефілологічного 
навчання необхідно враховувати релевантні для студентів- 
нефілологів комунікативні потреби [3]. За умови комуніка-
тивно-діяльнісного підходу навчання мови як засобу спіл-
кування зміст навчання має становити систему, що включає 
мовні  засоби і різні види навичок та вмінь. 

Визначимо основні складники цієї системи:
• навчання мовних засобів;
• формування сталих частково-мовленнєвих (орфоепічних, 

акцентологічних, лексичних, граматичних, пунктуаційних) 
навичок і вмінь;

• вироблення навичок і вмінь із різних видів мовленнєвої 
діяльності (читання, письмо, говоріння, аудіювання);

• прищеплення стійких навичок і вмінь спілкування україн-
ською мовою в професійній і науковій діяльності.

Частково-мовленнєві навички та вміння, як бачимо, пов’я-
зані з опануванням фахової термінології у процесі навчальної 
діяльності засобами української мови.

Мовленнєві навички та вміння пов’язані з володінням 
таки ми видами мовленнєвої діяльності – рецептивними 
(аудію вання, читання), продуктивними (говоріння, письмо), 
репродуктивними, змішаними (інформаційне перероблення 
тексту). Комунікативні навички і вміння пов’язані з органі-
зацією мовленнєвого спілкування українською мовою відпо-
відно до його цілей, мотивів, завдань, з одного боку, а з іншо-
го, – відповідно до соціальних норм мовленнєвої поведінки [1, 
с. 37–42]. 
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Усі перелічені види навичок і вмінь формуються в навчаль-
ному процесі у нерозривній єдності, при цьому базою є мовні 
засоби, вершиною – комунікативні навички та вміння. Форму-
вання системи мовних знань, частково-мовленнєвих і мовлен-
нєвих умінь ми подаємо у вигляді таблиці 1, де окремо визна-
чені рецептивні, репродуктивні та продуктивні мовленнєві 
уміння.

Таблиця 1.
Мовні

знання
Частково-мов-
леннєві уміння

 Мовленнєві уміння 
Рецеп-
тивні

Репродук-
тивні

 Продуктивні

Усне Писемне
1. Звуки 

укр. мови 
і букви, 

що їх по-
значають; 

Орфоепічні:(вимо-
ва звуків [о], [е], 
[ч], [ji], [ц’], [дз], 
[дж],[шч]; дзвін-
ких [б],[г],[д], [з], 

[ж],[дз], [дж]; 
наголос окремих 

слів); Графіка: 
(уживання букв і, 

и, е, є, ї)

Слухан-
ня, розу-

міння

Відтворен-
ня звуків, 

слів, читан-
ня, переказ, 

списув. 
диктанти

Діалог, 
монолог

Перетворен-
ня, самостій-
не складан-
ня текстів, 
плану до 

текстів тощо

2. Основні 
правила 

правопису 
(фоне-

тичні за 
своєю 
приро-
дою);

Уживання ь після 
ц, відсутність ь 

після б, п, в, м, ф; 
уживання апо-
строфа після б, 
п, в, м, ф; спол. 

йо, ьо

Аудію-
вання

Списування 
з підкрес-
ленням; 

виписуван-
ня з тексту 
термінів та 

терміно-
логічних 

словоспо-
лучень;

Діалог, 
монолог

Підстановка,
переста-

новка;
класи-
фікація 
мовних 
фактів
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3. Лексика Лексичні особли-
вості терміноутво-
рення, спеціальні 
суфікси, префікси, 
спеціальні форми 
словосполучень 

Аудію-
вання

Відбір 
синонімів, 
антонімів, 
складання 

різних 
видів плану 
за опорни-
ми словами

Діалог, 
монолог,
дискусія

Складання 
речень, 

текстів із 
термінами 
та термін. 

словосполу-
ченнями

4. Частини 
мови і їх 

змінюван-
ня: 

Іменник: 
рід, число, 

відміни: 
відмінно-
сті у від-
мінкових 
формах 

іменників:
1 відм. :
2 відм.:

3 відм.:

4 відм.: 

Граматичні

1,2,3, 4
особливості чер-
гув. о-е у відкр./

закр. складі

Дав., Місц.відм.-і, -ї
Після р у кінці 

складу та з осно-
вою на тв. приго-

лосн. (на -ар) -ь не 
пишеться; 

Після шипл. ж..р. 
у Наз. відм. -ь не 

пишеться; 
На -мя; назви 

малих істот (сер. 
рід); 

Аудію-
вання, 

читання

Усний пере-
каз науко-

вого стилю, 
добір 

мовних 
форм, замі-
на мовних 
конструк-
цій, випи-
сування 
з тексту 

опису діє-
прикметни-
кових кон-
струкцій, 

дієслівних 
форм на 
-но,-то ;

Діалог, 
монолог, 
полілог

Переклад 
(переказ) 

тексту з рос. 
на укр.мову, 
поширення, 
доповнення, 
ускладнення

речень, 
створення 

та тран-
сформація 
наукового 

тексту
(з опорними 
словами чи 

без них); 
редагуван-
ня різних 
за стилем 

текстів 
типу опису, 
розповіді, 

повідомлен-
ня, мірку-

вання;
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Прикмет-
ник

Правопис суф. 
-ський, -цький, 
-зький; тверда і 

м’яка групи і при-
свійні  ‒ однакове 
відмінювання; в 
закінч. тв. групи;
у жін. р. закінч. 
Род., Дав., Ор. і 

Місц. відм.; 
у Наз. відм. множ і 
закінч. -і-, короткі 
прикм. вжив. дуже 
рідко (див. с. 97);

Аудію-
вання, 

читання

Переказ 
наукового 

стилю, 
добір 

мовних 
форм, замі-
на мовних 
конструк-

цій

Діалог, 
монолог, 
полілог

Редагуван-
ня зміша-
них типів 
текстів в 

основному 
матеріалі 
наукового 

стилю мови, 
добір одно-

рідних і нео-
днорідних / 
узгоджених 

і неузго-
джених / 
означень 

Дієслово  В 3 ос. одн. І діє-
вім. немає в кінці 

звука [т’]: є тільки 
перед -ся; може 
відпадати також 
-є: Н. дума; у 3 ос. 
множ. кінц. звук 

[т’] м’який; 

Аудію-
вання, 

читання

Виписуван-
ня з тексту 
опису діє-

прикметни-
кових кон-
струкцій, 

дієслівних 
форм на 

-но,
-то ;

Діалог, 
монолог, 
полілог

Трансфор-
мація науко-
вого тексту

(робота з 
термінами); 
редагуван-
ня текстів, 

анотування, 
реферуван-
ня наукових 
статей тощо

Дієпри-
кметник

Суф. –л-, -н-, -ен-, 
-т-, -уван-,-юван- 

тощо 

Аудію-
вання, 

читання

Діалог, 
монолог, 
полілог

Трансфор-
мація науко-
вого тексту

(робота з 
термінами 
та терміно-
логічними 

словосполу-
ченнями); 
складання 
ділових па-
перів, опра-

цювання 
документів і 

текстів
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Серед методів засвоєння теоретичних знань найефективні-
шим є метод евристичної бесіди, в основі якої лежить порів-
няння мовних фактів російської і української мов. 

На етапі формування частково-мовленнєвих умінь перева-
жаюче значення мають імітаційний та репродуктивний мето-
ди навчання. 

На етапі усвідомлення мовних знань і формування орфо-
графічних, граматичних і мовленнєвих умінь поширене вико-
ристання набуває оперативний метод навчання. 

При формуванні умінь діалогічного й монологічного мов-
лення зумовлене застосування отримує комунікативний тре-
нувальний метод.

Складаючи програми з української мови для студентів тех-
нічних закладів, які навчаються в умовах майже повної відсут-
ності українськомовного середовища, на наш погляд, доціль-
но враховувати: 

1) результати порівняльного аналізу; 
2) навчально-професійну сферу спілкування.
Комунікативно орієнтоване навчання передбачає набли-

ження навчально-пізнавальної діяльності студентів з їх кому-
нікативними потребами. 

Мета навчання студентів-нефілологів мови майбутнього 
фаху пов’язана передусім із засвоєнням писемних форм кому-
нікації, із формуванням і розвитком навичок та умінь читати 
текст за спеціальністю, добувати з нього необхідну інформацію 
адекватно задуму автора, інтерпретувати, реферувати, аноту-
вати його, будувати на його основі власні  висловлювання.   

Текст – результат спілкування (інтеракції та трансакції), 
його структурно-мовна складова й одночасно кінцева реаліза-
ція; структура, в яку втілюються «живий» дискурс після свого 
завершення [2, с.147].

Отже, можна вважати, що текст дає змогу простежити те 
чи те явище на інших мовних рівнях, у його природному, а не 
штучно підготовленому для пізнання вигляді. Текст доносить, 
поряд з інформативними, стилістичні функції мовних оди-
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ниць, збуджує думку, прилучаючи її до самобутніх способів 
оформлення [5].

Методика навчання студентів мови майбутньої спеціаль-
ності потребує відбору таких текстів, щоб вони відповідали 
комунікативним потребам учнів, були цікаві, інформативно 
насичені, проблемні, ураховували не тільки рівень мовної під-
готовки студентів, але й рівень їх знань у галузі майбутньої 
спеціальності, так звану професійну компетенцію. 

На думку науковців[1; 2; 6], текст як одиниця навчання є 
фрагментом, елементом комунікації (мікротекстом), парамет-
ри якого визначаються з позицій комунікативної достатнос-
ті та структурно-змістової оформленості за обов’язкового 
дотри мання критерію цілісності, зв’язності, довершеності, 
відмежованості тощо.

Іншими словами, під час вивчення української мови має, 
 наприклад, ставитися не завдання вивчення граматичної 
теми «Особливості вживання іменників у науковому стилі 
української мови» з подальшим «виходом» у текст на базі вив-
ченої граматичної теми, а завдання навчити студентів сприй-
мати та продукувати функційно-семантичний тип тексту опи-
су, для чого як мовленнєву опору необхідно, зокрема, вивчити 
граматичну тему «Особливості вживання іменників в офіцій-
но-діловому та науковому стилях української мови». І річ тут 
не в простій зміні місць складників, а в якісно новому підході 
до формування мовної компетенції російськомовних студен-
тів технічних спеціальностей у вивченні української мови в 
повторювально-корегувальному курсі «Культура української 
мови».

Для реалізації цього підходу необхідно насамперед створи-
ти закінчену, методично обґрунтовану типологію текстів із 
метою використання їх як дидактичного матеріалу. Безпереч-
но, ця класифікація має враховувати найважливіші характери-
стики текстів, а саме:

а) функційно-семантичний тип (опис, міркування, опові-
дання, повідомлення);
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б) належність до того чи того функційно-стилістично-
го реєстру (загальнонаукові – вузькоспеціальні; суспільно- 
політичні тощо);

в) форма викладу (усні, писемні);
г) засіб подання (аудіотексти, графічні тексти тощо);
ґ) кількість мовців – тих, хто продукує текст (монолог, діа-

лог, полілог);
д) ступінь адаптованості (змодельовані, адаптовані, оригі-

нальні);
е) кількість і зв’язок тем, що організують текст, та підтем 

(монотемні, багатотемні з різною структурою) [1; 5].
Слід зауважити, що з проблемою формування мовної ком-

петенції студентів технічних спеціальностей вищої школи 
безпосередньо пов’язані три перші характеристики. 

По-перше, функційно-семантичному типу тексту прита-
манна особлива номенклатура граматичних засобів (як у 
галу зі морфології, так і в галузі синтаксису). Наприклад, для 
тексту-опису характерна наявність дієприкметникових конст-
рукцій, дієслівних форм на -но, -то (синтаксичних конструк-
цій, відсутніх у російській мові, що створюють труднощі для 
російськомовних студентів-білінгвів). 

По-друге, кожний підстиль фаху «відбирає» ті або ті функ-
ційно-семантичні типи текстів, наповнюючи їх специфіч-
ним лексичним (термінологічним) матеріалом (іноді спосте-
рігаються специфічні для цього підстилю і синтаксичні 
 конструкції).

Як відомо, мовне наповнення тексту сприятливо впливає 
на усну та писемну форму мовлення, що також ураховується 
в процесі формування мовної і мовленнєвої компетенції тих, 
хто навчається.

Визнання тексту вищою одиницею навчання, особливою 
комунікативною одиницею, зумовлює необхідність навчити 
російськомовних студентів сприйняттю та самостійному про-
дукуванню текстів різних типів. Для цього слід виявити зако-
номірності, загальні для побудови будь-якого тексту, а також 
риси, специфічні для окремих типів текстів.
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В організації цієї роботи ми виходимо з визнання семан-
тичної, формальної та комунікативної цілісності будь-якого 
тексту. Слід підкреслити, що побудова тексту певного функ-
ційно-семантичного типу є найбільш складним аспектом мов-
леннєвої діяльності тих, хто навчається, і виникає така пробле-
ма передусім у навчально-науковій сфері діяльності студентів. 

Тому навчання продукуванню текстів типу опису, розпові-
ді, повідомлення, міркування, а також змішаних типів текстів 
ведеться в навчальному комплексі в основному на матеріалі 
наукового стилю мови. Уміння ж аналізувати формально- 
семантичну впорядкованість і комунікативну спрямованість 
тексту вимагається в усіх сферах діяльності студентів, тож 
така робота проводиться стосовно текстів різної функцій-
но-стильової належності.

Спеціальна система завдань виробляє у студентів навички 
аналізу та самостійного продукування формально, семан-
тично та комунікативно цілісних текстів із метою зосередити 
увагу студентів на закономірностях, притаманних побудові 
будь-якого тексту. На наступному етапі роботи проводиться 
послідовний перенос цих навичок на всі названі вище типи 
текстів з урахуванням їхніх специфічних особливостей.

Наведемо такий приклад щодо формально-семантичної 
впорядкованості тексту. На початку курсу української мови 
професійного спілкування студенти знайомляться з тим, що 
будь-який текст може мати висновок, де підбиваються під-
сумки всьому наведеному вище, робляться висновки, узагаль-
нюються основні думки тексту; майбутні фахівці навчаються 
пізнавати відповідні текстові сигнали – засоби формального 
зв’язку (отже, тож, таким чином тощо). 

Потім, у роботі з текстами – описами, повідомленнями та 
міркуваннями – ці знання поглиблюються, розрізнюють два 
типи організації матеріалу: 

1) висновки; 
2) узагальнення, підбивання підсумків. 
Вони переконуються, що логічний висновок – це новий 

умовивід (або декілька взаємопов’язаних умовиводів), який 
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є результатом процесу міркування, висновки часто містять 
авторсь ку оцінку правильності або помилковості тез. 

Висновкам відповідають і певні засоби міжфразового зв’яз-
ку: виходить, значить, таким чином, отже тощо.

Необхідність підведення підсумків виникає тоді, коли в 
тексті, лекції, виступі був викладений різноманітний мате-
ріал і автор уважає за необхідне у підсумку ще раз нагадати 
найістотнішу, на його погляд, інформацію, перелічити най-
важливіші положення, думки, уже висловлені раніше. Під-
биття підсумків може починатися словами: отже, підведемо 
підсумки; узагальнимо сказане; підсумовуючи, слід сказати; 
узагальнюючи все сказане сьогодні, слід підкреслити, що тощо.

Отже, урахування особливостей сприймання граматичних 
явищ має значною мірою визначатися методикою викладання 
української мови (особливо у східних регіонах України в умо-
вах близькоспорідненої двомовності та переважного російсь-
комовного оточення), проводити роботу, що попереджає 
специфічні помилки в усній і писемній мові російськомовних 
студентів, економити час на заняттях для формування нових 
за мовним усвідомленням навичок, влучно корегувати вже 
створені навички усного та писемного українського мовлен-
ня. Роботу над подібними явищами двох близькоспоріднених 
мов можна планувати так, щоб максимально і в теоретичному, 
і в практичному відношенні використовувати здобуті з росій-
ської мови знання.

У результаті дослідження встановлено, що формування в 
російськомовних студентів закладів вищої технічної освіти 
східного регіону України української мовної й мовленнєвої 
компетенції відбуватиметься ефективніше, якщо зміст мов-
них знань підпорядковуватиметься формуванню (корекції) і 
вдосконаленню умінь усного й писемного мовлення. При цьо-
му теоретичний матеріал має презентуватися блоками (з ура-
хуванням спільного й відмінного у російській та українській 
мовах), а практичні вправи будуть відповідати всім видам 
мовленнєвої діяльності та забезпечувати професійні потреби 
студентів.
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 Реалізація порівняльного підходу (у його основних виявах) 
дає змогу уточнити зміст навчання, адекватно і на відповід-
них етапах навчання успішно формувати в російськомовних 
студентів уміння сприймати, відтворювати й застосовувати в 
мовленні граматичні явища української мови, що сприяє фор-
муванню у студентів необхідної мовної і мовленнєвої компе-
тенцій для подальшої професійної або наукової діяльності.
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ЛІНГВОМЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства 
й диджиталізації освітніх послуг відбуваються процеси, що, 
з одного боку, викликають тривогу, труднощі в опануванні 
інно ваційних інструментів і методик навчання, а з іншого – 
перехід професійно-педагогічної підготовки фахівця на новий 
інформаційно-технологічний рівень. Функцію модернізації 
вищої освіти значною мірою виконують електронні освітні 
ресурси та співвідносні з ними технології навчання. 

Професійна освіта вчителя регулюється низкою докумен-
тів. Зокрема, актуальним є переосмислення ключових поло-
жень професійного стандарту вчителя закладу загальної 
серед ньої освіти (2020), що орієнтує на формування в май-
бутніх педагогів низки загальних і професійних компетент-
ностей [5]. За цим документом, трудові функції корелюють 
із такими професійними компетентностями, як мовно-кому-
нікативна, предметно-методична, інформаційно-цифрова, 
психологічна, емоційно-етична, компетентність педагогічно-
го партнерства, інклюзивна, здоров’язбережувальна, проєк-
тувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналі-
тична, інноваційна, здатність до навчання впродовж життя, 
рефлексійна. Відповідно на часі вдосконалення професійного 
становлення майбутніх педагогів, зокрема учителів україн-
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ської мови і літератури, з урахуванням ідей зазначеного доку-
мента й освітніх запитів нової української школи. 

В умовах пандемії Covid-19 особливо відчутним стало те, 
що заклад загальної середньої освіти потребує таких учите-
лів-словесників, які спроможні ефективно працювати в умовах 
глобального інформаційного простору, володіють здатністю 
критично аналізувати, інтерпретувати інформацію та гене-
рувати оригінальні думки, продукувати тексти/медіатексти, 
розроблювати й проводити уроки з використанням інстру-
ментів ІКТ на засадах педагогічного партнерства. У зв’язку з 
положеннями професійного стандарту вчителя й потребами 
НУШ мета і завдання лінгвометодичної підготовки здобувачів 
вищої педагогічної освіти набувають нових смислів.

Аналіз праць науковців свідчить, що застосування засобів 
ІКТ для реалізації освітніх цілей досліджують В. Биков, С. Іва-
нова, С. Литвинова, Н. Морзе, О. Наливайко, Т. Сінгх (T. Singh), 
С. Чан (S. Chan) та ін. У їхніх працях розкрито теоретичні заса-
ди використання ресурсів електронних бібліотек для роботи 
з інформацією та для досягнення науково-освітніх завдань, 
схарак теризовано види електронних освітніх ресурсів, особ-
ливості дистанційного і змішаного навчання тощо. 

Дискусійні питання мовно-методичної підготов-
ки студентів- філологів представлено в працях З. Бакум, 
Н.  Голуб, О. Горошкіної, С. Карамана, О. Караман, Х. Карповець, 
О. Копусь, Л. Овсієнко, І. Пентилюк, А. Попович, З.  Столяр, 
І. Хом’яка, Л. Шевцової та ін. Окремі питання професійної, 
зокре ма предметно-методичної, підготовки вчителя-словес-
ника на засадах електронної лінгводидактики та медіаосві-
ти розглянуто в працях Л. Златів, Г. Корицької, І. Нагрибель-
ної, Г. Онкович, Л.  Попової, О. Семеног, Т. Хижньої, В. Шуляра, 
Т. Яценко, М.  Ячменик та ін. Зокрема, у їхніх роботах розкрито 
досвід викладання фахових освітніх компонентів для студен-
тів-філологів на основі ідей електронної лінгводидактики, з 
використанням засобів мультимедіа, електронних словників, 
засобів електронної комунікації; визначено особливості роз-
витку блогодидактики, використання її в процесі навчання 
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української мови; окреслено мотиваційний і освітній потен-
ціал вебквестів у мовно-літературній освіті; акцентовано на 
важливості практикування цифрових наративів у методичній 
підготовці майбутніх учителів української мови і літератури 
та ін.

Варто зазначити, що, хоч останнім часом пожвавився інте-
рес дослідників до питань модернізації вищої освіти, проблема 
формування предметно-методичної компетентності у зв’язку 
з інформаційно-цифровою в системі професійної підготовки 
майбутніх учителів української мови і літератури потребує 
більшої уваги. Студіювання відповідних публікацій науковців, 
а також спостереження за практикою навчання здобувачів 
вищої педагогічної освіти свідчать, що теорія і практика інте-
грації ІКТ у фахову підготовку студентів-філологів досліджена 
недостатньо. 

Мета публікації – розглянути засоби ІКТ через призму 
власного досвіду формування предметно-методичної компе-
тентності в практиці лінгводидактичної підготовки майбут-
нього вчителя української мови і літератури.

Поділяємо думку А. Джурило, що модель педагога як носія 
знань, який передає свою мудрість учням, більше не підходить 
для цілей освіти 21-го століття. Завдяки тому, що молоді люди 
зможуть отримати доступ до знань і навичок за допомогою 
своїх телефонів, планшетів чи комп’ютерів, роль учителя в кла-
сі чи викладача в лекційному залі має бути терміново переос-
мислена. Учитель повинен стати фасилітатором, який заохо-
чує та координує [1,с. 52]. Відповідні функції вчитель зможе 
якісно виконати, якщо володітиме низкою компетентностей, 
зокрема предметно-методичною в поєднанні з інформаційно- 
цифровою, складником якої є інфомедійна  грамотність. 

За результатами анкетування студентів-філологів 3 курсу 
(35 осіб) Житомирського державного університету імені Івана 
Франка, 57% реципієнтів не задоволені власним рівнем роз-
витку інфомедійної грамотності, який оцінюють як середній. 
У сучасних умовах професійного розвитку майбутніх учите-
лів української мови і літератури такий стан, з одного боку, 
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переш коджає ефективному формуванню в них предметно- 
методичної компетентності, а з іншого – потребує більшої 
уваги до інтегрування засобів ІКТ в методичну підготовку 
студентів-філологів, до формування предметно-методичної 
компетентності у тісному зв’язку з інформаційно-цифровою.

О. Семеног цілком слушно наголошує, що загальноосвітня 
школа потребує словесників, які здатні ефективно працюва-
ти в умовах зростання обсягів інформації, володіють уміння-
ми аналізу, інтерпретації та продукування фахових цифро-
вих текстів, проєктують і проводять уроки та виховні заходи 
з урахуванням цифрових технологій, створюючи атмосферу 
 дослідницько-пізнавальної співпраці [4,с. 210–211 ].

Емпіричні дослідження свідчать про те, що ефективни-
ми інструментами інформаційно-комунікаційних техноло-
гій у вивченні дисциплін лінгводидактичного спрямуван-
ня здобувачами вищої освіти є такі: електронні бібліотеки, 
 навчально-методичні блоги, програми для організації відео-
конференцій, вебінарів, онлайн-уроків в умовах дистанцій-
ного чи змішаного навчання, електронні лексикографічні 
праці, гугл-сервіси, мобільні додатки, ютуб, навчальні онлай-
нові платформи (На урок, Прометеус, Всеосвіта, Едера) тощо. 
Зазна чені інструменти можуть бути використані в процесі 
самос тійної роботи студентів-філологів та під час професійної 
діяльності викладачів. 

Розглянемо деякий власний досвід використання засо-
бів ІКТ для лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів 
української мови і літератури, що поєднує мовний, соціокуль-
турний, комунікативний і технологічно-методичний компо-
ненти.

Розпочнемо з електронної бібліотеки – це, за нашим 
узагальненням, веб орієнтований ресурс і сервіс, що сукупно 
 мають забезпечити розповсюдження інформаційної продук-
ції та відкритий доступ до неї користувачів мережі Інтернет, 
а також технологічну підтримку функціонування [3, с. 155–
156]. Студенти надають перевагу інституційним електронним 
бібліо текам освітніх закладів, у яких навчаються, а також 
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вико ристовують електронні бібліотеки «Чтиво», «Україніка» 
(створену Національною бібліотекою України імені В. І. Вер-
надського) та ін. Майбутні педагоги-словесники використо-
вують їх для мобільного пошуку, відбору й нагромадження 
інформації; для створення карт знань, мультимедійних пре-
зентацій, інфографіки, тематичних інтерактивних плакатів, 
буктрейлерів (рекламних відеороликів про книгу); для вико-
нання науково-дослідницьких робіт тощо.

Окремої уваги потребує робота студентів із електронни-
ми словниками, довідковими медіаресурсами для збагачен-
ня їхньо го тезаурусу, розвитку мовної свідомості та навичок 
інформаційної і медійної грамотності. За нашими спостере-
женнями, майбутні вчителі-словесники часто послуговують-
ся різними електронними лексикографічними ресурсами, 
зокрема: електронним виданням «Словники України» – 4.0, 
що розміщене на українському лінгвістичному порталі і скла-
дається з п’яти словникових підсистем-модулів: словозміни, 
транскрипції, синонімії, антонімії, фразеології (http://lcorp.
ulif.org.ua/dictua/); онлайновою версією академічного тлумач-
ного словника української мови в 11 томах, 1970–1980 (http://
sum.in.ua/s/navchaljnyj) та ін. 

Одним із ефективних інструментів формування конкурен-
тоспроможного вчителя є навчально-методичний блог як 
своєрід ний вебмайданчик відкритого освітнього простору. 
Варто наголосити, що в контексті лінгвометодичної підго-
товки майбутнього вчителя-словесника блог педагога – це 
не лише допоміжний електронний медіаресурс освітнього 
призначення, а й сучасна технологія для підтримання нових 
способів навчання. Прикладом такого блогу як дієвого ресурсу 
для формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 
учителів української мови і літератури та їхньої інфомедійної 
грамотності є наш блог «Лінгвометодична майстерня україн-
ського філолога» [2, с. 213–217]. Навчально-методичний по-
тенціал блогодидактики використовуємо за трьома основни-
ми напрямами: 1) стимулювання й мотивація професійно 
орієнтованої освітньої діяльності (через призму лінгводидак-
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тики) шляхом ознайомлення з блогами вчителів-словесників, 
мовознавців, мовно-освітніх центрів, студентів-філологів; 
2) організація і здійснення професійно орієнтованої освітньої 
діяльності на основі роботи з інформацією, уміщеною в блозі 
викладача, та інтегрованими в блог медіапродуктами (відео-
записи уроків, електронні словники, відеодайджести, відео-
словники, вебквести, копії фотографій, інфографіки та ін.) за 
допомогою QR-кодів, покликань на інформаційні джерела;  
3) контроль чи самоконтроль професійно орієнтованої освіт-
ньої діяльності, зокрема шляхом написання в блозі комен-
тарів, виконання вміщених у ньому тестових завдань/ ігор, 
які  мають інструкцію, бали, рівні, відзначення перемоги/ 
 програшу.

Аналіз власного педагогічного досвіду переконує, що 
 інформаційно-пошукова, аналітично-інтерпретаційна і про-
дуктивна робота студентів із блогом не лише підвищує моти-
вацію до освіти, а й змінює ставлення їх до лінгвометодичної 
підготовки, допомагає краще підготуватися до професійно- 
педагогічної практики, індивідуалізує освітній процес, робить 
його студентоцентрованим і водночас передбачає навчальну 
співпрацю та комунікацію.

Актуальним у сучасній освітній практиці є програмне 
забез печення для проведення відеоконференцій, що в каран-
тинних умовах дистанційного навчання будь-якої дисципліни 
стало базовим, – ідеться про такі програмні засоби, мобільні 
додатки, платформи, як Skype, GoogleMeets, MicrosoftTeams, 
Zoom та ін. Ці інструменти буквально виручають освітян, бо 
за їх допомогою можна комунікувати в режимі реального часу, 
організовувати лекції, практичні заняття, вебінари, науково- 
навчальні конференції, рольові ігри зі студентами «Учитель – 
онлайновий урок – учні». Особливо популярний Zoom, що в 
безкоштовній версії передбачає 40-хвилинні відеоконферен-
ції (до 100 осіб), роботу з дошкою, груповий чат на базі відпо-
відної платформи, підтримує якісний відео- і аудіозв’язок та 
демонстрацію екрана. Доцільне поєднання візуального і зву-
кового модусів освітнього процесу лінгвометодичного спря-
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мування за допомогою сервісу Zoom уяскравлює навчальний 
контент і посилює його синергетичний вплив на формування 
методичної компетентності майбутнього вчителя- словесника.

Як показує власний педагогічний досвід, дистанційне нав-
чання (практичні, лабораторні роботи) зручно організовувати 
за допомогою простого в застосуванні й доступного з різних 
гаджетів сервісу GoogleClassroom. Він становить собою обо-
лонку, яку викладач доцільно наповнює різними матеріала-
ми – це може бути інструктивний лист до виконання завдань, 
дидак тичний текст, фрагмент уроку, навчальне відео, подкаст, 
QR-код, інфографіка, практичні завдання, тести, шаблони- 
заготовки, коментарі.

Віртуальна кімната Classroom не єдиний сервіс Google, 
що може застосовуватися для створення сучасного освіт-
нього середовища та оптимізації навчального процесу. 
Зокре ма, формуючи методичну компетентність у майбут-
ніх учителів- словесників в умовах дистанційного чи зміша-
ного навчан ня, використовуємо в освітньому процесі інші 
сервіси: GoogleForms для створення тестів з методики нав-
чання україн ської мови, вікторин; інтерактивну дошку 
Google Jamboard для наповнення навчальним матеріалом, 
візуальним контентом; GoogleSites для створення привабли-
вих сайтів. При цьому варто наголосити, що для формування 
методичної компетентності майбутнього вчителя важливо 
використовувати не один додаток, а поєднувати різні додатки 
(сервіси) в освітній діяльності.

Як один із показників методичної компетентності май-
бутнього вчителя-словесника розглядаємо навички робо-
ти зі створення інтерактивних вправ  за допомогою сервісу 
Learningapps. Відповідно залучаємо студентів до створення 
інтерактивних вправ з української мови за різними шаблона-
ми, які пропонує цей сервіс, це дає змогу осучаснити освітній 
процес.

Аби надати навчальній діяльності більшої інтерактивності 
й мотивувати студентів до педагогічного дискурсу ознайом-
люємо їх із програмами, які працюють у режимі «Запитання – 
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короткі відповіді» за принципом мозкового штурму. Відпо-
відно здобувачі вищої освіти опановують прості безкоштовні 
інструменти Slido і AnswerGarden, що уможливлюють розви-
ток комунікативної компетенттності в дещо нетрадиційному 
форматі, оскільки актуалізують уміння задавати запитання 
аудиторії, голосувати в процедурі опитування, здатність отри-
мати зворотний зв’язок, брати участь у дискусії, використо-
вуючи зазначені онлайнові інструменти в умовах реального 
часу.

Один із показників методичної майстерності вчителя- 
словесника – мовленнєва творчість. Щоб структурувати циф-
рові наративи, студенти використовують платформу і водно-
час інформаційно-комунікаційний конструктор для довгих 
текстів Tilda. Відповідно пропонуємо студентам завдання 
творчого характеру, наприклад: 

1. Використовуючи електронні ресурси, «зберіть» лон-
грид з теми «Як формувати громадянську компетентність в 
учнів ської молоді на заняттях з української мови» (елементи: 
широкоекранний заголовок; додавання інфографіки, хмари 
(теги) слів, відео, фото, використання цитат, QR-кодів, зміню-
вання шрифтів та ін.). Підготовлений лонгридрозмістіть на 
онлайн-дошці Padlet.

2. Створіть груповий проєкт у формі мультимедійної 
 історії (лонгриду) на одну з тем: «Професійна діяльність учи-
теля-словесника в умова нової української школи», «Подорож 
учителя-філолога в українську школу майбутнього». Для цього 
спочатку: 1) розподіліть ролі (сценарист, журналісти, фото-
граф, відеооператор, дизайнер, редактор та ін.); 2) обговоріть 
ідеї, образи, структуру історії; 3) намалюйте лонгрид тощо. 
Розмістіть мультимедійну історію на платформі Tilda.

Виконуючи завдання на створення мультимедійних істо-
рій (цифрових наративів) у межах занять лінгводидактичного 
спрямування, студенти вдосконалюють уміння пошуку інфор-
мації, її аналізу, оцінювання, інтерпретування й публічного 
представлення (презентації), набувають здатності глибше 
розу міти специфіку фахової підготовки, педагогічної кому-
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нікації, навчаються створювати медіатекст, зв’язувати його 
зі своїм відрефлексованим досвідом і досвідом інших  людей 
тощо. Також для створення студентами історій, коміксів 
доступ ним і зручним є онлайн-інструмент StoryboardThat.

Підсумовуючи, робимо висновок, що в інформаційному 
 суспільстві вчитель української мови і літератури не змо-
же мати методичного успіху, якщо не оволодіє популярними 
засо бами ІКТ та інфомедійною грамотністю. Комплексне за-
стосування предметно-методичної та інформаційно-цифрової 
компетентностей є однією із провідних тенденцій забезпечен-
ня якості сучасної освіти.

Проведене дослідження щодо використання засобів ІКТ для 
лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів україн ської 
мови і літератури переконує, що така підготовка має базу-
ватися на поєднанні чотирьох компонентів: мовно го, соціо-
культурного, комунікативного і технологічно- методичного. 
Формування мовно-методичної компетентності студентів- 
філологів на основі інтегрування засобів ІКТ в професійно- 
освітнє середовище, призначене для майбутніх учителів, 
модернізує рівень освітніх послуг у вищій школі, вироб ляє 
здатність добирати й використовувати сучасні ефектив-
ні мето дики і технології навчання, посилює розвивально- 
креативний потенціал підготовки конкурентоспроможних 
фахівців. При цьому виконання студентами творчих профе-
сійно орієнтованих завдань забезпечує відкритість освітнього 
процесу, наповнює його культуровідповідними й гуманістич-
ними смислами.

Подальшого дослідження потребують питання методи-
ки використання електронних ресурсів для формування й 
розвитку інфомедійної грамотності в студентів-філологів, 
розроб лення ефективних методів і методик використан-
ня ІКТ у мовно- методичній підготовці майбутніх учителів- 
словесників. 
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ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

Освіта як динамічна й чутлива система постійно еволю-
ціонує залежно від змін у суспільстві. Сьогодні відбувається 
складний і доволі болісний для багатьох національних освіт-
ніх систем процес віднаходження нової моделі освіти, оскіль-
ки наявні підходи вичерпують себе і не зовсім відповідають 
вимогам часу. Модернізація сучасної освіти зумовлена потре-
бою у розробленні механізмів адаптації людини до мінливого, 
сповненого ризиків світу, її здатності адекватно реагувати на 
виклики сьогодення. 

Одним із напрямів модернізації освіти, зокрема вищої педа-
гогічної, є її практична спрямованість. Результати досліджен-
ня різних її аспектів (особливостей формування професійної 
компетентності майбутніх учителів, питання підготовки здо-
бувачів освіти до педагогічної практики та ін.) досить широко 
представлені у наукових працях О. Абдуліної, В. Андрущенка, 
В. Введенського, Н. Голуб, М. Євтуха, С. Золотухіної, І. Зязюна, 
В. Коваль, В. Лозової, В. Нестерова, Н. Побірченко, О. Семеног, 
Л. Хомич, М. Ярмаченка та інших.

У нових соціокультурних умовах перегляду й оптимізації 
потребує практична підготовка майбутніх учителів-словесни-
ків, зокрема її зміст, структура та обсяг.

Мета цього дослідження – проаналізувати сутність практи-
ки в структурі педагогічного освітнього процесу, визначити 
її основні складники та схарактеризувати їх зміст, виробити 
оптимальну модель практичної підготовки здобувачів спе-
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ціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) 
з урахуванням сучасних наукових досліджень та опитувань, 
проведених серед учителів-практиків і здобувачів середньої 
освіти.

У «Енциклопедії освіти» практику розглядають як 
 невід’ємний складник процесу підготовки фахівців, що про-
водиться на оснащених відповідним чином базах навчальних 
закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях 
різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культу-
ри, торгівлі, державного управління [3, с. 704].

Практика «занурює» здобувача вищої освіти у реальний 
вироб ничий процес, пізнання його з середини, у всій повноті 
виробничої дійсності, життєвості, конкретики. Поза практи-
кою підготовка сучасного фахівця є неможливою.

Педагогічна практика залишається фундаментальним 
складником особистісного становлення майбутнього вчи-
теля. Перебуваючи в діалектичній взаємодії з педагогічною 
 теорією, вона збагачує останню досвідом застосування новіт-
ніх методів, прийомів, технологій навчання, дозволяє створю-
вати та видозмінювати освітнє середовище. 

Проте, підтримуючи думку провідних дидактів, ми змушені 
визнати той факт, що у системі вітчизняної педагогічної освіти 
організація практики є дещо формальним явищем. Як показує 
досвід, багато випускників до конкретної педагогічної діяль-
ності виявляються не готовими або не зовсім готовими. Це 
пов’язано з тим, що тривалий час практична підготовка здобу-
вачів вищої педагогічної освіти розглядалась лише в  аспекті 
«шкільної практики». Практиканти знайомились зі школою, 
освітнім процесом, отримували можливість побачити школу 
не з позиції учня, а з позиції вчителя як представника суспіль-
ства, відчути власну відповідальність перед вихованцями, 
поба чити школу в контексті багатогранних суспільних відно-
син. Загалом ця практика була і залишається досить ефектив-
ною, проте через «локалізацію практичної підготовки лише 
на закладах освіти», повноформатного входження у життєво- 
виробничий процес вона не забезпечує [1, с. 427].
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Сучасні науковці акцентують на тому, що педагогічна прак-
тика майбутніх учителів є формою закріплення теоретико- 
методологічних, психолого-педагогічних, філософських, мето-
дичних, валеологічних знань, умінь і навичок в організації 
навчання, виховання й розвитку здобувачів середньої освіти; 
формою підвищення рівня зацікавленості педагогічною діяль-
ністю; формою розвитку аналітичної діяльності та вказують 
на соціально-психологічну її роль, яка полягає в ідентифікації 
студента в новій соціальній ролі майбутнього вчителя і в зру-
шенні у його Я-концепції, коригуванні самооцінювання, само-
ставлення [1; 4].

Досі не розв’язаною залишається проблема обсягу практич-
ної підготовки здобувача вищої освіти та співвідношення різ-
них видів педагогічної і фахових практик. В умовах відсутності 
стандарту освіти зі спеціальності 014 Середня освіта орієн-
тиром для розробників освітніх програм можуть слугувати 
затверджені нормативні документи та наукові дослідження.

У «Концепції розвитку педагогічної освіти» зазначено, що 
обов’язковим складником освітнього процесу підготовки здо-
бувача вищої освіти до педагогічної діяльності є безперервна 
педагогічна практика. «Обсяг практичної підготовки має скла-
дати не менше 30 кредитів ЄКТС у межах обов’язкової частини 
бакалаврських програм (починаючи з першого року навчання, 
у різних закладах освіти і різних класах (курсах)) і не менше 
30 кредитів (включно з магістерським дослідженням) у межах 
обов’язкової частини магістерських програм (у різних закла-
дах освіти і різних класах (курсах))» [5, с. 14]. Також у доку-
менті рекомендовано не менше половини обсягу практичної 
підготовки відводити для проходження виробничої практики 
із самостійним виконанням професійних завдань. 

У затвердженому 2021 року Стандарті вищої освіти за спе-
ціальністю 013 Початкова освіта для першого (бакалаврсько-
го) рівня вищої освіти визначено як мінімальний обсяг прак-
тик зі спеціальності 15% обсягу освітньої програми [7].

Така значна кількість кредитів, відведених на практику, 
зумов лює потребу в детальному аналізі її складників у кон-
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тексті підготовки фахівців конкретної спеціальності, зокрема 
014 Середня освіта (Українська мова і література). 

В. Андрущенко, Р. Вернидуб, Л. Куліненко у своїй фундамен-
тальній праці «Наука. Педагогічна освіта. Практика» харак-
теризують найактуальніші для майбутнього вчителя види 
педагогічної практики, як-от: ознайомча (пропедевтична), 
метою якої є ознайомлення студентів із особливостями орга-
нізації та проведення навчально-виховної роботи вчителів 
в умовах реального навчально-виховного процесу в загаль-
ноосвітніх закладах середньої освіти; культурологічна, спря-
мована на вивчення й оволодіння надбаннями української 
культури і мистецтва та формування у студента-практикан-
та відповідної культурологічної компетентності; виховна, що 
передбачає працю здобувачів вищої освіти у літніх таборах; 
навчальна, спрямована на залучення студентів до проведення 
уроків із різних навчальних дисциплін, де вони вчаться пла-
нувати, здійснювати, аналізувати навчально-виховний процес 
на уроці; переддипломна (предметна), яка відіграє особливу, 
інтегративну роль, виявляє професійну компетентність прак-
тиканта як майбутнього вчителя [1, с. 432–437]. Науковці 
наголошують на тому, що основною вимогою до організа-
ції педагогічної практики є забезпечення безперервності та 
послі довності її впродовж усіх освітніх ступенів підготовки 
вчителя, узгодженість завдань, змісту, форм і методів.

На сучасну систему практичної підготовки майбутніх 
учителів- словесників значною мірою впливають нові тенден-
ції в розвитку вищої педагогічної освіти в Україні й за кордо-
ном, зростання соціальної ролі особистості, акцент на куль-
туроцентризм, технологізація навчально-виховного процесу. 
Погоджуємось із думкою авторитетної науковиці О. Семеног, 
що «у соціокультурних умовах третього тисячоліття підсисте-
ма практик у системі професійної підготовки майбутніх учите-
лів української мови і літератури доповнюється, розширюєть-
ся й ускладнюється» [6, с. 221]. 

У своїй фундаментальній монографії «Професійна підготов-
ка майбутніх учителів української мови і літератури» дослід-
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ниця обґрунтовує цілісну особистісно зорієнтовану систему 
безперервної практики майбутніх учителів-словесників, яка 
базується на поєднанні педагогічної та фахових практик із ура-
хуванням принципу поступового збільшення обсягу завдань 
на кожному освітньому ступені (від індивідуальної роботи 
до організації роботи з колективом) та характеру діяль ності 
здобувачів вищої освіти (репродуктивна – реконструктив-
на – творча). Складниками цієї системи є такі види практик: 
на ступені бакалаврату на першому курсі – пасивна педагогіч-
на (пропедевтична), фольклорна і літературно-крає знавча, на 
другому– пасивна педагогічна аналітична та діалектологічна 
або соціолінгвістична, на третьому – комплексна аналітична й 
літня виховна, на четвертому– комплексна навчально-виховна 
у 5–9 класах і етнографічна або музейна тощо). Підготовку спе-
ціаліста завершує комплексна навчально-залікова практика в 
9–11 класах загальноосвітньої школи та закладах нового типу, 
професійне становлення магістра відбувається під час педа-
гогічної практики в закладах нового типу та ЗВО. Така систе-
ма забезпечує більш усвідомлену фахову потребу перевірки 
діє вості набутих знань і вмінь, зміцнення впевненості у пра-
вильності професійного вибору, сприяє загальнокультурному 
розвитку особистості студента-філолога, формуванню його 
педагогічної, методичної, психологічної і паралельно вдоско-
наленню мовної, лінгвістичної, фольклорної, літературної, 
культурознавчої, комунікативної, інформаційної, дослідниць-
кої компетенцій, а також самовдосконаленню, самоактуаліза-
ції і саморозвитку [6].

Низка досліджень, які стосуються різних аспектів професій-
ної підготовки вчителя-словесника (І. Бондар, В. Денисенко, 
Н. Казакова, Ю. Ледняк, А. Лисенко, В. Обозний, А. Подолинний, 
Ф. Поліщук, А. Попович, О. Савицька, О. Семеног, Т. Тищенко, 
Е. Федорчук та ін.), підтверджують необхідність і доцільність 
етнокультурознавчої підготовки майбутніх учителів україн-
ської мови та літератури засобами таких фахових навчальних 
практик, як фольклорна, що дає уявлення про роль фолькло-
ру в житті народу, динаміку розвитку мистецтва родинного 
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слова, автентичні форми української культури, формує вміння 
здійснювати самостійні спостереження над видозміною фоль-
клорних жанрів у певному населеному пункті чи регіоні, пробу-
джує інтерес до історії рідного краю; літературно- краєзнавча, 
яка дає ґрунт для вивчення регіональних особливостей літе-
ратури та краєзнавчих досліджень; діалектологічна, яка фор-
мує етнолінгвістичну компетенцію, виробляє навички збору, 
аналізу автентичного матеріалу та розуміння специфіки вик-
ладання української мови в умовах діалектного середовища; 
соціолінгвістична, спрямована на дослідження проблем дво- і 
багатомовності, різних типів мовних особистостей у конкрет-
ному соціумі; етнографічна і музейна, які спрямовані на вив-
чення етногенезу українського народу, його етнічної історії, 
етнічної специфіки духовної та матеріальної культури.

Виклики сьогодення (світова економічна криза, процеси 
глобалізації та діджиталізації людства, пандемії) сприяють 
упровадженню в освітній процес змішаного навчання. (Під 
змішаним навчанням розуміємо «цілеспрямований процес 
здобування знань, умінь та навичок, що здійснюється освіт-
німи установами різного типу в рамках формальної освіти, 
части на якого реалізується у віддаленому режимі за допо-
могою інформаційно-комунікаційних технологій і технічних 
засо бів навчання, які використовуються для зберігання і 
достав ки нав чального матеріалу, реалізації контрольних захо-
дів, організації взаємодії між суб’єктами навчального процесу 
(консультації, обговорення) та під час якого має місце само-
контроль учня (студента) за часом, місцем, маршрутами та 
темпом навчання» [2, с. 5]). 

У цих умовах актуальним видається уведення до освітньої 
програми практики змішаного (дистанційного) навчання 
фахо вих предметів, яка б сприяла підвищенню рівня інформа-
ційної компетентності здобувачів вищої освіти та формуван-
ню навичок навчання мови й літератури в умовах дистанцій-
ного навчання. 

Ще одним із важливих чинників процесу оптимізації прак-
тичної підготовки майбутніх учителів-філологів є опитуван-
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ня учасників освітнього процесу, так званих стейкхолдерів 
освітньо- професійної програми (далі ОПП). Ми провели анке-
тування на базі ЗОШ № 13 Рівненської міської ради серед прак-
тикантів (здобувачів четвертого курсу освітнього ступеня 
«бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська 
мова і література) Рівненського державного гуманітарного 
університету) та учителів-методистів навчального закладу, 
за якими ті були закріплені, з метою моніторингу (оновлення, 
удосконалення) ОПП. Декілька запитань анкети стосувались 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Для 54 % опитаних обсяг практичної підготовки (нав-
чальної та виробничої практик), що становить 12 кредитів  
(8 тижнів практики на 3-4 курсах), є недостатнім, для решти – 
достат нім. Для 36% четвертокурсників прийнятним є обсяг у 
24 кредити (16 тижнів практики на 2-4 курсах), а для 18 % –  
18 кредитів (12 тижнів, на 3-4 курсах). Варіант практичної під-
готовки у 30 кредитів (20 тижнів практики на всіх курсах) не 
обрав жоден із опитаних здобувачів вищої освіти.

46 % студентів уважають, що, крім педагогічної (пасивної 
та активної), студентам-філологам варто увести інші (суто 
фахо ві) практики. На їхню думку, доповнити практичну під-
готовку вчителя-словесника, враховуючи особливості нашо-
го регіону, можна було би фольклорною (45 % респондентів), 
 літературно-краєзнавчою (27 %), діалектологічною (9 %) 
практиками. 27 % опитаних вважають ці практики недо-
цільними.

100 % учителів-словесників (педагогічний стаж опитаних 
педагогів коливався від 2 до 32 років) підтвердили необхід-
ність посилення практичної підготовки студентів- філологів,  
обравши варіант у 24 кредити (16 тижнів практики на  
2-4 курсах), а також підтримали ідею доповнення педагогіч-
ної практики суто фаховими – фольклорною (75 % опитаних), 
літературно-краєзнавчою (75 %), діалектологічною (75 %) 
практиками. Також усі педагоги висловили думку про необхід-
ність уведення практики з дистанційного навчання фахових 
дисциплін.
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Таким чином, проаналізувавши нормативну базу, наукові 
дослідження останніх років, а також результати опитувань, 
проведених серед учителів-практиків і здобувачів вищої осві-
ти, можемо окреслити модель практичної підготовки майбут-
нього вчителя-словесника, що містить такі види практик:

1 курс – пасивна психолого-педагогічна (пропедевтична) та 
фахова (фольклорна);

2 курс – пасивна педагогічна аналітична та фахова (діалек-
тологічна або соціолінгвістична);

3 курс – комплексна аналітична або літня виховна (за на-
явності літніх таборів у регіоні) та фахова (етнографічно- 
музейна або літературно-краєзнавча);

4 курс – комплексна педагогічна (виробнича) у 5–9 класах 
ЗЗСО різних типів;

5 курс – комплексна педагогічна (виробнича) у 10–11 кла-
сах ЗЗСО різних типів; 

6 курс – переддипломна.
Побудовані з урахуванням принципів наступності й перс-

пективності, тісного взаємозв’язку та взаємодоповнюваності, 
ці практики мають становити цілісну особистісно зорієнтова-
ну систему, спрямовану на формування фахових компетентно-
стей та програмних результатів навчання за ОПП.
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MOODLE ЯК ЗАСІБ АВТОМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
МОРФОЛОГІЙНОГО РОЗБОРУ

Коронавірусна пандемія змусила українські заклади вищої 
освіти перейти на дистанційне навчання і шукати відповід-
ні засоби, які забезпечать якість освітнього процесу і будуть 
комфортними як для викладачів, так і студентської спільноти. 
Науково-педагогічні працівники розпочали освоювати техно-
логії синхронного навчання (GoogleMeet, Zoom та ін.) й удоско-
налювати свої знання щодо роботи з різними мережевими 
платформами, з-поміж яких система дистанційного навчання 
(СДН) «Moodle».

Можливості СДН «Moodle» майже не осмислено в україн-
ській лінгводидактиці, адже більшість наявних наукових 
праць стосується загальної структури дисциплін, розміщених 
у системі, або вказує на місце цієї платформи в роботі педа-
гога. Зокрема, Л. В. Струганець схарактеризувала інтерак-
тивний навчально-методичний комплекс «Культура мови» в 
Тернопільському національному педагогічному університету 
імені В. Гнатюка [10], С. В. Глущук описала структуру дисцип-
лін «Риторика» та «Сучасна російська мова з практикумом» 
в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті [3; 
4], О. М. Павленко, С. В. Шаров, Л. Ю. Москальова, Т. М. Шаро-
ва, А. С. Коваленко проаналізували переваги СДН «Moodle» у 
процесі підготовки майбутніх філологів з української мови і 
літератури [9] тощо. Значну кількість праць присвячено засто-
суванню цієї платформи під час вивчення англійської мови 
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(Є. В. Долинський, Л. В. Бахмат, О. О. Бабакіна, І. О. Афанасієв-
ська, Я. О. Усова, В. Б. Шевченко та ін.).

Зважаючи на свою багатофункційність, СДН «Moodle» дає 
можливість створювати різні діяльності: анкети, бази даних, 
глосарії, завдання, уроки, чати, форуми, тести та ін. Окрім того, 
до тестів можна додавати багато типів запитань, які система 
перевірить автоматично (багатоваріантне питання, відповід-
ність, правильно / неправильно, коротка відповідь, різнотипні 
перетягування і розрахунки тощо) або доведеться оцінювати 
вручну (есе). Однак із-поміж усіх типів найгнучкішим є закри-
те питання (вкладені відповіді), яке можна створити шляхом 
уведення тексту, що містить спеціальні коди: SA – коротка від-
повідь (регістр не важливий), SAC – коротка відповідь (регістр 
важливий), MC – множинний вибір (випадний список) та ін. 
Саме цей тип питань дає змогу викладачеві творчо підійти до 
оцінювання знань і вимагає вміння правильно прописувати 
спеціальні коди й передбачати можливі відповіді студентства, 
щоби система автоматично перевірила завдання. 

Мета нашої розвідки – узагальнено схарактеризувати 
особливості програмування морфологійного розбору через 
тип закритих питань у СДН «Moodle».

Науково доведено, що морфологійний розбір «сприяє 
засвоєн ню і систематизації ознак частин мови, їхніх грама-
тичних категорій, виробленню міцних практичних навичок 
словозміни іменних слів і дієслова, підготовці до вивчення 
синтаксису як учення про зв’язки слів у словосполученні й 
речен ні» [8, с. 580]. Відповідно автори вишівських підручників 
і посібників пропонують свої схеми морфологійного розбору 
різних частин мови. Тож насамперед потрібно обрати схему, 
яку буде використано в СДН «Moodle», і визначити, який тип 
питань буде запрограмовано для того чи того пункту.

Закриті питання дають можливість створювати різні ком-
бінації, однак під час морфологійного розбору найдоречнішим 
уважаємо тип «Коротка відповідь», де студент/ка має вписати 
певний текст (напр., значеннєвий чи структурний розряд, гра-
матичну категорію та засіб її вираження, основу інфінітива / 
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теперішнього часу тощо). Програмуючи правильні відповіді, 
потрібно враховувати різні наукові підходи до граматичних 
явищ.

Розглянемо цю особливість на прикладі значеннєвого 
 (семантичного) розряду вигуку годі.

У літературі для вищої школи по-різному класифікова-
но вигу ки. Відповідно до підручника «Сучасна українська 
літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія» за 
ред. О. Я. Лаврінець, вигук годі належить до наказових, які зі 
свого боку є різновидом імперативних (або волитивних) [7, 
с. 502–503]. У праці «Граматика сучасної української літе-
ратурної мови. Морфологія» за ред. К. Г. Городенської його 
зараховано до наказових вигуків-речень [6, с. 739]. Згідно з 
класифікацією В. М. Бойко, В. Л. Давиденко годі належить до 
наказово-спонукальних вигуків як різновиду вигуків воле-
виявлення [2, с. 158]. У підручнику «Сучасна українська мова. 
Морфологія» за ред. А. К. Мойсієнка волитивні вигуки роз-
поділено на спонукальні й апелятивні, а спонукальні – на 
спонукально- наказові і власне спонукальні [1, с. 516]. Відпо-
відно вигук годі потрактовано як спонукально-наказовий. У 
«Морфології української мови» В. О. Горпинича годі належить 
до спонукальних вигуків (наказово-спонукальних, імператив-
них, вигуків волевиявлення) [5, с. 305].

Отже, обравши тип питання «Коротка відповідь» і враху-
вавши класифікаційні схеми підручників, поданих у списку 
рекомендованої літератури, матимемо такий програмний код 
для пункту «Розряд за значенням» вигуку годі:

{2:SA:%100%наказово-спонукальний~%100%імпера-
тивний~%100%наказовий~%100%імперативний (нака-
зово-спонукальний)~%100%волитивний~%100%спону-
кальний~%100%волевиявлення~%100%імперативний, 
наказовий~волитивний, наказовий~%100%імперативний 
(наказовий)~%100%волитивний (наказовий)~%100%волеви-
явлення, наказово-спонукальний~%100%волевиявлення (нака-
зово-спонукальний)~%100%спонукально-наказовий~%100%-
спонукальний, спонукально-наказовий}.
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У такому разі, виконуючи морфологійний розбір, студент/
ка може використати класифікацію з будь-якого підручника і, 
вписавши один із варіантів, отримати максимальну оцінку за 
цей пункт.

Під час програмування варто враховувати те, що здобу-
вач/ка освіти може записати відповідь повністю або скоро-
тити її відповідно до усталених норм. Тому, створюючи код, 
напр., категорії роду, потрібно передбачити можливі варіанти 
скороченого запису. Приміром, пункт «Рід» дієслівної фор-
ми покрила буде таким: рід {22:SA:~%100%жіночий~%100%-
жін. р.~%100%ж. р.~%100%ж.р.~%100%жін.р.~%100%жін.}.

За неправильне скорочення можна автоматично зменшу-
вати кількість балів, проставляючи замість 100% інше чис-
ло. Напр., число {21:SA:%100%множина~%100%мн.~%80%м-
н~%80%множ.~%80%мнж. ~%50%множ~%50%мнж}. Отже, 
записавши грамему повністю або скоротивши згідно з чин-
ними вимогами, студент/ка отримає максимальну кількість 
 балів; за скорочення мн (без крапки), множ., мнж. – 80% балів, 
множ і мнж– 50%. Відсоткове співвідношення викладач може 
регулювати самостійно і прописувати відповідно до вимог 
своєї робочої програми.

Програмуючи морфологійний розбір, треба брати до уваги 
те, що студент/ка може записати відповідь по-різному, напр., 
узяти різновид у дужки, поставити між групою і різновидом 
кому або крапку з комою. Окрім того, науковці можуть по-різ-
ному писати один і той самий термін, напр., у підручнику 
 «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. 
Морфологія» за ред. О. Я. Лаврінець [7] ідеться про морфоло-
гійні способи словотвору, а в інших, згаданих вище, – про мор-
фологічні (див. [1; 2; 5; 6]).

Ураховуючи вказані вище зауваги щодо можливих скоро-
чень, розділових знаків і різного написання термінів, пункт 
«Спосіб творення» прикметника придорожній матиме такий 
програмний код:

спосіб творення {15:SA:%100%морфологічний, префік-
сально-суфіксальний~%100%морфол., префіксально- 
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суфіксальний~%100%морфол., преф.-суфіксаль-
ний~%100%морфол., префіксально-суф.~%100%морфол., 
преф.-суф.~%100%морфол., префікс.-суфікс.~%100%морфо-
логічний, преф.-суфіксальний~%100%морфологічний, префік-
сально-суф.~%100%морфологічний, преф.-суфікс.~%100%мор-
фологічний, префікс.-суфікс.~%100%морфологічний, преф.-суф. 
~%100%морфологійний, префіксально-суфіксальний~%100%-
морфологійний, преф.-суфіксальний~%100%морфологійний, 
префіксально-суф.~%100%морфологійний, преф.-суфікс.~%100%-
морфологійний, префікс.-суфікс.~%100%морфологійний, 
преф.-суф. ~%100%морфологічний; префіксально-суфіксаль-
ний~%100%морфол.; префіксально-суфіксальний~%100%-
морфол.; преф.-суфіксальний~%100%морфол.; префік-
сально-суф.~%100%морфол.; преф.-суф.~%100%морфол.; 
префікс.-суфікс.~%100%морфологічний; преф.-суфіксаль-
ний~%100%морфологічний; префіксально-суф.~%100%-
морфологічний; преф.-суфікс.~%100%морфологічний; 
префікс.-суфікс.~%100%морфологічний; преф.-суф.~%100%-
морфологійний; префіксально-суфіксальний~%100%мор-
фологійний; преф.-суфіксальний~%100%морфологійний; 
префіксально-суф.~%100%морфологійний; преф.-суфікс.~%100%-
морфологійний; префікс.-суфікс.~%100%морфологійний; 
преф.-суф.~%100%морфологічний (префіксально-суфіксаль-
ний)~%100%морфол. (префіксально-суфіксальний)~%100%-
морфол. (преф.-суфіксальний)~%100%морфол. (префік-
сально-суф.)~%100%морфол. (преф.-суф.)~%100%морфол. 
(префікс.-суфікс.)~%100%морфологічний (преф.-суфіксаль-
ний)~%100%морфологічний (префіксально-суф.)~%100%-
морфологічний (преф.-суфікс.)~%100%морфологічний 
(префікс.-суфікс.)~%100%морфологічний (преф.-суф.)~%100%-
морфологійний (префіксально-суфіксальний)~%100%мор-
фологійний (преф.-суфіксальний)~%100%морфологійний 
(префіксально-суф.)~%100%морфологійний (преф.-суфікс.)~%100%-
морфологійний (префікс.- суфікс.)~%100%морфологійний 
(преф.-суф.) ~%50%морфологічний~%50%префіксально-
суфіксальний~%50%морфол.~%50%преф.-суф.~%50%префікс.- 
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суфікс.~%50%префіксально-суфікс.~%50%префікс.-суфіксаль-
ний~%50%преф.-суфіксальний~%50%морфологійний}.

Ми свідомі того, що цей код не ідеальний, адже за відсут-
ність крапки після скорочення система не зарахує відповідь 
і виставить нуль балів, тому викладач повинен навчити сту-
дентство правильно скорочувати лінгвістичні терміни або 
створювати коди відповідно до власних вимог.

Також варто звернути увагу на те, що згідно з лінгвістич-
ною традицією морфеми залежно від різновиду записуємо з 
дефісом (префікс про-), двома дефісами (суфікс-н-) або вися-
чим дефісом (закінчення-о). Відповідно цей аспект потрібно 
врахувати в програмуванні морфологійного розбору, щоби 
привчати здобувачів і здобувачок до культури наукового 
запи су. Наприклад, програмний код пункту «Засіб вираження» 
словоформи снігу буде таким:

засіб вираження {18:SA:~%100%закінчення -у~%100%флек-
сія -у~%100%зак. -у~%100%фл. -у~80%закінчен-
ня у~%80%флексія у~%50%-у~%50%у~%80%закінченя 
-у~%50%закінченя у}.

Як бачимо, за відсутність висячого дефіса перед -у студент/
ка отримає лише 80% балів за цей пункт. Окрім того, урахо-
вано можливий варіант написання терміна закінчення без по-
довження і знижено бал за помилку.

В окремих пунктах морфологійного розбору можна 
викорис тати тип питань «Множинний вибір (випадний спи-
сок)», але це значно полегшує роботу здобувачам і здобу-
вачкам, адже потрібно лише обрати правильну відповідь із 
кількох. Це може зумовити необ’єктивне оцінювання знань, 
бо студент/ка може вгадати відповідь. Однак, на нашу думку, 
такий тип питань логічно використовувати в пункті «Синтак-
сична функція», адже слово в реченні завжди буває одним із 
п’яти членів (речень із синтаксичним синкретизмом не варто 
добирати для розбору або програмувати обидві відповіді як 
правильні). Отже, код для слова, яке виконує в реченні функ-
цію додатка, буде таким:
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{7:MCS:присудок~підмет~=додаток~означення~обставина}.
Запрограмувавши всі слова, пропоновані для морфологій-

ного розбору, варто розробити коротку інструкцію для сту-
дентської спільноти, де вказати, як правильно записувати 
відповіді в системі, що дасть змогу уникнути зайвих непорозу-
мінь у майбутньому. Наприклад:

Під час виконання морфологійного розбору якнайуважніше 
записуйте відповіді в порожні клітинки. Пам’ятайте, що мор-
феми – це не слова, і тому їх потрібно писати з висячим дефі-
сом, напр., суфікс -л-, префікс с-, закінчення -а, твірна основа 
писа-. У пункті «Морфемний аналіз» морфеми розмежовуйте 
за допомогою дефісів, не ставлячи жодних проміжків і не запи-
суючи жодних назв, окрім нульових морфем, напр., про-сік-а, 
про-ліс-ок-нульове закінчення, міг-нульовий суфікс-нульо-
ве закінчення.

Відповіді намагайтеся записувати цілими словами, за 
потреби використовуйте традиційну систему скорочень, 
напр., одн. – однина, прикм. – прикметник, Р. в. – родовий 
відмінок тощо.

Назви категорій не повторюйте, а записуйте лише граме-
му, напр., доконаний, називний, чоловічий, однина.

У разі якщо аналізована форма не має певної катего-
рії, то ставте прочерк (-) або пишіть «немає», «нема», «не 
 визначаємо». 

Будьте дуже уважні, адже зайві позначки, проміжки між 
словами й будь-які описки призведуть до неправильного зчиту-
вання відповіді.

Такий текст укотре нагадає студентству про особливості 
запису й дасть змогу викладачеві уникнути фраз на зразок «Я 
не знав /-ла, що так не можна писати», «Чому мені не зарахува-
ло, якщо я писав /-ла правильно?» та ін.

Із власного досвіду зазначимо, що спочатку здобувачі та 
здобувачки скептично сприймають виконання морфологій-
ного розбору в СДН «Moodle» з автоматичним оцінюванням. 
Однак постійна практика привчає їх і правильно скорочува-
ти слова, і записувати морфеми згідно з культурою наукової 
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мови, й уважно вдруковувати кожну відповідь, про що свід-
чать подані нижче рис. 1 і рис. 2.

Рис. 1. Морфологійний розбір числівника «двоє». 
Відповідь Тетяни М.
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Рис. 2. Морфологійний розбір прислівника «тихо». 
Відповідь Марини К.

Загалом програмування морфологійного розбору потребує 
від викладача ґрунтовної підготовки, уміння прислухатися до 
студентства й навчатися разом із ним, адже не завжди можна 
передбачити всі можливі варіанти відповідей, і тоді потрібно 
редагувати програмний код, щоби система поставила об’єк-
тивну оцінку.

Отже, за допомогою СДН «Moodle» можна автоматично 
пере вірити й оцінити правильність морфологійного розбору 
будь-якої частини мови. Однак, створюючи такий тип завдань, 
викладач повинен урахувати різні наукові підходи (зокрема 
щодо поділу слів на семантичні розряди); передбачити мож-
ливі варіанти студентських відповідей: скорочення термінів, 
наявність розділових знаків (крапки, крапки з комою, дужок), 
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можливі ортографійні помилки; створити код, який відпові-
датиме культурі наукової мови; прописати чітку інструкцію 
для здобувачів і здобувачок вищої освіти тощо. Усе це дасть 
змогу ефективно використовувати робочий час у процесі дис-
танційного навчання й автоматично оцінити значну кількість 
студентських робіт.

Література:
1. Алексієнко Л. А., Зубань О. М., Козленко І. В. Сучасна українська 

мова: Морфологія : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. Київ : Знан-
ня, 2013. 524 с.

2. Бойко В. М., Давиденко Л. Б. Граматика української мови: Мор-
феміка. Словотвір. Морфологія : навч. посіб. Київ : Академвидав, 
2014. 246 с.

3. Глущук С. Застосування платформи дистанційного навчання 
Moodle при опануванні синтаксису російської мови в закладі вищої 
освіти. Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дис-
танційної освіти : збірник наукових праць. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. 
С. 7–10.

4. Глущук С. В. Використання платформи дистанційного навчан-
ня Moodle при вивченні риторики в закладі вищої освіти. Science, 
trendsandperspectives : abstractsof XVII Internationalscientificandpracti
calconference. Tokyo, Japan, 2020. P. 156–158.

5. Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник для 
студентів ВНЗ. Київ : ВЦ «Академія», 2004. 336 с.

6. Граматика сучасної української літературної мови. Морфоло-
гія / за ред. К. Г. Городенської. Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. 750 с.

7. Лаврінець О. Я., Симонова К. С., Ярошевич І. А. Сучасна україн-
ська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підруч-
ник / за ред. О. Я. Лаврінець. Київ : ВД «Києво-Могилянська акаде-
мія», 2019. 524 с.

8. Плющ М. Я. Розбір. Українська мова : енциклопедія / ред-
кол.  Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), 
 Зяблюк М. П. та ін. Вид. 3-тє зі змінами і доповненнями. Київ :  Вид- во 
«Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. С. 580–581.

9. Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи 
Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів / Павленко О. М., 



242

Мовна особистість в освітньому просторі: монографія

Шаров С. В., Москальова Л. Ю., Шарова Т. М., Коваленко А. С. Інже-
нерні та освітні технології. 2019. Вип. 7 (3). С. 106–121.

10. Струганець Л. В. Інтерактивний навчально-методич-
ний комплекс з «Культури мови» у системі Moodle. Теоретико- 
практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних 
парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції : зб. наук. пр. Рівне ; Острог : Видавництво Національного універ-
ситету «Острозька академія», 2012. С. 15–20.



243

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього філолога:  
лінгводидактичний, мовознавчий та літературознавчий аспекти

Столяр З. В.,
кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри української мови і літератури
Національного університету «Острозька академія»

СПІЛКУВАЛЬНИЙ ЕТИКЕТ  
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО МІКРОКЛІМАТУ 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2020 року під час Всесвітнього економічного форуму було 
визначено майбутні навички (future skills) на наступні 5 років, 
серед яких чільне місце посіли активне навчання та навчальні 
стратегії (active learning and learning strategies). У висновках 
результатів форуму зазначено, що на часі формування нави-
чок самоуправління, якими і є активне навчання, стресостій-
кість і гнучкість. Такий факт свідчить про те, що усвідомлення 
потреби здобувати знання діяльнісно, набувати здатності шу-
кати необхідну інформацію і вправно застосовувати її (фор-
муватися як компетентна особистість), уміння маневрувати 
в реаліях життя, роль інтелекту і якісного навчання є пріори-
тетами сучасного світу й освіти зокрема, запорукою стійкого 
й ефективного економічного розвитку [8]. В умовах пандемії 
набуттю цих необхідних навичок можуть сприяти технології 
дистанційного навчання.

Мета публікації – з’ясувати особливості спілкування в 
 освітньому середовищі в умовах застосування технологій 
дистанційного навчання; проаналізувати специфіку втілен-
ня норм спілкувального етикету в процесі міжособистісної 
взає модії учасників освітнього процесу, роль їх у забезпечен-
ні  результативності навчання у ЗВО і формуванні необхідних 
навичок. 

Питання застосування освітніх технологій дистанційного 
навчання тривалий період вивчали теоретики і практики в 
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галу зі освіти, зокрема В. Биков, К. Власенко, В. Гура, В. Куха-
ренко, В. Олійник, О. Пінчук. У Законі України «Про освіту» 
визначено, що «дистанційна форма здобуття освіти – це інди-
відуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому сере-
довищі, що функціює на базі сучасних психолого-педагогічних 
та інформаційно-комунікаційних технологій» [6]. 

Технології дистанційного навчання науковці розглядають 
як сукупність методів, форм і засобів взаємодії учасників цьо-
го процесу під час самостійного і водночас контрольовано-
го засвоєння певного обсягу знань. Усі зазначені складники 
повин ні відповідати чинним у державі освітнім стандартам. 
Дистанційне навчання дає змогу студентам бути незалежними 
від географічного розташування ЗВО, не перебуваючи в примі-
щенні закладу освіти і не маючи безпосереднього контакту з 
науково-педагогічними працівниками, поєднуючи навчання 
з іншими видами діяльності, здобувати знання, інтерактив-
но взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, самостійно 
 опрацьовувати навчальний матеріал, висвітлюючи результа-
ти навчання за допомогою  інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Модерує цей процес викладач [4].

COVID-19, що став каталізатором запровадження техно-
логій дистанційного навчання, спричинив ситуацію, за якої 
нала годження міжособистісної взаємодії учасників освітнього 
процесу викликало своєрідні труднощі як у здобувачів освіти, 
так і в науково-педагогічних працівників через непідготовле-
ність / неознайомленість зі специфікою комунікації і спілку-
вальних стратегій у нових умовах. 

Спілкування, як зауважує Ф. Бацевич, – це складний процес 
взаємодії особистостей у конкретному часовому й просторо-
вому вимірі, під час якого відбувається обмін інформацією, 
досві дом, уміннями, навичками та результатами діяльнос-
ті [1, с. 32]. Під педагогічним спілкуванням, на думку Н. Вол-
кової, варто розуміти систему соціально-психологічної взає-
модії між учасниками освітнього процесу, що «спрямована 
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на створення оптимальних соціально-психологічних умов 
для спільної діяль ності» [2, с. 27]. Однією з ознак ефектив-
ного педаго гічного спілкування і засобом створення таких 
соціально- психологічних умов є дотримання норм спілкуваль-
ного  етикету. 

Спілкувальний етикет, що є водночас виразником індиві-
дуальної культури особи і виявом історії розвитку певного 
суспільства, науковці розглядають як систему мовних і поза-
мовних засобів, які використовують мовці відповідно до умов 
комунікативного акту і намірів комунікантів. Спілкувальному 
етикету властива національна своєрідність та ідіоетнічність. 
Особливу систему правил становить спілкувальний етикет у 
діловій комунікації, яку й реалізують у ході навчання, прова-
дження освітнього процесу, зокрема за допомогою технологій 
дистанційного навчання.

Використання різноманітних застосунків (наприклад, 
Zoom, Meet Google, Google Classroom, Moodle), що стали плат-
формами для провадження освітньої діяльності у ЗВО (про-
ведення лекційних, практичних занять, семінарів, засідань 
гуртків, круглих столів, проведення консультацій тощо) 
практично завжди супроводжують активним застосуванням 
електронної скриньки з метою обміну інформацією, навчаль-
ними матеріалами, практичними завданнями тощо. В умовах 
дистанційного навчання обсяг інформації, якою обмінюються 
учасники освітнього процесу за допомогою електронної пош-
ти, значно зріс. З практики професійної діяльності можемо 
висновкувати, що у значної частини здобувачів вищої освіти 
не виникає питання про потребу дотримуватися елементар-
них норм спілкувального етикету, використовувати одиниці 
мовного етикету, який кваліфікують як соціально-лінгвістич-
не явище (етикетні формули вітання, прощання, прохання, 
подяки тощо), а тому в електронній скриньці натрапляємо на 
листи, що часто містять усічені фрази, прикріплені файли без 
текстового супроводу, невербальні засоби відображення емо-
ційного стану мовця (наприклад, смайли), що суперечить пра-
вилам ділової комунікації, якою і є спілкування між педагогом 
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і студентом. Відповідно до особливостей ділового листування 
учасники комунікації з метою досягнення комунікативного 
наміру (руху до поставленої комунікативної мети) повинні 
дотримуватися правил, серед яких традиційне використан-
ня мовних етикетних формул З повагою, З глибокою пова гою, 
Щиро, Щиро Ваш/Ваша тощо. В активному обігові інтернет- 
комунікації усталився спосіб запису таких конструкцій із 
вико ристанням пунктограми кома (імовірно, за аналогією до 
ідентичної одиниці мовного етикету в англійській мові Yours 
sincerely, Benjamin Graham). Як зазначають дослідники, такі 
конструкції за формально-граматичними ознаками можна 
співвіднести з еліптичними реченнями, у яких упущено при-
судок (часто із залежним словом): З повагою [пише Вам/звер-
тається до Вас/ставиться до Вас] Наталія Івасюк. Типовою для 
таких синтаксичних конструкцій є пунктограма тире, а тому 
немає підстав пунктуаційно оформлювати їх, використовуючи 
кому [3, с. 117].

Ураховуючи синтаксичну особливість цих конструкцій 
(еліптичність їх, певну формальну усіченість), логічним і 
виправ даним є запис таких етикетних мовних формул кілько-
ма способами (з використанням тире, відступів): 

З повагою – студент групи ІП-21
З глибокою повагою                               староста групи ВП-32
Зі щирою пошаною
студентка                                                            А.В. Конончук.
Відповідно до правил етикету ділової комунікації наявність 

таких етикетних формул ввічливості є обов’язковою.
Для досягнення комунікативної мети електронного листу-

вання (результативного обміну інформацією між комунікан-
тами (адресатом і адресантом), варто дотримуватися й інших 
правил, що можна визначити як елементи спілкувального ети-
кету в діловій комунікації. Дотримання таких правил в умовах 
дистанційного навчання може сприяти зниженню тривожно-
сті мовців, оптимізації навчального процесу, налагодженню 
міжособистісної взаємодії. Такими вимогами є дотримання 
оптимального часу для листування. Оскільки дистанційне 
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навчання доволі часто стирає межі професійної діяльності 
та особистого життя науково-педагогічних працівників (як 
 зауважують викладачі, робота з персональним комп’ютером 
забирає левову частку часу в добі; специфіка багатьох спеціаль-
ностей, зокрема філологічних, потребує ретельної  роботи з 
текстом, різнотипними завданнями і вправами, зразки вико-
нання яких студенти надсилають в електронному документі і 
(доволі часто) на електронну поштову скриньку), тому варто 
чітко розмежувати час для роботи і особистих справ. Оскільки 
для ділового електронного листування прийнятним є обмін 
повідомленнями в робочий час, варто враховувати цей аспект 
ділової комунікації і не втручатися в особистий простір адре-
сата у невідповідний час (дослідники пропонують різні часові 
межі в таких ситуаціях; уважаємо, що найоптимальніше над-
силати листи в часовому відтинкові 8:00–21:00). Звісно, це 
стосується і надсилання листів від викладачів студентам. 

Крім того, в електронному листі потрібно вказувати тему 
у відповідній графі. Наявність теми листа спрощує роботу 
викла дача (орієнтує його у змісті листа), дає змогу відсортову-
вати листи, які потребують негайного прочитання/розгляду і 
відповідного реагування, у разі потреби – знайти відповідний 
лист за допомогою опції пошуку. Варто наголосити, що тема 
повинна бути чітко обдуманою, вміщувати основні відомості 
про зміст листа, складатися з оптимальної для передачі змі-
сту повідомлення кількості слів (наприклад, Виконане завдан-
ня, Доповідь, Відпрацювання пропущених занять, Завдання для 
індиві дуальної роботи тощо). 

Якщо в листі є прикріплені файли, адресантові варто в 
основ ному тексті повідомлення вказати на це, адже адресат 
може не помітити такі файли. Звісно, наголошуємо, що лист 
повинен містити такий структурний елемент, як основний 
текст, у якому адресантові потрібно дотримуватися чинних 
мовних норм. Практика засвідчує, що учасники такого виду 
комунікації часто надсилають порожні листи з прикріплени-
ми файлами, не вважаючи необхідним вказати текст само-
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го повідомлення, а відтак – застосувати етикетні формули 
ввічливості.

Нехтування такими структурними елементами електро-
нного листа може призвести до комунікативної невдачі, ство-
рити негативну атмосферу, викликати відчуття неповаги до 
співрозмовника, низького рівня особистої культури мовця, 
фамільярності в акті мовлення або ж у спілкуванні з конкрет-
ною особою. 

Наявність у спілкуванні за допомогою інтернет- застосунків 
невербальних засобів, зокрема візуального контакту, дає змо-
гу аналізувати вираз обличчя співрозмовників (зацікавле-
ний/незацікавлений погляд, наявність/ненаявність усмішки 
тощо), визначити, як почувається здобувач освіти. Це сприяє 
результативності навчальних занять. Такі засоби допома-
гають налагодити контакт між учасниками процесу, можли-
вість визначати, чи належно провадить освітній процес педа-
гог, чи є потреба начальний матеріал розглянути ретельніше, 
чи зрозумілою є аналізована інформація, чи вдало викладач 
дібрав методи і засоби навчання відповідно до специфіки 
заняття, особливостей підготовки і роботи студентів групи 
тощо. Це зумовлено тим, що невербальні засоби спілкування 
виявляють підсвідомі реакції співрозмовників на інформа-
цію, спосіб взаємодії комунікантів, їхні наміри; невербаль-
ні засоби спілкування як елементи комунікативного коду 
дають можливість отримати інформацію про комуніканта, 
зокрема його бажання/небажання підтримувати розмову, 
впевненість/невпевненість у повідомлюваній інформації, 
усвідомленість процесу виконання поставлених завдань, 
дотри мання/недо тримання правил академічної доброчесно-
сті, емоційний, психо фізіологічний стан мовця (наприклад, 
чи є він спокійним/стурбованим), інте рес чи байдужість до 
спілкування тощо. Саме тому в разі розмови з допомогою 
інтернет- застосунків бажано вмикати відеокамеру. Студенти 
доволі часто нехтують дотриманням такого правила, оскіль-
ки це дає змогу створити візуальний інформаційний вакуум 
для викладача й інших учасників зустрічі (відволікатися на 
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особисті справи, бути пасивним учасником заняття тощо). Як 
стверджують самі здобувачі освіти, беручи участь в опиту-
ваннях щодо якості освітнього процесу, вони віддають пере-
вагу провадженню професійної діяльності викладача саме з 
увімкненою відеокамерою, оскільки це полег шує сприйнят-
тя нав чального мате ріалу. Цей факт підтверджує думку про 
важливість візуального контакту в умовах дистанційного 
навчання, потребу виховання культури поведінки в інтернет- 
комунікації,  взаємної поваги учасників освітнього процесу, що 
реалізуєть ся через відеоконтакт зокрема.

Утілення норм спілкувального етикету безпосередньо 
пов’язане з дотриманням ознак культури української мови і 
мовлення. У контексті цієї публікації особливу увагу привер-
тає одна з основних ознак культури мовлення – його правиль-
ність. Ділова комунікація має відповідати чинним мовним 
нормам (орфоепічним, орфографічним, стилістичним, нормам 
слововживання тощо), адже в умовах дистанційного спіл-
кування посилюється увага до його вербального складника 
(адже доволі часто невербальний складник узагалі вилучено 
з комунікативного акту). 

Дистанційне навчання значною мірою активізувало вико-
ристання певних лексем, які описують реалії мережевого 
інфо простору і поняття інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Одними з ключових понять, які активно використо-
вують учасники освітнього процесу, стали слова «посилання», 
«ссилка», «гіперпосилання», що насправді є лексичними кон-
курентами слів «покликання», «гіперпокликання». Як заува-
жує С. Омельчук, саме «лексема поклика́ння відповідно до сво-
го семантико-категорійного потенціалу є нормативною» [5, 
с. 24]; дослідник доводить цю позицію ґрунтовним вивчен-
ням лексикографічних джерел, наукових розвідок, практики 
слововживання в освітньому й науковому просторі. Науко-
вець уважає доцільним ввести до реєстру слів сучасних лек-
сикографічних видань девербатив поклика́ння і пропонує «в 
макроструктурі тлумачного словника української мови зафік-
сувати дефі ніції цього слова». С. Омельчук пропонує слово 
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покли кання використовувати в таких значеннях: 1) указівка 
на кого-,  що-небудь для підтвердження (Поклика́ння на нау-
кові джерела. Поклика́ння на факти); 2) сукупність бібліогра-
фічних відомостей про цито ваний, розглядуваний або згаду-
ваний у тексті документа інший документ, що є необхідними 
і достатніми для його загаль ної характеристики, ідентифіку-
вання та пошуку (Підрядкові поклика́ння. Бібліографічні по-
клика́ння); 3) адреса іншого мережевого інформаційного ре-
сурсу у форматі URL; ланка, гіперпоклика́ння, референція, лінк 
(Поклика́ння на сервіси. Перейти за поклика́нням) [5, с. 25]. А 
тому завдання викладачів полягає в ознайомленні здобувачів 
освіти з нормативними номінаціями реалій інтернет-комуні-
кації й активному застосуванні їх у професійній діяльності.

В активному комунікативному обігові також слова інтер-
нет, ютуб, вебсторінка, соціальна мережа «Фейсбук», пресре-
ліз, бліцопитування, мінідиск тощо. Варто зауважити, що 
набуття чинності правил нової редакції «Українського пра-
вопису» внесло зміни в написання таких слів, а тому завдан-
ня науково- педагогічних працівників полягає в акцентуван-
ні уваги на таких нормах написаннях відповідної лексики та 
актив ному застосуванні саме правильних зразків [7]. 

Правильне письмо є запорукою правильного усного мов-
лення, а правильне мовлення є виразником високої культури 
людини, ґрунтом для її особистісного й професійного зростан-
ня. Створення актів усного й писемного мовлення відповідно 
до чинних норм української літературної мови з дотриманням 
правил спілкувального етикету є запорукою встановлення 
й підтримання ефективної міжособистісної взаємодії учас-
ників освітнього процесу, зокрема і в умовах дистанційного 
 навчання. 

Висновки. Активне впровадження в освітній процес техно-
логій дистанційного навчання, що, безумовно, має свої перева-
ги (легкий доступ здобувачів освіти до освітніх послуг у ком-
фортних для них умовах без зайвих затрат часу та додаткових 
ресурсів, безпека, вільний доступ до інформації / електронних 
ресурсів із персональних комп’ютерів, використання різно-



251

Розділ 2. Професійна підготовка майбутнього філолога:  
лінгводидактичний, мовознавчий та літературознавчий аспекти

манітних застосунків та інформаційних технологій тощо), є 
вимогою часу, реакцією на виклики сьогодення, та водночас 
можемо стверджувати, що дотримання правил спілкувально-
го етикету є важливим чинником формування сприятливого 
мікроклімату в освітньому середовищі, виявом високого рівня 
особистої культури учасників комунікації в освітньому про-
сторі, ознакою компетентної мовної особистості. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-
ПРАГМАТИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Постановка проблеми. Когнітивно-дискурсна наукова 
парадигма сучасної лінгвістики зумовила доволі широкий 
спектр підходів до вивчення мовних одиниць, більшість із 
яких зорієн тована на дослідження їхніх функцій у конкрет-
них  актах комунікації. Це акцентує увагу дослідників не стіль-
ки на мовних одиницях як складниках семіотичної системи, 
як на суб’єктах, які послуговуються мовними одиницями, 
породжую чи мовлення (адресант) або сприймаючи й інтер-
претуючи (декодуючи) його (адресат), тобто на комунікатив-
ній компетенції учасників процесу спілкування, що активізує 
вивчення такого феномена, як мовна особистість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання проблеми. Поняття «мовна особистість» 
увійшло до наукових парадигм багатьох галузей знань (пси-
хології, філософії, культурології, педагогіки, етнології та ін.), 
що засвідчує прагнення сучасної науки через аспекти мовної 
особистості пізнати людину. Виразно це поняття окрес лено й 
у мовознавстві (науковий доробок Ю. Караулова, В.  Карасика, 
С. Єрмоленко, Л. Мацько, Ф. Бацевича, Л. Струганець, В. Жайво-
ронка, Л. Лисиченко та ін.). Так, визнаною в нау кових колах є 
структура мовної особистості, запропонована Ю. Карауловим, 
яка передбачає виокремлення таких рівнів, як-от: вербально- 
семантичний, що відображає ступінь володіння мовою; когні-
тивний, на якому мовець актуалізує свої знання й уявлення 
про культуру й соціум, комунікативні потре би членів якого 
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задовольняє мова; прагматичний, зорієнтований на мотиви й 
цілі, що зумовлюють мовленнєву діяльність комуніканта [4]. 

Свою концепцію мовної особистості запропонував і В. Кара-
сик, виокремивши у її структурі такі компоненти: людина, яка 
говорить, власне мовна особистість, мовленнєва особистість, 
комунікативна особистість [5]. Крім того,науковець виокрем-
лює два типи мовної особистості в контексті прагматики – 
егоцентричний та соціоцентричний.

Аналіз запропонованих концепцій дозволяє зробити висно-
вок про те, що індивіда можна вважати мовною особистіс тю, 
якщо він не лише володіє знаннями про мовні одиниці, які є 
засобом відображення дійсності та відповідної культури, а й 
ефективно презентує себе як учасника конкретного комуні-
кативного акту, який обирає одиниці мови/мовлення для-
донесення заданих комунікативних смислів. Це, очевидно, 
дає вагомі підстави для того, щоб, з одного боку, говорити 
про необхідність формування комунікативно-прагматичних 
умінь у здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей, 
а з  іншого – про необхідність аналізу змістового наповнення 
освітньо- професійних програм, навчальних планів їх підго-
товки та відповідного освітнього контенту. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати зміст підруч-
ників, навчальних посібників та збірників вправ і завдань із 
сучас ної української літературної мови для здобувачів вищої 
освіти філологічних спеціальностей ЗВО щодо презентації в 
них прагматичного потенціалу мовних одиниць й обґрунту-
вати доцільність підготовки майбутніх філологів на комуніка-
тивно-прагматичних засадах. 

Виклад основного матеріалу. У системі підготовки філо-
логів передусім привертають увагу дві пропедевтичні дис-
ципліни лінгвістичного циклу, які здобувачі вищої освіти 
опановують уже на першому році навчання, – «Практикум з 
української мови» та «Вступ до мовознавства». Якщо  перша 
покли кана виробити в них автоматичність грамотного 
 письма, що є основою розвитку комунікативної компетенції, 
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то друга закладає основи їхньої лінгвістичної підготовки, фор-
мує  нау кове розуміння сутності мови як суспільного явища. 

Провідним же у мовній підготовці майбутніх філологів є 
курс «Сучасна українська літературна мова», завдання яко-
го – виробити в них науковий лінгвістичний світогляд та дати 
основи знань про одиниці усіх рівнів мовної системи. Під час 
вивчення розділу «Лексикологія» здобувачам вищої освіти 
закла дають розуміння, що найдинамічніші зміни в системі 
мови відбуваються передусім у її лексичному складі, тому його 
не можливо вивчати відірвано від конкретного суспільства, 
потреби якого обслуговує мова, носія мови та його історії. 
Слушною вважаємо думку О. Тараненка, який наполягає, що 
«маятник у загальнонаціональному виборі найближчої перс-
пективи для української мови вже хитнувся в бік її подальшої 
«українізації» [12, с. 160]. У зв’язку з чим викладач-мовник, 
укладаючи систему вправ і завдань до занять із лексиколо-
гії, не може проігнорувати тенденції перегляду нормативних 
 засад української літературної мови, які презентують такі 
лексеми, як барабанник, виставковий, водогін, щитоподібний, 
бага токутник, уточнювальний, жарознижувальний, викону-
вач, мітингувальник, навколишній, чинний, вочевидь, вкотре, 
цьогоріч, власноруч, засадничий, знаний, позаяк та ін. 

Оскільки лексема під час комунікативного акту реалізуєть-
ся в конкретному лексико-семантичному варіанті – семемі, то 
під час вивчення «Лексикології» майбутні філологи фор мують 
лексико-семантичну компетенцію – «уміння відбирати лек-
сичні засоби з метою вільного, усвідомленого та комунікатив-
но доречного оперування ними залежно від мети та ситуації 
мовлення» [7, с. 65].

Упродовж кількох семестрів майбутні філологи опано-
вують розділ «Граматика», зміст якого спрямований не лише 
на засвоєння теоретичних знань та граматичних понять, а й 
на розвиток усного і писемного мовлення, підвищення мов-
леннєвої культури особистості. І у цьому контексті важливим 
є вивчення синтаксису як вершини мовної ієрархії. У сучасній 
синтаксичній науці речення інтерпретують як багатоаспектну 
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одиницю, що, крім формальної будови, має певну семантичну 
структуру й комунікативну організацію (праці І. Вихованця, 
А. Загнітка, К. Городенської, К. Шульжука та ін.). Це означає, що 
формально-синтаксична організація речення співвідноситься 
з відповідним формальним реченнєвим зв’язком та реченнє-
вою моделлю, семантичне наповнення якої модифікується за-
лежно від комунікативних потреб у конкретній мовленнєвій 
ситуації.

Схарактеризувати функційні стилі сучасної української 
літера турної мови та сформувати вміння доцільно використо-
вувати її стилістичні засоби різних мовних рівнів у власному 
мовленні покликана ще одна дисципліна лінгвістичного цик-
лу – «Стилістика», на практичних заняттях з якої майбутні 
філологи не лише засвоюють основні оперативні одиниці 
стилістики як науки, а й орієнтовані на глибоке осмислення 
змістової структури текстів, які дозволяють поглиблюва-
ти знання про український фольклор, виховувати повагу до 
 рідної мови, дореч но послуговуватись її виражальними засо-
бами, розширювати знання про український мовленнєвий 
етикет та ін.

Аналіз змісту традиційних академічних дисциплін лінгвіс-
тичного циклу переконливо доводить, що майбутній фахівець- 
філолог отримує базові знання про одиниці усіх мовних рівнів, 
проте актуальною залишається інформація про їх функції та 
прагматичний потенціал у конкретних актах комунікації. Як 
слушно зауважує Н. Формановська, у процесі спілкування за 
допомогою мови на перший план висуваються суб’єкти мов-
леннєвих дій, які визначають та окреслюють певний прагма-
тичний комунікативний простір – ту зону, де мова фіксує різ-
номанітне ставлення мовців до дійсності, адресат же сприймає 
і витлумачує закодовані у мовленні адресанта смисли [13].

Вивчення мови «не «самої в собі й для себе», а як засобу, що 
використовує людина у своїй діяльності» [9, с. 29], пов’язують 
із лінгвістичною прагматикою, яка досліджує «використання 
й функціонування мовних знаків у процесі комунікації у взає-
мозв’язку з інтерактивністю його суб’єктів (мовця й адресата), 
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їхніми особливостями й самою ситуацією спілкування» [10,  
с. 287]. Вивчення мови на комунікативно-прагматичних заса-
дах поставило в центр дослідницької уваги ситуацію спілку-
вання, компонентами якої є мовці з їхніми соціальними, ко-
мунікативними та психологічними ролями, що зумовлюють 
вибір мовних одиниць відповідно до їх прагматичного потен-
ціалу з метою передачі комунікативно значущих смислів. Схе-
матично структуру комунікативної ситуації влучно, на нашу 
думку, презентував І. Сусов: «Я – повідомляю – тобі – у цьому 
місці – у цей час – через посередництво цього висловлюван-
ня – про цей предмет – через такий-то мотив або причину – з 
такою-то метою або наміром – за наявності таких-то переду-
мов – у  такий-то спосіб» [11, с. 9].

Зауважимо, що у матеріальній структурі висловлювання 
не всі елементи є необхідними для вираження певного зміс-
ту, його імпліцитний зміст може презентувати й семантика 
мовчання як ефективна стратегія, зумовлена інтенцією адре-
санта. Такі аспекти мови і мовлення залишаються поза увагою 
традиційного курсу «Сучасна українська літературна мова». 
То чи спроможний цей провідний у системі підготовки філоло-
гів курс самостійно сформувати таку мовну особистість, яка б 
могла не просто відчувати себе учасником акту комунікації, а 
досягати певної прагматичної мети, обирати ефективні кому-
нікативні стратегії і тактики відповідно до умов спілкування? 
Питання риторичне, адже йдеться про формування в май-
бутніх філологів таких комунікативно-прагматичних умінь 
і навичок, як-от: уміння оцінити комунікативну ситуацію та 
особистість адресата, визначити намір мовця та обрані ним 
стратегії й тактики для досягнення комунікативного успіху, 
аналізувати мовленнєву поведінку комунікантів, з’ясовувати 
комунікативні прагматичні смисли (й імпліцитні зокрема) у 
відповідному тексті (дискурсі), ефективно використовувати 
прагматичний потенціал не лише мовних одиниць різних рів-
нів, а й пауз, тону, темпу та ін. Інакше кажучи, вивчення мови 
на комунікативно-прагматичних засадах дозволяє носіє ві 
мови «не просто оволодіти мовою як системою когнітивних 
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смислів, а вміти розпізнавати ефективність їх уживання у мов-
ленні інформатора й самому оперувати ними у процесі спілку-
вання»[3, с. 16]. 

У контексті порушеної проблеми слушними видаються мір-
кування Ф. Бацевича про те, що на кожному етапі розвитку 
науки про мову «необхідно проводити «ревізію», «інвентари-
зацію», «переоблік» її окремих напрямів, підходів, категорій, 
одиниць, методів і методик тощо з позицій її цілісності й відпо-
відності сучасним провідним науковим парадигмам» [1, с. 30]. 
На необхідності трансформації та переформатуванні вже на-
явних лінгвістичних розділів наполягає й С. Денисова [2]. Від-
повідно трансформації потребує й зміст підручників, навчаль-
них посібників та збірників вправ і завдань з української мови 
для здобувачів вищої освіти філологічних спеціаль ностей 
ЗВО. У цьому плані нам імпонує думка Н. Формановської, яка 
вважає, що у практиці створення підручників з мови має стати 
звичайним підхід, що визначає, з одного боку, використання 
стійких стереотипів спілкування, а з іншого – вільний розви-
ток дискурсу. Оптимальним дослідниця вважає підручник, що 
складається з двох частин – наративної, яка розповідає про 
конкретний фрагмент дійсності й дозволяє учневі/студентові 
отримувати знання (реалізувати когнітивну функцію мови), 
та комунікативної, що уможливлює адекватне спілкування 
у конкретній ситуації (реалізувати комунікативну функцію 
мови) [13, c. 43].

Суттєво доповнити необхідною інформацією сучасні під-
ручники з української мови спроможна прагмалінгвістика, у 
фокус уваги якої потрапляють можливості вибору однієї мов-
ної одиниці із ряду можливих. Найбільшою сферою локалізації 
проблематики прагмалінгвістики у системному курсі сучасної 
української літературної мови вважаємо розділи «Лексиколо-
гія», «Синтаксис» та «Стилістика», адже за умови однакового 
ставлення до об’єкта (семантика) і однакової сполучуваності 
(синтактика) мовні знаки можуть різнитися винятково своїм 
прагматичним потенціалом. Так, під час вивчення синтаксису 
майбутнім філологам необхідно пропонувати вправи і завдан-
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ня, що передбачають не лише синтаксичний аналіз (або його 
фрагменти) конкретного речення із виявленням моно-/полі-
предикативності, одно-/двоскладності, повноти/неповноти, 
головних і другорядних членів, морфологічних способів їх 
вира ження, виокремлення предиката та його валентної рам-
ки, а й дозволяють аналізувати речення як синтаксичну осно-
ву висловлювання, породженого компонентами певної кому-
нікативної ситуації (урахування соціальних та психологічних 
ролей адресанта й адресата, їхніх інтенцій, оцінок, емоцій, 
ставлення до змісту повідомлення, а також цілей, місця, часу 
та вибору оптимальних засобів спілкування). Подібні вправи 
мають дати уявлення про такі суттєві ознаки висловлювання, 
як предикація, референція, актуалізація, й продемонструвати, 
що кожне речення як синтаксична одиниця потенційно бага-
тозначне щодо можливого актуального членування, що саме у 
висловлюванні реалізуються комунікативні наміри (інтенції) 
мовця.

Вихід за межі власне синтаксису і семантики на комуніка-
тивний рівень дозволяє якнайповніше розкрити й природу 
тексту, адже саме цей рівень перетворює його на таке дина-
мічне утворення, як дискурс, що спрямовує увагу філолога на 
процеси сприйняття, розуміння й інтерпретації тексту/дис-
курсу (вихід на лінгвістичний аналіз текстів різних стилів).

Заклад вищої освіти повинен дати майбутньому філоло-
гові не просто знання про мовні одиниці різних рівнів, а й 
сформувати в нього дискурсивну компетенцію – «здатність 
мовної особистості будувати і сприймати цілісні дискурси 
різних  типів відповідно до комунікативного наміру в межах 
конк ретної ситуації спілкування з урахуванням специфіки їх 
семантико- прагматичної та граматичної організації на макро- 
і  мікрорівні та взаємозв’язку екстралінгвістичних і лінгвістич-
них компонентів» [8, с. 256]. 

Як бачимо, широка смислова валентність мовного знака 
уможливлює його наповнення різним змістом у процесі кому-
нікації, що й нерідко стає причиною його неоднозначної інтер-
претації. Проте у збірниках вправ, на жаль, не натрапили на 
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формулювання таких завдань, як-от: «Визначте сферу спілку-
вання, соціальні параметри адресанта і адресата, їхні мотиви і 
цілі у запропонованій комунікативній ситуації, а також її тем-
поральні та локальні компоненти»; «Прокоментуйте текст 
виступу щодо реалізації в ньому принципів кооперації Г. Грайса. 
Які з постулатів, на вашу думку, порушені? Які наслідки вияв-
лених порушень?»; «Проілюструйте доречне вико ристання 
максим такту, великодушності, схвалення, скромності, згоди, 
симпатії Дж. Ліча. Чи завжди дотримання інтересів інших, 
схвалення дій співрозмовника та збільшення його вигоди дореч-
не у спілкуванні? Чи пов’язане уміння йти на компроміс, досяга-
ти консенсусу з максимою згоди Дж. Ліча? Аргументуйте свою 
позицію»; «Як відомо, бути ввічливим – це надавати партнеро-
ві ту соціальну роль, на яку він претендує. Ввічливість – це ще 
й соціально-культурний компонент спілкування, естетична 
та прагматична категорія, а також дієвий мовний/мовленнє-
вий механізм діалогічної взаємодії. Продемонст руйте ці поло-
ження на конкретних прикладах (власних або дібраних із тек-
стів худож ньої літератури). Зверніть увагу на доцільність 
викорис тання ти-/Ви-форм спілкування»; «Одним із видів 
схвалення у вигляді люб’язності, приємних слів є комплімент. 
Наведіть приклади компліментів, які піднімають настрій 
партнерові, створюючи сприятливий мікроклімат у проце-
сі спілкування, та компліментів, що руйнують його і навіть 
 можуть призвес ти до конфлікту»; «Заповніть невербалізовані 
фрагменти кому нікативної ситуації у вигляді передтекстових 
пресупозицій та затекстових імплікацій»; «Наведіть приклади 
націо нально специфічних стереотипів у процесі спілкування, 
схарактеризувавши їх прагматичний потенціал»; «Наведіть 
приклади з текстів художньої літератури, які ілюструють 
заміщення неприйнятних номінацій евфемізмами. З’ясуйте 
причини і наслідки їх використання»; «Визначте, спираючись 
на аналіз звертань, статус і роль комунікантів, характер 
 їхніх взаємин. Чи дозволяють вони адресантові реалізувати 
його комунікативну інтенцію?»; «Простежте взаємозв’язок 
між лінгвістичними й екстралінгвістичними компонентами в 
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дискурсі»; «Перебудуйте дискурс відповідно до комунікативної 
 ситуації» та ін. 

Переконані, що подібні комунікативно-ситуативні завдан-
ня дають можливість задіяти суб’єкта навчання в конкретну 
ситуацію спілкування, навчити його взаємодіяти зі співроз-
мовником, послуговуватись ефективними засобами впливу на 
нього. Однак важливо й інше – викладач повинен уміти чітко 
сформулювати умову завдання: час, місце комунікації, якнай-
повніша характеристика адресата та адресанта, намір, очіку-
ваний результат. Усе це відкриває можливості для вивчен-
ня мови на комунікативно-прагматичних засадах, а мовної 
особис тості – у контексті проблемного поля не лише прагма-
лінгвістики, а й психолінгвістики, соціолінгвістики, еколінгві-
стики, лінгвістичної конфліктології та інших комунікативно 
орієнтованих лінгвістичних студій.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаємо за доцільне 
виокремити дидактичну функцію й еколінгвістики, проблема-
тика якої зорієнтована на формування в майбутніх філологів 
уміння породжувати«емотивно коректні тексти та здатність 
адекватно сприймати особистісні, емоційні домінанти чужих 
текстів як відображення інших концептосфер та інших куль-
тур» [6, с. 25]. Н. Колосова запропонувала своєрідну формулу 
екологічності – «щира доброзичливість в етичній вербальній 
упаковці» [6, с. 25]. 

Вищевикладене переконує, що в освітньо-професійних 
програмах підготовки філологів обов’язковим має стати кому-
нікативно орієнтований блок дисциплін, який уможливить 
актуалізацію комунікативно-прагматичної основи навчання 
української мови, а також сприятиме виробленню в майбутніх 
філологів стратегій раціональної й гармонійної мовленнєвої 
поведінки. 

Висновки. Послідовне утвердження ідей антропоцентриз-
му в науці та комунікативно-дискурсна лінгвістична парадиг-
ма зумовили потребу вивчення складників комунікативної 
ситуації, що визначають умови адекватного добору й викори-
стання одиниць і категорій мови з метою досягнення найефек-
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тивнішого впливу на партнера по комунікації. Такий підхід 
до вивчення мовних явищ актуалізував міждисциплінарні 
дослід ження, з-поміж яких вирізняється прагмалінгвістика, 
що не виключає провідних постулатів і концепцій традиційної 
лексикології, синтаксису, стилістики, проте уможливлює фор-
мування дискурсної компетентності здобувачів вищої осві-
ти на комунікативно-прагматичних засадах, збагачуючи їхнє 
уявлення про сутність та функції мовних одиниць. 

Негативний інформаційний вплив глобального комуніка-
тивного простору на людину й інтенсифікація мовної агресії 
зумовили потребу відновлення екологічного балансу у сфері 
мовленнєвої комунікації, тому перспективу подальших нау-
кових пошуків доречно пов’язати з проблематикою психо-
лінгвістики, соціолінгвістики, еколінгвістики, лінгвістичної 
конфліктології, що уможливлюють вихід на мовленнєву толе-
рантність як основу гармонійної життєдіяльності мовної осо-
бистості. 
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викладачка кафедри української мови і літератури,
Національний університет «Острозька академія»

АКСІОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ АПОЗИТИВНОЇ СИНТАКСЕМИ  
В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Використання апозитивної синтаксеми (апозитивеми) 
в художньому тексті привертає увагу мовознавців, адже її 
стилістичний потенціал варіюється від номінативної, уточ-
нювальної, пояснювальної, характеризувальної функцій до 
 художньо-образної й аксіологічної.

У центрі уваги сучасних українських лінгвостилістичних 
досліджень перебуває тропеїчний потенціал апозитивної 
синтаксеми в поетичних (І. Данилюк, Л. Костич, Л. Підкамін-
на, Н. Слобода, В. Філінюк та ін.) та прозових (О. Марчук та ін.) 
текстах.

Натрапляємо на окремі зауваги науковців щодо аксіологіч-
ної функції апозитивеми в художньому стилі мовлення. Зокре-
ма, на думку О. Остроушко[3] та Л. Приблуди [4], аксіологічне 
значення апозитивної синтаксеми виражає оцінне ставлення 
до денотата за принципом «позитивне–негативне», «добре–
погане». О. Остроушко зазначає, що апозитивема здатна нада-
вати мовленню колориту ліричності, інтимізації. А також бути 
носієм саркастичного чи іронічного значення [3, с. 393–394]. 
Останнє міркування також знайшло відображення в статті 
Г. Козачук [1, с. 101–102].

Мета нашого повідомлення – з’ясувати особливості реалі-
зації аксіологічної функції апозитивеми в невідокремленій та 
відокремленій позиціях як у поетичних, так і в прозових текс-
тах художнього стилю.

Як слушно зауважує О. Кульбабська, апозитивна синтак-
сема характеризує означуване слово через змінну ознаку, ви-
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бір якої цілком залежить від сприйняття мовця, його оцінки 
об’єкта дійсности [2, с. 362]. Тобто апозитивема творить образ, 
закладений в означуваному слові, індивідуалізує його, напов-
нюючи конотативними значеннями. За нашими спостережен-
нями, у художніх текстах вона (як у невідокремленій, так й у 
відокремленій позиціях) стає виразником позитивної чи нега-
тивної оцінки персонажів, предметів, явищ, подій, тобто вико-
нує аксіологічну функцію.

Позитивних конотацій набуває апозитивна синтаксема, 
що характеризує особливості вдачі, поведінки, вчинків пози-
тивного персонажа / ліричного героя; розкриває ніжність, 
близькість стосунків персонажів, прихильне ставлення одне 
до одно го тощо. Серед спектру позитивних значень виокрем-
люємо:

– власне позитивне (Він, цей добрий дядечко, навіть 
 заніс нам у клуню старого кожуха, «щоб мама з дитятком не 
змерзли»… (В. Шкляр));

– пафосно-позитивне (…ти ніколи не лишалася тою самóю / 
ти завжди розпадалася на фрагменти / ти могла бути жінкою 
з косою / а могла бути жінкою-монументом… (Ю. Іздрик));

– співчутливе (А що би ви хотіли, коли вона така слабонька, 
си-и-и-ирота-небога? (М. Матіос));

– позитивно-іронічне (Не у тебе питаюся, милий, – у долі: 
чого ти хочеш? /І пощо мене й далі обманками вперто моро-
чиш… (О. Забужко)).

Позитивна семантика апозитивем реалізована завдяки 
вико ристанню в їхньому складі лексем із яскраво позитивним 
значенням (напр.: добрий, приємний, славний, чистий, рідний, 
коханий, ангел, голубка, веснянка тощо); присвійних займенни-
ків мій, моя, моє, мої; слів зі зменшено-пестливими суфіксами 
-ечк-, -еньк-, -инк-, -чик-, -ятк-, -ик- і т. ін. (напр.: дядечко, доро-
генькі, дівчинко, горобчику, малятко, братику тощо).

У текстах художнього стилю апозитивна синтаксема може 
містити й негативну оцінку, зокрема йдеться про зображення 
іронічного, саркастичного, цинічного, зневажливого, викри-
вального ставлення персонажа / ліричного героя до певних 
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осіб, їхньої поведінки, морально-етичних принципів, переко-
нань, учинків / бездіяльности; до предметів, явищ, історич-
них, суспільно-політичних, культурних реалій тощо. Відповід-
но, визначаємо такі відтінки значень негативної оцінки:

– іронічне (Комедіантко, акторко, фіґлярко! / Маріо-
нетко, напудрена лялько!.. / В горлі образа каменем стала – / 
Як ти мене допекла і дістала... (Ю. Андрухович));

– саркастичне (Ви, байстрюки катів осатанілих, / Не 
забу вайте, виродки, ніде: / Народ мій є! В його волячих жилах / 
Козацька кров клекоче і гуде! (В. Симоненко));

– цинічне (Я схилявся б низько, шептав би п’янко, / цілу-
вав би слід кроку твого, Варваро, / край мережива тво-
го, дурна міщанко, / посмітюхо з Ринку, глуха почваро! 
(Ю.  Андрухович));

– зневажливе (Коли по той бік ріки панували поляки, бува-
ли часи, що на шварцівників-ґешефтарів вони дивилися дещо 
крізь пальці (М. Матіос));

– викривальне («Гріх тобі, старий гріховоднику, ой, гріх», – 
сказав собі Яків (В. Лис)).

Негативне оцінне забарвлення зчитуємо через функцію-
вання в складі апозитивних синтаксем лексем із негативною 
семантикою (напр.: кат, безбожник, осатанілий тощо); лай-
ливих слів (напр.: анцихрист, бестія, шельма, виродок, свиня, 
стерво, чортів син тощо); лексем із суфіксами згрубілости, 
зневажливости-яр-, -юк-, -л-, -ан- і под. (напр.: котяра, падлюка, 
мужлан тощо). Подекуди натрапляємо на передачу ортоепій-
них особливостей російської мови засобами української гра-
фіки, напр.: …а 2 лютого відбулося закрите судове засідання 
Надзвичайної сесії, на якому головував «смолєнскій рубаха- 
парєнь» Васілій Іванов (В. Шкляр). Із ширшого контексту чита-
чеві стає зрозуміло, що такий прийом теж допомагає створити 
негативний образ персонажа.

Отож, у поетичних та прозових текстах художнього стилю 
апозитивна синтаксема в невідокремленій та відокремленій 
позиціях стає виразником додаткових до виражених означу-
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ваним словом значень – оцінних, емоційних, – що варіюються 
в межах дихотомії «позитивне–негативне».
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ПІСЛЯСЛОВО

Життя Івана Миколайовича Хом’яка – це унікальний 
шлях унікальної Людини. Мудрість, із якою Він вирішує 

будь-яку справу, водночас викликає подив, захоплення, трепет у 
душі, бо розумієш, що Бог дав тобі нагоду щоденно спілкуватися 
зі справжнім Учителем, переймати Його досвід, продовжувати 
Його педагогічну справу, зростати професійно й особистісно. 

Познайомившись уперше з Іваном Миколайовичем у сту-
дентській авдиторії Національного університету «Острозька 
академія», ми не могли передбачити, що доля вже окреслила 
в наших життєписах роки аспірантури під сумлінним, вимог-
ливим, ретельним, але по-батьківськи теплим керівництвом 
одного з провідних лінгводидактів України, невтомного нау-
ковця й популяризатора культури української мови і мовлен-
ня, дослід ника, який дасть змогу стати частинками наукового 
світу і познайомитися з провідними науковцями сучасности. 

Іван Миколайович неймовірно легко та гармонійно поєднує 
в собі іпостасі Педагога, Науковця, Колеги, Батька, Чолові-
ка,  Дідуся, адже щедро ділиться своєю позитивною енергією 
і життєвою мудрістю з тими, хто готовий прийняти такі 
пода рунки. Усе своє життя ювіляр із запалом бере участь у 
наукових обговореннях, ініціює проведення виховних заходів, 
підтримує студентські ініціативи і щоденно дбає про належне 
функціювання української мови в нашій державі.

Цього травневого дня ми віншуємо нашого наукового керів-
ника, учителя, наставника, порадника, доктора педагогічних 
наук, професора, академіка АНВШ України, заслуженого праців-
ника освіти України І. М. Хом’яка.

Щиро вітаємо Вас, Іване Миколайовичу! З роси і води!
Радіємо, що мали змогу бути причетними до створення цієї 

колективної монографії, співавтори якої, Ваші найкращі дру-
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зі, колеги й аспіранти, сказали добре сердечне й наукове слово, 
надсилаючи вітальний адрес і висвітлюючи результати розві-
док у царині філологійної освіти сьогодення.

Із найщирішими побажаннями  
добра, миру, радости, спокою в душі  

й достатку в домі 
в ювілейний день народження –  

Ваші острозькі вихованки й аспірантки 
Зоя Столяр і Христина Карповець
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