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ний спiвтворець навчально-виховного процесу має
передусiм сформувати особистiсну структуру
пiзнання мовних явищ i розвитку словесної твор-
чостi. Для цього явно недостатньо здобутих знань,
умiнь i навичок. Потрiбно навчитися: 1) порiвнюва-
ти, встановлювати внутрiшньопоняттєвi (як-от
означення, вiдокремлене означення, складнопiд-
рядне речення), мiжпоняттєвi (наприклад, частини
мови, лексика, будова слова) та мiжпредметнi зв’яз-
ки; узагальнювати, систематизувати; 2) осмислюва-
ти задум висловлювання, добирати для реалiзацiї
його матерiал, доречно використовувати мовнi за-
соби вiдповiдно до мовленнєвої ситуацiї, редагува-
ти створений текст, аби опанувати узагальненi спо-
соби дiяльностi – мовної i мовленнєвої. 

В умовах особистiсно зорiєнтованого навчання
розв’язання пiзнавальних, проблемних, творчих зав-
дань здiйснюється методом проектiв, завдяки чому
створюється атмосфера iнтелектуальних, мораль-
них, естетичних переживань, зiткнення поглядiв, по-
зицiй, пiдходiв до пошуку iстини. Дбаємо передусiм
про створення кожним учнем особистiсного освiт-
нього продукту – суб’єктного досвiду. Саме через
нього формуються змiстоутворювальнi мотиви
учнiв, вiдтак вони стають спроможними долучатися
до процесу цiлевизначення, планування дiяльностi,
висунення гiпотез, розв’язання їх, презентацiї та за-
хисту кiнцевих результатiв, рефлексiї. 

Державнi вимоги до загальнонавчальних досяг-
нень учнiв визначено дiяльнiсною (стратегiчною)
змiстовою лiнiєю програми з української мови. Вва-
жаємо за доцiльне наголосити на важливостi цих
вимог i подати їх у таблицi (див. табл. 1).

Таблиця 1

Види оргдiяльнiсних
умiнь

Вимоги до загальнонавчальних
досягнень учнiв

Органiзацiйно-
контрольнi

У ч е н ь  с а м о с т i й н о:
усвiдомлює й визначає мету i мо-
тиви власної пiзнавальної та
життєтворчої дiяльностi; 

Формування мовної особистостi – одне з важли-
вих завдань реформування освiти в Українi. Для
розв’язання його особливо перспективним є осо-
бистiсно зорiєнтоване навчання, що ставить своєю
метою не оволодiння знаннями, умiннями, навичка-
ми, як в авторитарному типi навчання, а вiльний роз-
виток особистостi, яка у процесi пiзнання зберiгає
свою iндивiдуальну неповторнiсть, самобутнiсть та
гармонiю з довкiллям. Учень в особистiсно зорiєнто-
ванiй освiтнiй парадигмi розглядається як зерно, що
має власну програму розвитку. У зв’язку з цим дореч-
но згадати образний вислiв Я.Коменського: педагог
має плекати розум дитини, привчати дитячi уми, як тi
молоденькi деревця, розвиватися з власного кореня. 

Яким же має бути змiст освiти, аби створити кож-
ному учневi сприятливi умови для самореалiзацiї?
Маємо передусiм подбати про задоволення екзи-
стенцiйних потреб особистостi, тобто потреб її буття,
особистого iснування: свободи i вiльного вибору себе,
свого свiтогляду, дiй, учинкiв, позицiй; самостiйностi
й особистої вiдповiдальностi, саморозвитку i саморе-
гуляцiї, самовизначення i творчостi. Щоб вiднайти се-
бе, стверджує Є.Бондаревська, людина має вибудува-
ти власний свiт цiнностей (див. схему 1).

Схема 1

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНА МОВНА ОСВІТА

Лариса ВАРЗАЦЬКА,
доктор фiлософiї,

старший науковий спiвробiтник
лабораторiї навчання

української мови 
Інституту педагогiки

НАПН України

ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ, ТИПИ, СТРУКТУРА
УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
І МОВЛЕННЯ

Увазi наших читачiв пропонуємо досвiд експериментальної роботи лабораторiї навчання української
мови НАПН України з проблеми переорiєнтування загальноосвiтньої школи на формування особистостi
– всебiчно розвиненої, висококультурної, активної, добротворчої, яскраво iндивiдуалiзованої.

Теоретичне обHрунтування методичного аспекту проблеми особистiсно зорiєнтованої мовної освiти
подає у своїй статтi старший науковий спiвробiтник Інституту педагогiки НАПН України, кандидат
педагогiчних наук Лариса Варзацька; уроки, побудованi з використанням означеної технологiї, розроби-
ли вчитель-методист, директор гiмназiї № 154 м. Києва Лариса Лiщинська i старший учитель спецiалiзо-
ваної школи № 260 м. Києва Олена Дрик.

Змiст 
особистiсно зорiєнтованої освiти

Входження у
свiт знань про
людину, культу-
ру, iсторiю, при-
роду, ноосферу
як основу духов-
ного розвитку

Оволодiння твор-
чими способами
розв’язання нау-
кових i життєвих
проблем

Вiдкриття реф-
лексивного свiту
власного «Я» i
здатнiсть керува-
ти ним

Проаналiзувавши схему, пересвiдчуємося, що
саме змiстом особистiсно зорiєнтованої освiти
зумовлюється взаємозв’язок когнiтивних, креатив-
них та оргдiяльнiсних умiнь. Адже учень як актив-
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Опанування всiєї сукупностi цих найважливiших
оргдiяльнiсних умiнь створює учневi повноцiннi
умови для формування власної структури пiзнаваль-
ної й мовленнєвої дiяльностi. Завдяки означеному
методичному пiдходу учень оволодiває узагальнени-

ми способами дiяльностi – iнструментарiєм са-
мостiйного розв’язання завдань у зонi найближчого
розвитку (Л.Виготський) – без допомоги вчителя;
стає спроможним створювати власну освiтню про-
дукцiю в навчальному предметi, висловлювати
емоцiйне ставлення та оцiннi судження. З огляду на
широкi можливостi особистiсно зорiєнтованої освiти
І.Якиманська обEрунтовує визначальний принцип
побудови навчання – принцип розвивальної допомо-
ги. Сутнiсть його полягає в пробудженнi внутрiшнiх
сил учня, активностi. Особистiсно зорiєнтована
освiта програмує народження думки у процесi педа-
гогiчної спiвпрацi, де учень стає на шлях свободи
учiння, дослiдного учiння, а педагог опановує спосо-
би розвивальної допомоги. Зокрема пiзнання рiдної
мови органiзовує як дослiдження, експеримент, а не
як спосiб передачi готових знань, умiнь, навичок.
При цьому акцентує на дослiдженнi реальних
об’єктiв дiйсностi, а не на вивченнi iнформацiї про
них (В.Сухомлинський, Ш.Амонашвiлi, Г.Токмань,
А.Хуторськой, І.Якиманська).

Виходячи iз засад ноосферної освiти (В.Вер-
надський, Н.Маслова), важливо також досягти у
розвитку особистостi оптимального спiввiдношен-
ня логiчного й асоцiативного мислення. З цiєю ме-
тою у змiстi навчання iнтегруємо два його компо-
ненти:

1) емоцiйно-образний (словесна та художня творчiсть,
iгровi методи, iнтерактивнi форми i прийоми), що ак-
тивiзує iнтуїцiю, пiдсвiдомiсть особистостi як визначаль-
ний чинник креативного розвитку її (Г.Костюк, А.Лiсов-
ський, В.Сухомлинський, А.Хуторськой);

2) логiко-поняттєвий, який Eрунтується на вченнi
В.Давидова, Б.Ельконiна про метод узагальнених пред-
метних структур i узагальнених способiв дiяльностi.
Структурування навчального матерiалу на основi означе-
ного методу справляє iстотний розвивальний вплив на
особистiсть школяра. Рiвень узагальненостi сформова-
них знань визначає рiвень проникнення в сутнiсть мов-
ного матерiалу та операцiйну структуру пiзнавальної
дiяльностi учня. Таким чином знання стають для школя-
ра iнструментом перетворення не лише довкiлля, а й
власної особистостi. У нього формується здатнiсть за-
ймати активну особистiсну позицiю пiд час здобуття но-
вих знань, постiйно аналiзувати й перебудовувати влас-
ний досвiд. У процесi такої рефлексивної дiяльностi осо-
бистiсть просувається у своєму розвитку, оскiльки нагро-
мадження знань i навiть дiй є неодмiнною, проте недо-
статньою умовою для змiни дiяльностi людини, тобто по-
яви у неї психоутворень (Л.Гриценко). Динамiку розвит-
ку особистостi можна подати схематично:

планує дiяльнiсть для досягнення
мети, розподiляючи її на етапи;
здiйснює накреслений план за до-
помогою дiбраних методiв i при-
йомiв;
оцiнює промiжки i кiнцевi резуль-
тати пiзнавальної дiяльностi, ро-
бить вiдповiднi корективи, вклю-
чається в рефлексивну дiяльнiсть

Загальнопiзнавальнi У ч е н ь  с а м о с т i й н о:
аналiзує мовнi та позамовнi по-
няття, явища, закономiрностi;
порiвнює, систематизує, узагаль-
нює, конкретизує їх; 
установлює внутрiшньопоняттє-
вi, мiжпоняттєвi та мiжпредметнi
зв’язки; 
робить висновки на основi спосте-
режень, видiляє головне з-помiж
другорядного, моделює мовнi та
позамовнi поняття, явища, зако-
номiрностi

Творчi (креативнi) У ч е н ь  с а м о с т i й н о:
уявляє словесно описанi предме-
ти i явища, подiї, фантазує на ос-
новi сприйнятого;
прогнозує подальший розвиток
певних явищ, подiй;
переносить ранiше засвоєнi знан-
ня й умiння у нову ситуацiю;
помiчає i формулює проблеми в
процесi навчання i життєтвор-
чостi;
усвiдомлює будову предмета ви-
вчення;
робить припущення щодо спосо-
бу розв’язання певної проблеми;
добирає переконливi аргументи
для доведення; 
спростовує хибнi припущення i
твердження

Естетико-етичнi У ч е н ь:
помiчає i цiнує красу в мовних
явищах, явищах природи, у тво-
рах мистецтва, у вчинках людей i
результатах їхньої дiяльностi;
спроможний критично оцiнити
наслiдки своїх учинкiв щодо за-
гальнолюдських моральних норм,
усувати помiченi невiдповiдностi, 
виявляти здатнiсть поставити се-
бе на мiсце iншої людини;
готовий прощати образи знайо-
мим i незнайомим, усвiдомлюючи
їхню недосконалiсть; має переко-
нання, що творити добро словом i
дiлом – обов’язок кожної людини Ми сконструювали технологiю особистiсно

зорiєнтованої мовної освiти, що програмує опану-
вання рiдної мови через розв’язання мовленнєвих
завдань. Змiст дослiдного учiння в нiй представлено
двома пiдсистемами, а провiднi способи розвиваль-
ної допомоги презентуються рiзними видами i фор-
мами iнтерактивного навчання (див. схему 2).

Рефлексiя досвiдуДосвiд Розвиток 
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Проектна дiяльнiсть у структурi особистiсно

зорiєнтованого уроку рiдної мови i мовлення є ви-
значальною, оскiльки створює оптимальнi умови
для активностi учня як спiвтворця навчально-ви-
ховного процесу на всiх його етапах. Зокрема на
першому етапi учень у позаурочний час перед за-
своєнням нового матерiалу вивчає певний об’єкт
дiйсностi, знаходить i створює знання про нього,
конструює суб’єктивнi образи, здобуває осо-
бистiсний продукт (суб’єктний досвiд). На другому
етапi учень має можливiсть зiставити власний
освiтнiй продукт iз освiтнiми продуктами своїх од-
нокласникiв та iсторико-культурними аналогами
людства в певнiй галузi. З цiєю метою вчитель акту-
алiзує здобутий дiтьми суб’єктний досвiд через
рiзнi форми iнтерактивного навчання (уявна екс-
курсiя, огляд-конкурс творчих робiт, хвилинка еру-
дита, уявне засiдання гуртка, науково-теоретична
конференцiя тощо). Третiй етап є узагальнюва-
льним, вiн дає змогу учневi на основi даних зiстав-
лень, проведених на попередньому етапi, створити
сукупний освiтнiй продукт виучуваного.

Характерною особливiстю методу проектiв є на-
явнiсть актуальної творчої чи дослiдницької дiяль-
ностi, для здiйснення якої потрiбнi iнтегрованi
знання, що виходять за межi навчального предмета
i виводять учня на встановлення особистiсно значу-
щих зв’язкiв з iншими освiтнiми галузями. В такiй
ситуацiї учень сам може обирати опорнi знання з
рiзних предметiв з максимальною орiєнтацiєю на
суб’єктивний досвiд, набутий пiд впливом як попе-
реднього навчання, так i широкої взаємодiї з
довкiллям. 

Система проектної дiяльностi – невiд’ємний
складник навчально-виховного процесу з ук-
раїнської мови i мовлення. Плануючи вивчення тiєї
чи iншої теми, роздiлу програмового матерiалу,
учитель визначає для позаурочної дiяльностi:

� об’єкт спостережень i дослiдницької дiяльностi,
проблемнi запитання; способи фiксацiї спостережувано-
го та дослiджуваного (виконання малюнкiв, аплiкацiй,
виробiв, добирання до них образних заголовкiв чи вiршо-
ваних рядкiв-загадок); 

� коло позакласного читання (лiтератури – довiдко-
вої, науково-популярної, художньої), перелiк радiо- i те-
лепередач;

� способи органiзацiї художньої дiяльностi (виготов-
лення композицiй iз природного матерiалу, виразне дек-
ламування, мелодекламування, драматичнi та пластичнi
етюди, драматизацiя, iнсценiзацiя).

Здобутий учнями чуттєвий досвiд, знання про
довкiлля, сформованi способи творчої дiяльностi та
прийоми розумових дiй актуалiзуються на уроках
української мови i мовлення у таких формах роботи,
як усний журнал, хвилинка ерудита, засiдання гурт-
кiв екологiв, українознавцiв, лiнгвiстiв, лiтературо-
знавцiв, огляди-конкурси творчих робiт, уявнi екс-
курсiї, драматизацiї, iнсценiзацiї. Пiд час обговорення,
дискусiй створюються оптимальнi можливостi для
постановки проблемних завдань, пiд час розв’язання

Характернi особливостi комплексних вправ:
� будуються на основi системи текстiв з ураху-

ванням їхнiх соцiокультурних, дидактичних, розви-
вальних i виховних функцiй (див. схему 3), якi ор-
ганiчно поєднуються з iгровою, дослiдницькою та
художньою дiяльнiстю;
� своїм змiстом спонукають дiтей до словесної

творчостi й водночас нацiлюють на розв’язання лек-
сичних, граматичних, правописних завдань;
� Eрунтуються на засадах методу узагальнених

предметних структур та узагальнених способiв
дiяльностi як засобу проникнення в сутнiсть мовно-
го матерiалу та операцiйну структуру пiзнавальної
дiяльностi учня;
� їхня послiдовнiсть визначається сутнiстю

опорних умiнь, завдяки чому програмовий матерiал
засвоюється через порiвняння, зiставлення, устано-
влення мiжпоняттєвих зв’язкiв та формування уза-
гальнених способiв пiзнавальної й мовленнєвої
дiяльностi. 

Схема 3

Схема 2 

1) через систе-
му комплексних
вправ за мiрою
допомоги, рiвнем
творчостi, спосо-
бом iнтеграцiї
видiв дiяльностi

2) рiзнi форми, мето-
ди проектної дiяль-
ностi:

Ми – екологи (крає-
знавцi, iсторики).

Ми – мовознавцi (лi-
тературознавцi, фольк-
лористи). 

Ми – казкарi (поети,
редактори, художники,
музиканти, екскурсо-
води)

Змiст дослiдного учiння

Інтерак-
тивнi фор-
ми як ви-
значальний
спосiб роз-
вивальної
допомоги

Пiзнання рiдної мови 
через розв’язання мовленнєвих завдань

Текст як спосiб
прилучення дiтей
до духовної куль-
тури народу, роз-
ширення їхнього
кругозору, фор-
мування особис-
тiсного бачення
краси, добра, iс-
тини

Текст як засiб
унаочнення мов-
них явищ з метою
активiзацiї пiзна-
вальних процесiв;
як спосiб укруп-
нення навчальної
iнформацiї та ак-
тивiзацiї еври-
стичної бесiди –
провiдного мето-
ду пiзнання мов-
них знань

Текст як iнстру-
мент оволодiння
узагальненими
вмiннями спри-
ймати, вiдтворю-
вати, будувати й
п о л i п ш у в а т и
текст; як спосiб
збагачення слов-
ника i граматич-
ної структури
учнiвського мов-
лення; як засiб
формування ав-
торського задуму

Соцiокультурнi, розвивальнi, дидактичнi
та виховнi функцiї тексту



яких учнi долучаються до цiлевизначення, плануван-
ня пiзнавальної i мовленнєвої дiяльностi, ство-
рюється мотивацiя спiльного пошуку.

Способи органiзацiї системи урокiв 
української мови i мовлення

Великий розвивальний потенцiал криє в собi ор-
ганiзацiя системи урокiв з української мови i мов-
лення та низки iнших навчальних предметiв на ос-
новi тематично близького соцiокультурного дидак-
тичного матерiалу. Визначаємо таку тематику со-
цiокультурної змiстової лiнiї, яка найбiльш вiдпо-
вiдає духовним запитам учнiв i дає можливiсть ор-
ганiчно пов’язати мовнi та мовленнєвi завдання на
всiх етапах кожного уроку в системi iнших, вiдведе-
них на вивчення певної теми, роздiлу. 

Соцiокультурна змiстова лiнiя є iнтегральною,
спирається на вже засвоєнi учнями вiдомостi, на-
вички з iнших предметiв. Тому змiст дiбраного тек-
стового матерiалу та учнiвських висловлювань ста-
новить певну цiлiснiсть. Формулюючи завдання на
основi тематично близького текстового матерiалу з
чiтко вираженими культурологiчними, дидактич-
ними, розвивальними i виховними функцiями (див.
схему 3), досягаємо рацiонального використання
внутрiшньопоняттєвих, мiжпоняттєвих, мiжпред-
метних зв’язкiв для формування узагальнених спо-
собiв дiяльностi як важливої передумови акти-
вiзацiї словесної творчостi учнiв, розумiння ними
будови предмета, осмислення своєрiдностi укра-
їнської мови.

Якою ж має бути тематика текстового дидактич-
ного матерiалу та учнiвських висловлювань? Звер-
нiмося до вчення К.Ушинського про рiдне слово як
засiб прилучення дитини до духовної культури на-
роду: «Уводячи дитину в народну мову, вводимо її в
свiт народної думки, народного почуття, народного
життя». Тож цiлком закономiрно програмою визна-
чено такi основнi тематичнi групи: «Я i українська
мова», «Я i ми (народ, родина, нацiональна iсторiя i
культура)», «Я i рiдна природа», «Я як особистiсть».

Отже, модель особистiсно зорiєнтованого на-
вчання рiдної мови i мовлення узагальнено можна
подати у виглядi таблицi (див. табл. 2).

Таблиця 2
Дослiдне учiння рiдної мови i мовлення

Отже, сукупнiсть означених параметрiв пiзнан-
ня мовних знань у єдностi засвоєння i застосування
в мовленнi реалiзують iдеї неосферної освiти: а) до-
сягається оптимальне спiввiдношення емоцiйно-
образної (рефлексивної) та логiко-поняттєвої дi-
яльностi учня на всiх етапах пiзнання; б) гармонiзу-
ються педагогiчнi впливи; в) формуються змiсто-
утворювальнi мотиви учня, його особистiсна струк-
тура пiзнавальної та мовленнєвої дiяльностi.

В умовах особистiсно зорiєнтованої мовної освiти
вiдбувається iстотне трансформування типологiї та
структури урокiв української мови, що зумов-
люється сутнiстю дослiдного учiння та специфiкою
курсу української мови в 10–11-х класах. 

Типологiя урокiв у методичному аспектi має пе-
редбачати сукупнiсть певних параметрiв (див. схе-
му 4).

Схема 4

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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Мета Плекати нацiонально свiдому, ду-
ховно багату особистiсть, здатну
комунiкативно доцiльно вживати
мовнi знання в рiзних сферах i ви-
дах мовленнєвої дiяльностi

Визначальнi принципи Природовiдповiднiсть, розви-
вальна допомога, єднiсть мовної
освiти та мовленнєвого розвитку

Методичнi умови
успiшного 

дослiдного учiння

- формування нацiонального ха-
рактеру (з опертям на архетипи
пiдсвiдомого); 

- осягнення особистiстю цiн-
нiсних орiєнтирiв – iдеалiв доб-
ра, краси, iстини як першоосно-
ви розвитку креативних умiнь;

- створення на уроцi системи
особистiсно зорiєнтованих си-
туацiй

Зорiєнтованiсть
змiсту, методiв, форм

навчання на:

- емоцiйно-образнi види дiяль-
ностi особистостi (гра, спосте-
реження за довкiллям, дослiд-
ницька та художня дiяльнiсть)
як визначальний чинник її
творчого розвитку (Г.Костюк);

- послiдовне використання мето-
ду узагальнених предметних
структур та узагальнених спо-
собiв дiяльностi як засобу про-
никнення в сутнiсть мовного
матерiалу й операцiйну струк-
туру пiзнавальної дiяльностi
учнiв

Способи 
розвивальної допомоги

Уведення iнтерактивних техно-
логiй, зорiєнтованих на структу-
ру навчально-виховного процесу

Лiнгвiстична при-
рода мовних
знань (лексико-
фразеологiчних,
граматичних, пра-
вописних)

Вид мовленнєвих
завдань за типом,
стилем, жанром,
формою (усною
чи писемною)

Тематика соцiо-
культурної змiс-
тової лiнiї

Спiввiдношення
аналiтичної, ана-
лiтико-синтетич-
ної дiяльностi;
рiвень творчостi
(репродуктив-
ний, конструк-
тивний, творчий),
мiра допомоги

Доцiльне поєд-
нання iнтерак-
тивних форм на-
вчання (в т.ч.
комп’ютерних)
на рiзних етапах
пiзнання

Форма уроку
(урок-зустрiч ,
урок-дослiджен-
ня, урок-свято,
у р о к - д и с п у т ,
урок-конкурс ,
урок-гра тощо)

Параметри, що визначають типологiю
урокiв української мови i мовлення

в 10 класi



З огляду на сукупнiсть означених параметрiв
видiляємо три основнi типи урокiв української мо-
ви i мовлення в 10–11-х класах.

Перший тип – узагальнювальний урок, у якому
мовний i мовленнєвий матерiал представлено як
рiвнозначнi, iз широким використанням внутрiш-
ньопоняттєвих, мiжпоняттєвих i мiжпредметних
зв’язкiв. Причому розрiзняємо два пiдтипи урокiв: 

а) вивчення правописного матерiалу; 
б) засвоєння граматичних, лексико-фразео-

логiчних знань. 
Другий тип – узагальнювальний урок, iнтегро-

ваний, на якому переважають мовленнєвi завдання.
У межах цього типу виокремлюємо два пiдтипи: 

а) розвитку узагальнених способiв сприймання,
вiдтворення, побудови та полiпшення тексту в про-
цесi поглиблення мовленнєвознавчих знань про
текст, стилi, жанри, види мовленнєвої дiяльностi,
ситуацiю спiлкування;

б) урок формування вмiнь будувати уснi (дiалог,
монолог, полiлог) та письмовi монологiчнi (зв’язнi)
висловлювання.

Третiй тип – урок оцiнювання i контролю знань,
умiнь, навичок. Пiдтипи: 

а) урок, на якому мовний i мовленнєвий ма-
терiал є рiвнозначними; 

б) урок, на якому переважають мовленнєвi зав-
дання, а мовнi є супровiдними. 

Нерiдко, конструюючи той чи iнший тип уроку,
учитель вiдчуває утруднення у визначеннi змiсту,
методiв, прийомiв, засобiв, форм навчання мови i
мовленнєвого розвитку. Чим керуватися в цьому
разi? Визначальним критерiєм є сукупнiсть дидак-
тичних цiлей уроку мови i мовлення, яку можна по-
дати у виглядi стрункої iєрархiї (див. схему 5).

Схема 5

Виходячи з дидактичних цiлей, визначаємо
структуру уроку, оптимально поєднуючи на кожно-
му з його етапiв дiбранi змiст, методи, форми, засо-
би навчання i мовленнєвого розвитку (див. табл. 3).

Таблиця 3 
Структура

особистiсно зорiєнтованого уроку 
української мови i мовлення

(10–11 класи, академiчний рiвень)

Конструюючи етап мотивацiї, цiлевизначення,
планування, акцентуємо передусiм на доборi рiзно-
манiтних методiв, форм, засобiв, якi давали б змогу
актуалiзувати суб’єктний досвiд та увiдповiднюва-
ти його з культурно-iсторичними аналогами, аби
спрямувати учнiв на цiлевизначення i планування
своєї дiяльностi.

Щодо основного етапу, то дiбраний дидактич-
ний матерiал для дослiдного учiння має варiювати
способи пiзнання з тим, щоб кожен учень мав змогу:

� зiставляти рiзнi погляди, позицiї;
� виконувати вiдкритi завдання, якi не мають одно-

значних вiдповiдей i розв’язкiв (на кшталт «Мене
зустрiла осiнь», «Мiй Коростень»), стимулюють до iнтен-
сивної навчальної дiяльностi, напруженого, зосереджено-
го розмiрковування;

Етап Завдання

Найефективнiшi 
методи, форми роботи 

на уроцi стосовно 
кожного з його етапiв

І. Моти-
вацiя,
цiлевизна-
чення,
плануван-
ня

З’ясувати емоцiйну го-
товнiсть; актуалiзува-
ти суб’єктний досвiд,
опорнi вмiння; визна-
чити цiлi; спланувати
дiяльнiсть

Метод проектiв, випе-
реджувальнi завдання,
домашнi творчi
асоцiативнi роботи (за
бажанням), «Мiкро-
фон-1»; «Незакiнчене
речення», ЗХД, парна i
групова дiяльнiсть,
комп’ютернi техно-
логiї, Eронування

ІІ. Опра-
цювання
навчаль-
ного ма-
терiалу 

Зiставити суб’єктний
досвiд з досвiдом од-
нокласникiв та iстори-
ко-культурними ана-
логами в певнiй галузi

Евристична бесiда, ме-
тоди дослiдницької i
творчої дiяльностi,
конкретизацiя методу
укрупнення дидактич-
них одиниць; парна та
групова дiяльнiсть,
«Мозаїка», «Мозковий
штурм», «Акварiум»,
дiловi iгри, Eронуван-
ня, метод ПРЕС,
комп’ютернi технологiї 

ІІІ. Реф-
лексивно-
оцiню-
вальний

Осмислити сутнiсть
узагальнених мовних
i мовленнєвих знань;
оцiнити спосiб, прийом,
його ефективнiсть, ви-
значити досягнутi
успiхи, причини не-
вдач, труднощiв, про-
креслити перспективи,
з’ясувати емоцiйний
стан

Рецензування (взаємо-
рецензування), редагу-
вання, обговорення
творiв, виконання асо-
цiативних завдань, зi-
ставлення учнiвських
творiв з авторським
зразком (письменника,
вчителя), «Незакiнче-
не речення», метод
ПРЕС, дiловi iгри,
обговорення «папок
успiху», ЗХД
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Поглиблення мовних знань через системати-
зацiю, узагальнення, встановлення внут-
рiшньопоняттєвих та мiжпоняттєвих зв’язкiв

Вiдпрацювання опорних умiнь:
а) розширення кругозору учнiв, формуван-

ня їхньої читацької компетентностi; ком-
п’ютерної грамотностi; збагачення лексико-
фразеологiчного запасу;

б) закрiплення всiх видiв мовного аналiзу;
в) удосконалення узагальнених умiнь

пiзнавальної та мовленнєвої дiяльностi

Розгляд мовних знань у функцiйно-сти-
лiстичному аспектi (розкриття виражальних
можливостей слова, форми, конструкцiї у
вираженнi думки)

Розвиток усного (дiалог, полiлог, монолог)
та писемного монологiчного (зв’язного)
мовлення

Вироблення оргдiяльнiсних умiнь

Удосконалення правописних навичок

Д
ид
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� розв’язувати самостiйно обранi завдання за допомо-
гою слова, образу, схеми, моделювання, табличного чи гра-
фiчного способу (або iншого прийому концентрацiї уваги);

� вибирати загальнологiчнi та специфiчнi прийоми
пiзнавальної дiяльностi, узагальненi способи мовлен-
нєвої дiяльностi з урахуванням їхнiх функцiй в особисто-
му розвитку.

На етапi дослiдного учiння учнi мають навчити-
ся висувати гiпотези, розв’язувати поставленi зав-
дання, добирати переконливi аргументи для дове-
дення, спростовувати хибнi припущення i твер-
дження. З цiєю метою на уроцi доцiльно пропонува-
ти 3–4 блоки завдань iз рiзним рiвнем творчостi,
мiрою допомоги на:

а) класифiкацiю, узагальнення, встановлення мiжпо-
няттєвих, внутрiшньопоняттєвих зв’язкiв (iз використан-
ням прийомiв концентрацiї уваги, наприклад: Яке слово
зайве? Як можна погрупувати слова? Вчись розрiзняти!); 

б) переконструювання зовнi схожих мовних утворень,
зокрема синтаксичних конструкцiй (наприклад, просте
речення з однорiдними членами i складносурядне); 

в) побудову текстiв з виучуваними мовними формами.
На рефлексивно-оцiнювальному етапi уроку ос-

мислюємо способи, прийоми розв’язання поставле-
них завдань. Учнi розмiрковують над запитаннями:

– Чого досягли на уроцi? Чи збiгаються нашi
припущення з одержаним результатом? У чому йо-
го сутнiсть? 

– Якими способами, прийомами користували-
ся? Якi з них найперспективнiшi? Чому? 

– Як збагатився особистiсний досвiд творчої
дiяльностi? Як володiємо оцiнними судженнями?

– Якi почуття пережив? Що хочу побажати собi
(групi), вчителевi?

Зорiєнтованiсть змiсту, методiв, форм, засобiв
уроку української мови i мовлення на сукупнiсть
дидактичних цiлей дає можливiсть доцiльно ви-
користовувати завдання з рiзним рiвнем твор-
чостi й самостiйностi, мiжпредметнi зв’язки та
мiжпредметну iнтеграцiю. Така органiзацiя на-
вчально-виховного процесу мотивує учнiвську
дiяльнiсть. Кожному учневi забезпечується про-
грама дiй: вiд спiльних з учителем, однокласника-
ми – до самостiйних: вiд дiяльностi за зразком –
до конструктивної, конструктивно-творчої, твор-
чої працi. 

Отже, повноцiннi умови для самовираження,
саморозвитку особистостi створюються викори-
станням технологiї особистiсно зорiєнтованої
мовної освiти, яка програмує розгорнуту картину
пiзнання мовних явищ у контекстi мовленнєвої
дiяльностi, забезпечує вироблення кожним учнем
у процесi дослiдного учiння когнiтивних, креа-
тивних, оргдiяльнiсних умiнь у їхньому взаємо-
зв’язку.
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