
Оновлення мовної освiти – це насамперед пере-
осмислення форм i методiв навчання, а також змiсту
i структури сучасного уроку української мови. За
чинною програмою для шкiл з росiйською мовою на-
вчання мовленнєва змiстова лiнiя «реалiзується ком-
плексно, iнтегративно i передбачає взаємозв’язаний
гармонiйний розвиток умiнь i навичок учнiв у чо-
тирьох видах мовленнєвої дiяльностi»1. Зокрема у
програмi вiдображено систему роботи з аудiювання. 

З-помiж навчально-iнформацiйних умiнь прiори-
тетним є вмiння зосереджено слухати, актуалiзувати
й вiдтворювати потрiбну iнформацiю, тобто сприйма-
ти на слух, розумiти i групувати матерiал вiдповiдно
до змiсту, упорядковувати й вiдтворювати текст з еле-
ментами логiчного опрацювання – аудiювати.

Професор М.Пентилюк визначає аудiювання як
розумiння сприйнятого на слух мовлення2. 

Потреба проводити пiдготовчу роботу до
аудiювання очевидна, бо восьмикласники шкiл з
росiйською мовою навчання не розумiють значень
цiлої низки українських слiв, як-от: долiвка, канапа,
хлiвець, черiнь, крiп, валiза, обiйстя, брукiвка, нани-
заний, бавитися, впоратися тощо.

Як i будь-яка навчальна дiяльнiсть, аудiювання
має спиратися на чiтку мотивацiю й точно сфор-
мульованi цiлi роботи: сприймати на слух, розумiти,
визначати головне, оцiнювати почуте, помiчати
особливостi мовного оформлення, умiти почути
спiврозмовника, зрозумiти пiдтекст його висловлю-
вання, компетентно поставити запитання, адекват-
но зреагувати на сказане, доречно висловити власну
думку, обSрунтувати її, а також правильно iнтерпре-
тувати значення невербальних засобiв мовлення.

Уроки пiдготовки школярiв до аудiювання у
школах з росiйською мовою навчання дадуть учите-
левi змогу ознайомити учнiв з прийомами ро-
зумiння тексту (структурування, формулювання
пiзнавальних запитань, добiр заголовкiв до частин
висловлювання тощо), змiстового групування тек-
стового матерiалу. Запропонованi етапи роботи
оптимiзують процеси формування таких умiнь, як
умiння перетворювати iнформацiю на спосiб дiяль-
ностi, зосереджено слухати й водночас логiчно
опрацьовувати матерiал, поповнювати словнико-
вий запас питомою українською лексикою.

1. Передтекстовий.
1.1. Уведення нових слiв, пояснення їх, iлюстрування

прикладами. 

1.2. Контроль розумiння нових слiв iз використанням
наочностi. 

1.3. Вправляння з технiки читання на матерiалi най-
складнiших речень i слiв (спiввiдношення лiтер i звукiв,
вимова, наголошування, iнтонацiя тощо). 

1.4. Робота зi складними граматичними структурами,
наявними в текстi (простими реченнями з вiдокремлени-
ми членами, складнопiдрядними з кiлькома пiдрядними). 

1.5. Тематичне групування слiв. 
1.6. Вибiркове аудiювання частин тексту з виконан-

ням завдання. 
1.7. Лексичний тест. 
1.8. Лексичний або текстовий диктант мiнiмального об-

сягу з використанням слiв чи речень з аудiйованого тексту. 
2. Текстовий.
2.1. Визначення теми й основної думки тексту. 
2.2. Вiдповiдi на запитання за змiстом тексту.
2.3. Повторне прослуховування тексту або його фраг-

ментiв. 
2.4. Аналiз структури висловлювання.
2.5. Складання плану тексту.
2.6. Виконання тестових завдань.
3. Пiслятекстовий.
3.1. Розширення i продовження тексту. 
3.2. Складання й розiгрування дiалогiв за текстом. 
3.3. Пiдготовка розлогих монологiчних висловлю-

вань за темою тексту. 
Подаємо орiєнтовний зразок роботи з аудiюван-

ня на уроцi української мови.
Осiннi дими

Марина прибрала в квартирi. Добряче-таки й накру-
тилась за цiлий день. Не те що в селi, особливо взимi: ви-
топила в хатi, вимастила долiвку – та й до сусiдiв.
А влiтку – город, де до тебе всмiхається кожна билинка.

А тут пiдлогу помасти i натри. І не в однiй кiмнатi, а в
трьох. Потiм ванна, кахлi, раковини. До того один поро-
шок, до другого – iнший. І потiм ця плита… Аж боязко
пiдходити до неї через той газ. А наготуй одному одне,
iншому – iнше. А коли гостi? Але, хвалити Бога, сьогоднi
впоралася швидше. Помила руки, пiдiйшла до вiкна. По
брукiвцi, нiби нанизанi на дрiт, один за одним бiжать
трамваї. А людей на вулицi – тьма-темрява. І в трамваях,
i на тротуарах. Та всi бiжать, бiжать…

Марина присiдає на м’яку канапу, заплющує очi. І за
якусь хвильку бачить серед старих груш свою хату. Над
хатою в’ється солодкий димок. Обiч хати стоїть старень-
кий хлiвець. Вона в хатинi сама-саменька. В печi умлiває
борщ, звiдти, вiд черенi, попахує кропом. А вона очiкує в
гостi сина з невiсткою. З цього ж таки мiста. Влiтку їх не
було, то приїхали восени, коли її грушi струшували ос-
таннi плоди. Внизу, у березi, крякали качки, на проти-
лежному боцi, на опустiлому полi, паслася череда. Пас-
тушки палили багаття, мабуть, пекли картоплю й бавили-
ся кадильницями, i навкруг їхнiх голiвок плинув синюва-
тим нiмбом пахучий осiннiй дим. 

Андрiйко ввiйшов до хати, поставив на землю валiзу,
обняв матiр i сказав: «А пахне ж, мамо, як! Як пахнуть
осiннi дими! Хатою пахнуть, рiдним селом, дитинством…»

Їй було радiсно i добре, що в хатi вiн, її син. Може, на-
думає й повернеться до рiдного гнiзда. Вiн – агроном, а
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1.3. Вправляння з технiки читання на матерiалi
найскладнiших речень i слiв.
�Прочитайте, правильно наголошуючи слова.
Взимí, ма́бу́ть, о́бiч, стари́х, горо́д, незду́жати, ба́йду́-

же, за́вжди́, нашвидку́, череда́.
�Прочитайте поданi слова, правильно вимовля-

ючи всi звуки.
Боязко, пiдходити, швидше, бiжать, в’ється, пахучий,

печальтеся, чується, борщик, хапається.
� Знайдiть у текстi слова Марининого сина.

Прочитайте їх з вiдповiдною iнтонацiєю. Про яке
ставлення до матерi вони говорять?

1.4. Робота зi складними граматичними струк-
турами, наявними в текстi.
�Прочитайте речення. Зробiть синтаксичний

розбiр їх. Пояснiть роздiловi знаки.
Внизу, у березi, крякали качки, на протилежному

боцi, на опустiлому полi, паслася череда. І линуть вони
далеко, у своє село, де пiд сiрою стрiхою стоїть сироти-
ною-сиротою її хата, де в печi домлiває борщик, де за
городом, на опустiлому полi, дiти печуть картопельку,
де низько стеляться з нього до неї пахучi осiннi дими.
�Пояснiть, чому мiж означеннями пахучi й

осiннi немає коми.
1.5. Тематичне групування слiв. 
� Знайдiть у текстi й випишiть по 5 iменникiв –

назв предметiв i об’єктiв, що стосуються життя: а) в
селi; б) у мiстi.

1.6. Вибiркове аудiювання частин тексту з вико-
нанням завдання.
� Заповнiть пропуски словами з довiдки

вiдповiдно до тексту. 
Не те що в селi, особливо взимi: … в хатi, вимастила …

– та й до сусiдiв. А влiтку – …, де до тебе … кожна билин-
ка. Над хатою … солодкий димок. … хати стоїть старень-
кий … . Вона в хатинi сама- … . В печi умлiває … , звiдти,
вiд черенi, попахує … . А вона очiкує в гостi сина з … .
З цього ж таки мiста. Влiтку їх не було, то приїхали … , ко-
ли її … струшували останнi плоди. Внизу, у березi, кряка-
ли качки, на протилежному боцi, на опустiлому полi, пас-
лася … . Пастушки палили … , мабуть, пекли … й бавилися
кадильницями, i навкруг їх голiвок плинув синюватим
нiмбом пахучий … дим. 

Д о в i д к а. Город, долiвка, борщ, хлiвець, крiп, не-
вiстка, груша, картопля, багаття, череда, осiннiй, самень-
ка, восени, витися, всмiхатися, витопити, обiч.
�Вписанi слова схарактеризуйте як частину

мови.
1.7. Лексичний тест.
�Увiдповiднiть слова i їхнi значення. Яке слово

«зайве»?
1 долiвка А те саме, що диван
2 брукiвка Б стебло рослини
3 стос В помазана глиною земля
4 билина Г вулиця, вимощена камiнням
5 хлiв Q керамiчна плитка
6 кахлi Д будiвля для свiйської худоби
7 канапа
1.8. Лексичний диктант. 
� Запишiть з голосу вчителя слова. Пiдкреслiть

i прокоментуйте орфограми.
Накрутилась, влiтку, ванна, сьогоднi, тьма-темрява,

хвилька, сама-саменька, черiнь, останнi, багаття, кадиль-
ниця, обiйстя, щодня, прислухалась, розм’якло, попервах,
призвичаїлась, нiколи, сиротиною-сиротою.

Марiйка – вчителька, теж не сидiтиме без роботи. Але за
вечерею син сказав: «За вами приїхав, мамо. Марiйка так
i сказала: “Без мами не вертайся”».

І вечеря не йшла всмак. Не хотiлося, ой, не хотiлося
матерi лишати свого обiйстя. Та син наполягав. «Не пе-
чальтеся, мамо, розлукою з пiччю, – казав. – До газу звик-
нете. Там таке дiло, що не встигнете повернутись – i обiд.
І казани не доведеться чистити щодня».

Слухала, прислухалась до серця, а воно й розм’якло:
що не кажи, а рiдна дитина. Та й старiсть почала пiдсту-
пати, нездужати почала. Поїхала.

Ну й було смiху попервах. «Вас, мамо, треба було
спершу на курси послати», – жартувала Марiйка. Але
байдуже, потрошку, потрошку та й призвичаїлась. Ось
уже рiк правдива городянка.

Дiти… Вертаються додому вони пiзно, i завжди їм
нiколи. Повечеряли нашвидку, i кожне хапається за своє.
Андрiйко розкладе якiсь папери i пише. А Марiйка стоси
зошитiв на стiл вигортає. От i сиди знову самотою. Хоч
би онуки були… А рано схопились, щось перекусили – i
кожне до своєї роботи. І так щодня.

Дрiмає Марина, прислухається, чи не чується знайо-
мих крокiв, i снує свої думки. І линуть вони далеко, у своє
село, де пiд сiрою стрiхою стоїть сиротиною-сиротою її
хата, де в печi домлiває борщик, де за городом, на
опустiлому полi, дiти печуть картопельку, де низько сте-
ляться з нього до неї пахучi осiннi дими (К.Курашкевич)3. 

1. Передтекстовий етап.
1.1. Уведення нових слiв, пояснення їх, iлюстру-

вання прикладами. 
� Запишiть поданi слова i пояснення їхнiх зна-

чень у зошити. Введiть їх у речення (усно).
Долiвка – утрамбована, вирiвняна й помазана глиною

земляна пiдлога.
Горо́д – дiлянка землi при садибi, здебiльшого для ви-

рощування овочiв. 
Билина – стебло трав’янистої рослини. 
Кахлi – керамiчнi плитки для обкладання печей, стiн

будiвель i т. iн. 
Брук – дорога або вулиця, вимощена камiнням.
Канапа – те саме, що диван.
Обiч – поруч, поряд. 
Хлiв – будiвля для свiйської худоби та птицi.
Умлiвати – доходити до готовностi повiльно, на слаб-

кому вогнi, на жару (про страву); упрiвати. 
Черiнь – нижня площина, дно печi, де горять дрова –

мiсце для випiкання хлiба й варiння страв; площина над
склепiнням печi (мiж комином i стiною), на якiй сплять,
сушать зерно. 

Череда – гурт свiйських тварин (переважно великої
рогатої худоби), якi пасуться разом. 

Казан – металева, здебiльшого округла посудина (з
вiдкритою верхньою частиною) для варiння їжi, кип’я-
тiння води тощо; котел, чавун. 

Обiйстя – садиба, двiр, господарство. 
Стос – велика кiлькiсть однорiдних предметiв, верти-

кально складених один на одний. 
Снувати думки – думати.
1.2. Контроль розумiння нових слiв iз викори-

станням наочностi. 
�Розгляньте поданi малюнки, назвiть, що на

них зображено. (Учитель пропонує дiтям зазда-
легiдь пiдготовленi картки iз зображеннями тих
предметiв, назви яких дiти мають запам’ятати,
опрацювавши текст.)
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2. Текстовий етап.
2.1. Визначення теми й основної думки тексту.
� З’ясуйте, про що розповiдається в текстi.

Сформулюйте тему й основну думку висловлюван-
ня i доберiть вiдповiдно до них два заголовки.

2.2. Вiдповiдi на запитання за змiстом тексту. 
�Дайте вiдповiдi на поданi запитання.

� Як звати головну героїню оповiдання?
� Вiд чийого iменi ведеться розповiдь?
� Де мешкає героїня?
� Чим вона займається щодня?
� Де жила жiнка до цього часу?
� Назвiть iмена її сина й невiстки.
� Чому вона переїхала жити до сина?
� Розкажiть, як мати призвичаювалась до життя

в мiстi.
� Ким працюють син i невiстка? 
� Чому селянка сумує в мiстi? 
� Як автор ставиться до неї?

2.3. Повторне прослуховування тексту або його
фрагментiв (на вибiр учителя).
�Перечитайте другий i третiй абзаци. Порiв-

няйте настроєвiсть сiльського й мiського пейзажiв.
Чому саме так змалював їх автор? 

2.4. Аналiз структури висловлювання.
� З’ясуйте, якi типи мовлення поєднано в текстi.
�Якi типовi мовнi засоби використовує автор

для зв’язку частин висловлювання (повтори, за-
йменники, форми дiєслiв тощо)?

2.5. Складання плану тексту. 
�Складiть план до тексту.

О р i є н т о в н е  в и к о н а н н я 
1. Домашнi клопоти Марини в мiськiй оселi.
2. Згадка про село.

2.1. Рiдне обiйстя.
2.2. Мрiї про щасливе життя з родиною в селi.
2.3. Синове прохання про переїзд до мiста.

3. Зiткнення з буденними труднощами й самотнiстю в
мiстi.

4. Думки про село.
2.6. Виконання тестових завдань.
1. Найбiльше в мiстi Марину лякає

А важка робота
Б плита
В меблi
Г велика квартира

2. Син героїнi був 
А агрономом
Б iнженером
В учителем
Г водiєм

3. У синовiй квартирi Марина згадує сiльську по-
ру року

А весну
Б зиму 
В лiто 
Г осiнь

4. Для Андрiя дим у селi пахне 
А степом
Б рiчкою 
В дитинством
Г юнiстю

5. У текстi трапляється повтор
А далеко-далеко
Б сумно-сумно
В одна-однiсiнька
Г сиротина-сирота

6. У реченнi «Пастушки палили багаття, мабуть,
пекли картоплю й бавилися кадильницями, i нав-
круг їхнiх голiвок плинув синюватим нiмбом паху-
чий осiннiй дим» видiлене словосполучення є 

А епiтетом
Б порiвнянням
В метафорою
Г синекдохою

7. Прочитаний текст належить до стилю 
А публiцистичного 
Б розмовного 
В епiстолярного 
Г художнього

8. У синовiй хатi Маринi було 
А затишно
Б зручно 
В комфортно
Г самотньо 

9. Правдивою городянкою автор називає 
А Маринину невiстку
Б її сусiдку
В Марину 
Г Маринину подругу 

10. У реченнi «А влiтку – город, де до тебе всмi-
хається кожна билинка» є 

А перифраза
Б порiвняння
В метафора
Г епiтет

11. Марина поїхала жити до мiста, бо
А знудилася в селi
Б знайшла там роботу
В треба доглядати внукiв
Г тужила за сином i на старiсть почала нездужати

12. За жанром прочитаний текст є
А есеєм
Б новелою
В оповiданням 
Г замiткою 

3. Пiслятекстовий етап.
3.1. Розширення i продовження тексту. 
�Доповнiть текст розповiддю про подальше

життя Марини в синовому домi.
3.2. Складання й розiгрування дiалогiв за тек-

стом.
�Напишiть i розiграйте дiалоги до запропонова-

них ситуацiй.
� Розмова Марiйки й Андрiя про материн переїзд до

них у мiсто.
� Знайомство Марини з новими сусiдами.
� Дiти запрошують матiр на прогулянку в мiсто.
3.3. Пiдготовка монологiчних висловлювань за

темою тексту.
�Пiдготуйте розлогi уснi монологiчнi вислов-

лювання на поданi теми.
� У гостях добре, а вдома краще.
� У рiднiй хатi i стiни допомагають.
Останнє завдання можна дати як домашнє, бо на

його виконання потрiбен значний час i опрацюван-
ня додаткових джерел.

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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