
– 57 –

6’2012

Розробка матерiалiв для
пiдготовки учнiв до ЗНО –

один iз провiдних напрямкiв
української шкiльної лiнгводида-
ктики на сучасному етапi: в бiб-
лiотецi вчителя-словесника з’я-
вилося чимало збiрникiв тесто-
вих завдань, довiдникiв i практи-
кумiв з українського правопису.
Однак тривалий час важлива
складова тестування з україн-
ської мови – написання власного
висловлення – залишалася не-
достатньо розробленою у вiдпо-
вiдних навчально-методичних
матерiалах. Бiльшiсть видань
пропонують лише зразки творiв
на вiльну тему. Заповнити саме
цю прогалину – актуалiзувати
знання школярiв про структуру
роздуму, навчити їх писати твiр,
дотримуючись вимог стилю, i ре-
дагувати власне висловлення –
покликана книжка Ганни Швець
«Як писати твiр-роздум».

Що корисного й нового,
порiвняно з iншими виданнями,
знайдуть тут учитель i абiтурiєнт?
Це детальний розгляд структури
роздуму, розлогий перелiк мож-
ливих мовленнєвих конструкцiй,
якi використовуються у творi тако-
го типу, покроковi рекомендацiї
для формулювання кожної скла-
дової частини роздуму. Надзви-
чайно важливо, що свої мiркуван-
ня щодо структури твору та зв’яз-
ку її елементiв автор супроводжує
зразками: пропонує рiзнi варiанти
формулювання тези залежно вiд
теми твору (тема мiстить готову
тезу, або становить собою диле-
му, або є запитанням, або речен-
ням описового характеру), аргу-
менти, висновки. Для тих учнiв, якi
вiдчувають проблеми з наведен-
ням прикладiв iз лiтератури, за-
пропоновано орiєнтовний перелiк
творiв українського красного
письменства з короткою характе-

ристикою проблем та образiв, що
iлюструють певнi морально-
етичнi та суспiльнi теми. 

Важливий етап роботи над
власним висловленням – редагу-
вання твору. Вчителi знають про
серйознiсть цiєї проблеми: дiти
досить часто не вмiють вдумливо
перевiряти написане, не знають,
на що звернути увагу, як краще,
бiльш просто i зрозумiло сформу-
лювати думку. Посiбник Г.Швець
– незамiнний в органiзацiї роботи
з редагування твору. У третьому
роздiлi книжки авторка зiбрала
учнiвськi роздуми на рiзнi теми й
детально прокоментувала їх.
Пiсля твору, написаного старшо-
класником (iз реальними помил-
ками й недолiками), умiщено
варiант, у якому пiдкреслено й по-
яснено орфографiчнi, пунктуа-
цiйнi, лексичнi, граматичнi, сти-
лiстичнi та змiстовi помилки.
Потiм проаналiзовано структуру
твору щодо наявностi усiх її еле-
ментiв, їхньої узгодженостi й мов-
леннєвого оформлення i, на-
рештi, запропоновано виправле-
ний та вiдредагований остаточ-
ний варiант висловлення. 

Варто зазначити, що коло
проблем, порушених як у запро-

понованих учнiвських творах, так i
в авторських зразках роздумiв на
рiзнi теми, досить широке: лю-
дянiсть, особистiсть, добро i зло,
духовне й матерiальне в життi лю-
дини, поряднiсть, свобода, мис-
тецтво, краса, екологiчна ситу-
ацiя на планетi, стан української
мови в Українi, дружба й товари-
шування, формування характеру
тощо.

Авторка навчального посiбника
– учитель-методист iз багато-
рiчним досвiдом викладання – ла-
конiчно й доступно вiдповiдає на
потенцiйнi запитання, якi можуть
виникнути у школяра пiд час робо-
ти над твором-роздумом, наприк-
лад, такi: «Що робити, якщо тема
сформульована афористично i я
не впевнений, що правильно зро-
зумiв її?», «Як почати аргументи?»,
«Чи обов’язково використовувати
вирази “по-перше”, “по-друге”?»,
«Як бути, якщо я не впевнений, що
точно згадаю iмена героїв, назву й
жанр твору, прiзвище автора?» та
багато iнших.

Видання буде корисним як для
самостiйної роботи школярiв, так i
для роботи на уроцi пiд керiвниц-
твом учителя, стане хорошим
унаочненням пiд час опрацюван-
ня тем iз розвитку зв’язного мов-
лення. Оформлення книжки: зруч-
ний формат, якiсний друк, iнфор-
мативнi схеми й таблицi – сприя-
тиме успiшному навчанню. 

Посiбник «Як писати твiр-роз-
дум» допоможе навчити старшо-
класникiв логiчно формулювати
думки, аргументовано доводити
свою точку зору, бути уважними
до слова. 
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