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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА даСЕРТАЩЬНО! 
РОБСТИ

Актуальн1сть доелIднення* Сучаснай етап, позначений вхдрод- 
хенням нац10нально'1 самосв1домост1 украУнського народу, його на- 
ц!ональноХ культура й мови, стимулюв до пошуку б1лып ефективного 
педагог!чного впливу на особист1сть школяра через вивчення й зас- 
воення р1дно1 мови як заообу п!знання евхту 1 здобування оевхти* 
Оскьльки мова б вираяенням нацгонального характеру, звичаУв та 
!стор!У народу, то вивчення П сприяе такок формуванню духовно! 
культури шдростаючого покол!ння. Кохне слово I вираз -  це част- 
ка буття народу, тому в складному 1 багатогранному прочеех станов- 
лення духовних ц!нностей особистост! велика роль налехить оволо- 
д!нню шразеолог1чним багатством р!дноУ мови*

У русл! сучасних завдань, що стоять перед учительством у 
звиязку з уведенням у д!ю Закону про мови в УкраУн1,сл!д розгдя- 
дати проблему викладання украУнськоУ мови на як!сно новому р!вн!, 
щоб аабезпечити практичну спрямовай!сть вивчення цього предмета* 
а в!дтак домогтися "всеб!чного роэвитку I функцУонування украУн
ськоУ мови в ус1х сферах сусального життя"1.

Бир!шенн» цих завдань сприятиме проведения фразеояог1чноу 
роботи у прочее! вивчення украУнськоУ мови в середа!й школ!*

Програма з украУнськоУ мови для середньоУ загальноосв!тньоХ 
школи передбачав вивчення вузького кола питавь з фразеолог!У: 
з"ясування поняття про фразеологУзми, ознайомлення учн!в з фразе- 
ологУчним словником та з синтаксичноо ролл» в реченн!.

Виходячи 1з завдань роэвитку мовлення школярУв ,цього зам ало.

IЗакон УкраУнськоУ РадянськоУ Соц!ал!стичноУ Республ1ки про мови 
в УкраУнськ!й РСР. -  Укр. мова ! л!т. в школЬ 1990, й 5, о . 3.
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Вивчення фразеологХчних одиниць як мовних засобхв, необхХдних для 
моЕленневоХ реал1зацП, повинно включати такок ознайомлення учнХв 
з Хх граматичною структурою» а особливо з осмисленням Хх стилХстич- 
ноХ I експресивно! дииеренцХащ1 , умХння визначата смислове наван-

I
таявння фразеолог1чних одиниць залекно вхд умов Хх функгцонуван- 
ня.

Однак у практицХ робота шкХл УкраХни ця проблема ще не стала 
предметом постХйноХ уваги вчителХв. АналХз сучасного стану викла- 
дання 1 засвоення учнями фразеологХХ в школХ св1дчить, що бХль- 
шХсть учнХв не мокуть розкрити значень фразеологХзмХв, перекру- 
чують Хх структуру, не мають достатнього уявления про основнХ 
фразеолог1чн1 поняття, не вгдчувають стилХстичного забарвлення 
ФразеологХзмХв. У своХЙ продуктивна мовленневХй дХяльностХ учнХ 
рХдко внивають фразеолой чнХ звороти, а яйцо I вживають, то роб- 
лять при цьому велику кХлькХсть мовленневих X граматичних помилок.

АналХз методичноХ та педагогХчноХ лXтература попереднХх деся- 
тилХть показуе, що питания про вивчення стХйких виразХв були в по- 
лХ зору украХнських методистХв -  1,0,Синиц1» Г.М.Мукан, МЛ.Доро- 
шенка, Г.Р.НередрХй, М.Г.Стельмаховича, 4А, .̂КоломХйця, ЬЛ.Уячей
ка та Хншях . Однак методичнХ дослХдкення мала розрХзнений»еп.Хзо- 
дичний характер X здХйснювалися здебХльшого з опорою на власний 
педагогХчний досвХд без вХдповХдного узагальнення. 3-помХк мето- 
дичних праць осХбно стоХть монографХя В.ДДкченка "Вивчення фра- 
зеологХХ в середн1й школХ", в якХй розглядаеться широке коло пи- 
тань щодо вивчення фразеологХХ на уроках мови X лХтератури та в 
позаурочний час,

ПезЕа.каючй на певний досвХд, эдобутий методичною наукою, 
проблема вивчення фразеологХХ на уроках украХнськоХ мови не була 
предметом спецХального дослХднення.
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НерозробленУсть в1дповУдного методичного забезпечення у цУй 
дУлянцУ роботи вчителя зикликае эначн! труднощУ.

Зростання соЦ1ально'1 рол1 украхнськоУ мови, якому лротидУе 
недсстатн1й ргвень обУэнаност! випускникУв загальноосвУтньоУ еко-  
ли з фразеолог1ею, що негативно позначаеться на Ух усному й писем- 
ному мовленн!, а також вУдсутнУсть спецгальних праць з проблемы 
фразеологУчноУ роботи в школ1 обумовили вибУр теми нашого дослУд- 
ження та ГУ актуальшсть.

Проблема дисертац1Иного досл1днення полягае у э"ясуванн1 
лУнгво-методичних основ вивчення фразеологГУ украУнськоУ мови в 
6-7 класах загальноос в I тнь оТ школи та вкявленнУ умов ефективного 
формування в учнУв фразеологУчних понять У вУдповУдних умУнь та 
навичок Ух використання.

Объектом досл!дження е процес вивчення фразеологГУ на уроках' 
украУнськоУ мови в.6-7 класах.

Предмет дослУдження -  система формування фразеологУчних по
нять та вУдповУдних умУнь У навичок.

Мета дослУдження. полягав у розробцУ ефективноУ методики пое- 
тапного форцування в учнУв 6-7 класУв фразеологУчних понять, зба- 
гачення Ух фразеологУчного словника з подалыпою мовленневою реалУ-  
зацУею.

У дсслУдженнУ перевУрялаоь гУпотеза: ефективнУсть эасвоення 
учнями 6-7 класУв фразеологГУ аначно пхдвтциться за умови, якщо 
пропонована .методика .передбачатиме: I /  эасвоення лексико-граматич- 
ноУ сутностУ фразеологУчних одиниць; 2 / осмислення Ух функцУональ- 
них властивостей; 3 /  формування на Ух основу мовних У мовленнввих 
умУнь; 4 / враховуватиме принцип взавмоэв"язку у викладаннУ мови У 
лУтератури.
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Завдання досл!дження:
1. Вивчити практику роботи над фразеолоНею на уроках укра- 

хнськох мови в 6-7 класах у Д1ЮЧ1Й систем! навчання загальноос- 
в1тньо: школи. )

2. 3"ясувати причини низького р1вня оволод1ння учнями фра- 
зеологхею укра'1нськох мози /  1ндивгдуально-психслоггчкий, психолс- 
го-педагог1чний I методичний фактори/.

3. Визкачйти Л1нгв1стичн1, психолого-педагог1чнх I методичш 
умови та метода ! прийоми вивчення фразеслогп на уроках мови.

4. Розробити систему фраэеолог1чнох роботи з 6-7 класах; пе- 
ревхрити хх ефектиэн1сть.

Методологгчною основою досл1дження послужили положения м&те- 
рхалхстичнох дхалектики про сусп! льну природу мови х зв"язок П 
з мислительнов д*яльнхстю людини; концепция перебудови народно’: 
осв1ти в умовах В1дродження нацхональнох самосьIдомоет г, спрямо- 
ванох на рхзнобхчний розвиток особистостг та П мовлекнеаох дхяль- 
ностг.

У прсцес1 роботи використан1 метода дослхдження: вивчення 
л1нгв;сткчнох, психолого-педагогхчнох I методично? лгтератури; 
анал*з шкхльних програы х п1дручник1в; аналхз усних 1 письмових 
вксловлювань /роб1т / учнхв 6-7 клас!в; констатуючий зр!з х досл!д- 
не навчання; спостереження за динам!кою формуванкя понять I в1д- 
повхдних уммь у прочее I фразеологхчнох роботи за власним досв1- 
дом; вивчення доевхду пров1дних учител1в укра'1нсько1 мови 1 лхте- 
ратури; теоретичний аналхз процесу навчання з фразеслогп за роз- 
робленов автором дисертацП методичною системою; статистична об- 
робка експериментальних даких.

Досл1даення тривало три роки. У 1969 р. було проведено коне-



татуючий эр!з, зроблено ан&л1з його результатов, здхйснено пощук 
реальних мояливостей проведения фразеолог!чно! робота шд час вле
чения лексики 1 морфологII в 6-7 класах. Зр13овими роботами охоп- 
лено 570 учн1в середн1х загальноосв1тн1Х шк1л м.Кивва, Кихвсько! 
та ХмельницькоТ областей.

ДоелIдне навчання здШнювалося протягом 1989-1991 навчаль- 
них рок1в, у прочее1 якого апробовувалася пропонована методична 
система. Педагог1чним експериментом було охоплено одних * тих 
ае учи!в з 6-го до 7-го класу. Загальна кхлыасть учасникгв екс- 
периментально! групи -  201 учень. Метою формуючого навчання було: 
перевОрити доц!льн1сть 1 ефективн!сть розроблено! методично! сис- 
теми.

Наукова новизна досл!дження полягае в теоретично^ обгрун- 
туванн! системи фразеолог!чно! роботи в 6-7 класах, яка узагаль- 
нено в1добрадае зм!ст, метода зикладання, форми педагог!чного 
впливу на учн1в 1 ступень результативност! !х навчання; уведено 
в науковий о.бгг 1 практику навчання параметри опткм1зац1! процесу 
васвовння, вироблення ум!нь ! навичок з фразеолог!!, виэначено 
його структуру на лексичнок̂ у ! граматичному р!внях.

' Теоретично значения полягае у з"ясуванн! л!нгво-методичних 
основ вивчення фразеолог!! в 6-7 класах; у цШсноцу, системному 
п!дход! до роботи а фразеолог!! на р!зних еталах викладання шк!ль- 
ного курсу укра!нсько! мови.

Розроблена автором система .аавдань ! вправ передбачае форму- 
вання теоретичних энань та практичних ум!нь.! .навичок з фраэеоло- 
г ! !  у едност! а форцуванням базових знань, ум!нь ! навичок з лек
сики I фррфолог!!; експериментально доведена ефектйвн!сть пропо- 
новано! автором системи.

Практична экачим!сть визкачасться можлив!стю використання да-
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6
сертаЦ1йного дослдаення у робот! учител1в-словесник!в загально- 
осв1тньо‘: школи.та викладач1в педвуз!в.

На захист виноситься:
1. Наукове обгрунтування принцип!в та эасоб1в :х реалгзац!'!, 

що эабезпечили ефективнгсть проведения фразеологччно'! роботи.
2. Методична система роботи з фразеологП, лрийоми ! метода

П орган1зац!'1 з опорою на мхнпредметнг зв"язки, спрямован1 на фор- 
ыуванкя в учн!а фразеолог1чних понять, збагачення IX словника, 
практичне використання фраэеологччного матер!алу у ргзних мовленне- 
вих ситуацхях.

Аппобацхя пропоиовано! методично! системи эд!йснювалася п!д 
час експеримектального навчання в школах м.Киева, Ки'1'всько! та 
Хмельницько!' областей; на заняттях з курсу методики викладання ук- 
рагнсько!’ мови на ф^ологччкому факультет! Ки'1вського пед!нституту; 
на обласних I республ!канських курсах пхдвищення квалхфхкацП вчи- 
тел!в-слоБесник1в; у виступах на зв1Тно-наукових конференцгях вик- 
ладач1в КДП1 1м.М.П.Драгоманова /1990, 1991/, на м!жвуз!вських 
науково-лрактичних хонференЦ1Ях /Н1хин, 1990; Ки!в, 1991/.

СТРУКТУРА I ХНОВНИЯ ЗМ1СТ РОБОТИ 
Дисертац!я складаеться 13 вступу, трьох роэдШв, висновк!в 

та списку зикористанох Л1тератури.
У встутп обгрунтовуеться актуалыпсть проблем», визначаються 

обнект, предмет, мета, гшотеза, заздання ! метода доел!дхення;
формул юються положения, що..виносяться-на захист. ..... ...............

У першому роздШ . "Теосетичне обгрунтування фразеолог1чних оди- 
ниць та 1х ссновних властивостей”- розглядаються т! аспекти фраземно- 
го складу мови, як1 мають безпосередне в!даошення до обрано! теми: 
з"ясування системи фразем як структурно 1 семантичио в!дтворюваних 
сполучень сл!в, що в предметом.вивчення фраэеологП, 1 виэначення '
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мУсця Г! у загальнУй систем! науки про ыову.
ЬаяливУ аспекта вивчення фразеологН -  це з"ясування фразеы- 

но-семантично! структура фразеологУчних одшшць 1 принцип!в Ух 
вид1лення та класифУкацУУ /структурно-граматичний 1 функцУональ- 
ний аспекта/; розкриття синонгмгчяих зв**язк1в фразеолог 1зму У 
слова»омон1м!чних ! антон!м!чних вУдношень /сементичний аспект/» 
з"ясування стилУстично! ди<уеренцУацУХ фразеологУзмУв та Ух експрв- 
сивно-емоц!Иного забарвлання тощов

Розробка теорегачних засад змусила проанал1зувати прагматич- 
н! ц1нност1 концепцУй ! обгрунтувага дозицН’ автора стосовно ро -  
зумУння диференщйних ознак фразем» оскУльки анал!з Ух граматачннх 
особливостей можна проводим по-рУзному» на основ! неоднакових 
п!дход!в до визначення обсягу фразеологУ У.

БУлыпУсть учених одностайн! у визначенн! диференцУЙних ознак 
фразеолопчних одиниць -  Уд1ом* враге спостерУгаеться розбУннУсть 
у поглядах мовоэнавцУв на обсяг ФразеологН У класифУкацУю рУзно- 
рУдного фразеологУчного матер1алу*

Б1 тчизнян У мовознавцУ В ,В.Виноградов;*. Д«А.Булаховський,
В.А. Архангельський, Б.'О.ЛарУн*. Л»Г»Скршшяк* Л*1»КоломУець, 
Г.М.Удовиченко» АЫЛанський» С:»Г «Таврив* &*1*Мшютков, МД.Та- 
г1ев та УншУ запропонували ряд класифУкацУЙ фразеологУчних оди
ниць; семантичну» функцУональну» рраметнчйу* структурно* генетач- 
ну. Конна класифУкацУйна схема по-своему допомагаа а°йсувати 
природу фразеологУчних одиниць» охарактеризувага оссбдавостУ Хх 
ФункцУонування У еволвцУю у мовнУй систем!» Колена класифУкацУя 
заслуговув на увагу при вивченнУ фразеологУчних одиниць у школ!.

У нашому доел У дне нн У /слУдом за Л.Г*СкршшИ1̂  /  видУляедься 
два основних граматико-структурних класи стУйких словосполуч.еаь.

I. ФразеологУ чн У одиниц! -  словосполучення.сеыантико-струа-
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турн®особл..в!стю яких е сп1вв!днесен!сть з окремим оловом I функ- 
шонування в рол! члена речення. Дей р!зновид фразеолог!чних оди- 
нидь мае загальну назву"лексичн1 1Д10ми"/б!ла ворона ;обтяти золо- 
т! гори; у пот! чолаЛ

I
2. Фразеолог!чн! одиниц! -  фрази» що мають орган 1зацш прос

тих або складних речень /  Гора з плечей звалилася; Ка В1ку -  як на 
довгШ нив!; Буле ! на нашй вулиц! свято; У нас нема зерна неправ
да за собою / .

Ьиходячи з цих ознак, вид!ляються : а / фразеолог1зми, значен
ия яких не залепить в!д значения компонент!в«що входить до Хх скла
ду; б / фразеолог!зми» значения яких безпосередньо складаються !з 
эначень конного компонента.

До останн!х в!дносимо ! приел!в"я, приказки» крилат! вира- 
зи, а такой фразеолог!зми-терм!ни.

Тормиш. ьфрааволоу1чна одиницд" Л*о/ , афраэеолог!чийЯ 8 лор ОТ II 
ифразеолог!зм” роэумЮться як !дентичн! понят*

Такпи п1дх!д до визначеныя обсягу фразеолог!Х вважаемо виправ- 
даням, оск!льки 1д1оми* присл!в"я, приказки» кралат! вираэи тощо 
волод!вть ус1ею повнотою формально-зм!стових 1 функцЮналышх 
фразеологхчних ознак. Разом з тим назван! класи фразеолог!чних 
оданиць в найоптимальн!шою Й найреальн!шою базою для розробки ме
тодики вивчення фразеологИ в школ1 , засвоення якоК грунтуеться 
ка розум!нн!"семантичноХ ! синтаксичноХ специф!ки"* фразеолог!ч- 
них одиниць.

Таке розумшня ! п!дходи до проблеми обсягу фразеолог1Х грун-

туються на конце гш!Х Я.А.Булаховського, В.Л.Архангельського,яка 
Методика вивчення украХнськоХ Мови в школ! /0 .М.Беляев ,В.Я.Мель- 
ничайко, М»1.Пентилюк I !н«: Нос!бник для вчител!в. — КиХв;
Рад. ик., 1987- 246.
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знайшла свое продовкення в роботах Д..Г,Скришшк, ^.П.ЫедЕсдева, 

М.М.Шанського» Л.1.Ройзензона та хнших»

В1дпов1дно до ц{ еУ концепцГь фразеолог!зми -  ст1йкх ,В1Дтво- 
рюван! в готовому вигляд1 сполуки, що складаються з двох I б 1льше 
наргзно оформлених компонент1в, граматично орган1эованих за модел- 
лю словосполучення чи реченияв

Зазначимо, однак, цо такий шдххд до визначення фразеш як 
особлизо'1 одинкц! мови /  а в1дтак I до обсягу <рразеолог1? /  не 
зовс1М В1ДПОБ1дае л1нгв1стичн!й кокцепцП автор1в 1снуючих шМль- 
них п1дручник!в з украшськоУ мови» де розглядаеться специф1ка 
т!лъки тих Фразеолог1зм1в, як1 сп1ве1дносн1 з1 словом -  номша- 
тивно-експресивною одиницею мови.

Як I кожний семантично значимий мовний елемент, фразеолог13М 
виконуе у мов! певн! функцГ1 . ФразеологхчМ одиницькр1м основной
фушсд 1 ? — ном1нативноТ для еловое полутень 1 коМунХкативноХ для
речень, -  набувають додаткеших функций,як! збагачують мову 1 по- 
легшують користування нею.

Фразеолог1зми по сут1 е 1нтенсиф1кованим засобом мовлення. 
Вони передашь 1нформац1ю не т1льки про позначуван1 ними елемен- 
ти д!йсност1 I про пристовування семантичного типу 1'х значения 
до виконання то!' чи 1ншо? комушкативно? рол!, а й про ставлення 
мовця до позначувано? д1йсностЬ Отке» на продес мовлення пом1т- 
но впливають ?х додатков! функцИ:

I /  роблять пов1домлення образно-виразн1шим I 

2/  надають йому емоц1онально-експресивно? тональность 
3 /  сприяють нарощенню дотекстового смислу;
4 / збагачують мову г мовлення Шнними узагальнюючими сен- 

темями* настановами.повчаннями, заснованими на багатому китте- 

ВОМУ ЛОСВ1ДI#
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5 / забезпечують терм1нолог1чну точн!сть мови. С.Г.Гаврин 
ввакае, що для вивчения фразеологН в школх особливо ваяливо розк- 
рити для учнУв перш! три фуикцП*.

Робота над фразеологизмами /особливо у планг актуалгзацП на-I
бутих знань /  передбачае розумУння стилЮтичноУ докреренцуацУУ фра- 
зеолошчного матергалу, що зумовлено передус Ум стилУстичними пог
ребами мовлення. У зв"язку з цим у дослУдкенн! наголошено на необ- 
х1дност1 враховувати 1 ч!тко розрУзняти Функц! онально-стильову 

приналежнгсть фразеолог!чних одиниць ! власне стилгстичну.
Засвоення функц!онально-стильовоУ приналежност! фраэеолог!з- 

м!в грунтуеться на анал!з! специф1чного використання Ух, а такой 
закрхпленост! за в!дпов!дними стилями мови,

Власке стил!стична приналенн!сть фразеолог!чних одиниць ро*. 
зум!еться як закрУплешсть внивання фразеолог!зму у певн!й сфер! 
мовлення, враховуючи його наярову спедифхку та "оцУнно-експресивн! 
особливост!,яких набувають фразеологхзми внасл!док переважаючого 
або нав1ТЬ виняткового Ух використання в тих, а не в 1нших сфе
рах 1 галузях лвдського сп!лкування"*^

1 хсч стилУстична ди е̂рёнцУацгя фразеолог!зм1в проявляемся 
не завжда достатньо посл!довно /функц!онально-стильова забарвлен- 
ня перепл!таеться з емоц!Йно-експресивним ! ситуативно-стил!стич- 
ним/, проте вони т!сно повиязан! м!н собою,пост!йно взаемод!ють, 
зумовлюють одне одного.

Проведения фразеологУчноУ роботи вимагае системное? ьналек-
ноУ.увагл Дй̂ смисловоУ ! формальноУ органхзацУУ фразем,яким,по- 

Гаврин С*1 . Изучение фразеологии русского языка, в школе.-М.: 
Учпедгиз, 1963. -  с. 27.
Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. -  М.; 
Учпедгиз, 1957, с . 242.
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д1бно до слова, шастива багатозначн!сть, омон1м!я, синокхмгя» 
антон1М1Я. Бео'бх1Дн!сть всеб1чного вивчешш фразеологхчного ма
тер! алу з умов лен а в першу чергу зростаючою роллю системних чин- 
никхв у ироцес! розвитку мови та И удосконалення.

^о,ихолог1Чний механ1зм П1знання фразеологгзму груктуеться на 
сп!врЛднесеноспз1 словом, тому у досл!дкенн1 враховуються I сд1- 
ль^1 для них ознаки -  багатозначн!сть, синон!м1Я, антон!м1я.Разом 
а тим у вивченн! етимологХчного значения фразеологхзму необх1дко 
спиратися 1 на поняття словосполучення, зраховуочи спецпф1чн1 оз
наки в структур! ст1йких 1 вхльких словоспо.тучень.

У П роздШ дисертацИ* "Питания фразеологП в теорП I драк-  
тиц! навчання мови в школ!" розглядавться стан досл1дауваноХ проб- 
леми в педагог1чн!Й практиц!. У зв"язку з цим аналгзуеться навча- 
льно-методична лНература, програма та и 1дручники з украхнськох 
мови, методичн! пособники, стан засвоення учнями 6-7 клас!в 
Фразеолог1зм1В на сучасному етапН АналХз навчально! 1 науково- 
методкчноХ ливра тури засвхдчив, що розробка окремих питань фра- 
зеологП мала м!сце ще в дореволад!йн1й методицП

Окремих питань цШ  проблеми торкалися методиста минулого . 
стол!ття Ф.1 .Буслаев, О.О.Потебня, 1.1.Срезневський,КД.Ушинський 
та 1нш1.

У радянський пер!од ця проблема розробляеться б1льш фундамен
тально-. Особливе значения для розвитку методики фразеологН мали 
прац! 0 .1 .Абакумова, ^#0.Рибниково1, С.Х.Чавдарова, ВД*Ыасальсь- 
кого, 1.0.Синиц:, С.Г.Гаврана, О.Ь.Текучова, М.Т«Баранова, 1Л.Г.
Стельмаховича, . 1 .Пентилюк.

Васлхдки розробки методичних питань фразеологН знайшли свое 
воображения в шк1льних програмах ! пОручниках* В той же час 
анал!з шдручншйв I навчальних пос!бник1в з украХнсько? мови зас-



вхдчуе, що у викладанн! фразеологП в школ! в1дсутн!й системний 
П1дх!д до вивчення фразеолог!У та орган!чний. зв'-'язок фразеолог!ч- 
но! х пботи з розвитком мовленневоУ практики учн!в. У дисертацП 
сфорадульовано пропозицП, спрямован! на подальше удосконалення 
ц!е '1 роботи.

Констатуючий зр1з э проблеми дослгдкення проводився в К1нц! 

1988-1989 навчального року в 6-7 класах шк!л з укра'Унською ! ро- 
с!йською мовами навчання.

Метою експерименту було:
I /  э"ясування традиц!йного методичного эабезпечення в шально

му курс! вивчення фразеолог!чних понять, IX ознак, зв"яэк!в;
2 / створення на грунт! традиЦ1ЙноУ методики бази для теоретич

ного узаг&льнення одержаних знань з метою наступноУ мовленневоУ 
реал!эац!У.

Виходячи э цього, учням, що брали участь в експеримент!, було 
запропоновано к!лька завдань, як! умовно можна под!лити на дв! 
групи. « .

Завдання першох групи повинн! були виявити р1вень опанування 
учнями знань анал!тичного характеру: .ступ!нь уев!домлення поняття 
”фразеолог1чний зворот", вм!ння в!др!зняти його в!д 1нших слово- 
сполучень, пояснювати значения фразеолог!8м!в, виэначати Ух синтак- 
сичну роль, добирати в!дпов!дники з рос!йськоУ мови.

Завдання другоУ _групи спрямован! на вияв сформованост! ум!нь 
конструктивного характеру: виэначати стид!стичну приналежн!сть 
фраэеолог!вм1в, Ух функц!ональн! особливост!, добирати лексичн! 1 
фравеолоИчн! смнонУмк, уводити фраэеолог!зми в текст, створюва- 
ти власний текст. Статистична обробка даних констатуючого зр!зу 
показала, що загальний р!вень волод!ння учнями 6-7 клас!в фразео
логиями поняттями та В1дпов!доими ум!ннями ! навичками виявився

12 •
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досить низьким, про що с вIдчить д!аграма I.
Г 1-  к!льк!сть учн1в /в  %/, що волод1ють фразэ-

0Л0Г!ЧНИМИ ПОНЯТТЯГ/И I в!ДПОВ!ДНШ.Ш УЫ1ННЯ-
ми та навичкаш незадовтйьно:
К!ЛЬК1СТЬ УЧН1В /  В % / ,  ЩО ВОЛОД 1ЮТЬ фраэао- 
ЛОГ!ЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ ! ВХДПОВ1ДНИМИ ум!ннями 
та навичками задов!льно.

Як!сний анализ результат!в виконаних учнями роб1т. дозволив 
эробити так! висновки:

I /  поняття про фразеолог!чн! одиниц! для учн!в 6-7 клас!в в 
ц!лому доступно, хоча недостатньо уовщомлене;

2/ эначн! труднощ! виникають у школяр!в п!д час вид!лення 
фразеолог!зм!в з тексту, характериотиц! Хх ознак/в кращому раз! роб- 
лять де описово / , у  тлумаченн! значень фразеолог!зм!в та визначенн!
Хх синтаксячноХ рол! в реченн!, у добор! до стхйких сполук сияон!- 
м!в та з"ясуванн! в!дм!нност! у семантико-отшпстичному значенн!,
Хх експРесивно-емоц! йноьдг эабараленн!;

3 / в!дсутн!сть необх!дних энань в учн!в з фразеолог!Х негативно 
позначаеться на рхвн! розвитку Хх ум!нь мовленневого характеру;

4/ у б!лыпост1 випадк!в, виконуючи завдання констатутечого з р !- 
эу, учи! 7-х клас!в показали нилч! результати, нш шестикласнлки, 
що поясгозетъся, насамперед, в!дсутн!стю в икХльному курс! мови Ц1-  
леспрямованоХ робота з фразеологХХ та ч!ткоХ сиотеми вправ.недоо- 
цгнкою стил1стшси,

7 Щ розд!л! дисертад!! "Система робота з фразеолог1Х на уроках ук» 
Ш? нськоХ моэи г ,.6-^7_класах"розкрито мету,завдання,зм1ст I поел!дов- 
н!сть робота над ст1Якими сполученнями сл!в»охарактеризовано прин- 
щши.методи ! ггркйоми Хх вивченля, а такок розглянуто типи I вади



14

фразеолог!чних вцрав I зав дань, визначено критер 15 добору Та об- 
сяг дидактичного матер!алу; проанал!зовано результативн1сть про
пои ован о!' система.

У зв"язку з тим, що на засвоення основнях понять ! розвиток 
ум!нь з фразе о лог И в школ!, як прашло, в1дводитьоя 1-2 уроки, 
лрактичне оволод1ння лексико—граматичними ! функц I ональними влас- 
тивостями фразеолог!зм!в учнями 6-7 клас!в в!дбуваеться п!д час 
опрацювання лексичних ! граматичних тем, а таков на уроках э роз- 
витку мовлення.

Лоц1льн1СТЬ найширшого застосування роботи над фразеолог!з— 
маш у зв"язку з вивченням лексики ! граматики зумовлена тим, що 
ц! роз д г ли дають найб!лып повне уявлення про мову I 55 системну 
орган1зац1ю. Шд час вивчення лексичних ! граматичних тем вико- 
ристання фразеолог!зм1в пропонуеться , насамперед, там, де вони 
аз своими мовними як остями в найб!льш ефективними або в важливи- 
ми з погляду написань.

В орган1зац!5 роботи по формуванню фразеолог!чних понять ! 
в!дпов!дних ум!нь та навичок виходйли з основних загальнодидад- * 
тичних принцип!б /науковост!, систематичность наступност!, пер- 
спективност!, звмязку хеор^ з. практикою, наочностъ св!домоетЬ 
доступност! викЛаду/та сдецдальних принцип!в /позамовного,лекса- 
ко-^аматичнего* семацэдчного. % д!ахронного/, як! було уточнено 
Й коакретизовано.

Е!д час розробки систем фразеологхчноХ роботи визначено 
Фраааолог1чний м!н!мум. У досл!дженн! в!н розглядавться як ш т н  
межа засвоення навчального матер1алу з фраэеолог15. Встановлений 
обояг фразеолог!зм!в для навчального експерименту в 6-7 класах 
в основному в!дпов!дав к!лькост! /блиэько 450 одиницьЛяку нази- 
вають оучаон! досл!дники проблеми м!н!м!зац!5 фразеолог!чного



матер1алу /О.А.Бкстрова, О.Н.Окунев, М.ЬиНаяський та Ы ./.
У досл!дяенн1 розроблено основы! групп I зада фразеологхчних 

завдакь, як! значною м!рою сприяють практичному засзоскаю ! фра- 
зеологхчш'.х явищ /  ум!кь, навичок/, ! лексичнлх та граматкчних:

I /  тцгяг.не иоазеолог!чн!: значения фразеолог1ЧНС1 одиниц!,
II ознаки, будова; явида полхсем!^, скнонхм!!• антон!м!*1 та !н- 
ше.

2 / комб!нован1: фразеолого-лексичнI, фразеолого-граматичн! 
та фразеолого-стил!стичн! -  фразеолог!чн1 явица засвошться на 
основ I взаемозв"язку з виучуваною темою лексичного, граматичкого 
чи 1ншого характеру.

У дисертац!! описанI способи використання вправ ! зав дань в!д- 
пов!дно до зазначено'! класифшацП.

досл1дрш навчання проводилось поетапно.
На 1-ому еташ здхйсншвалась дотеоретична п!дготовка до 

сприйняття фразеолог1ч:шх оданиць. Виучуваке мовне • явище споо- 
тер!галось, засвоювалось чи закрхплювалось на дидактичному мате- 
р!ал! приел!вп1в та приказок, що дозволяло водночас поповнювати 
Фразеолог!чниЙ словник учн!в« розкривати багатство р1дио1 мови.

На П-ому етап! формувалися поняття про фразоолоНчний зво- 
рот та його суттзв! ознаки, схоа1 лексячк! ! фразе ологхчнг сис
темы! зв”язки та-в!дношення; даерела та стил!стячн1 особливость 
ФразеологIзм!в; вкроблялись улання правильно ! доцхльно використо- 
вувати фразеологхчна одиниц! у мовленн1 .

На 111-ому етап! закр1плювалися I поглиблювалися знания про 
семантико—граматичн! властивост1 фразеологIзм !в » розвивалися ! 
вдосконалюьалися комун1кативн! умганя Гх використання*

У процес1 досл1дного навчання зд^йснювалися м!кпредметн1 

звнязки» зокрема з Л1тературою* Використання. л!тературы07Художн!х



твор18 /спостережень над мовою, ролла ст1йких словосполучень то- 
Що/ як опори для вивчення фразеологП сприяе збагаченню I вцоско- 
налегчю моей учн!в, виробленню ум1нъ орУектуватися в довних явищах* 
поглибленоцу оок'дслвнню худонн!х текст 1 в як явища мистецтва.

НайбУлып ефективндаи для досягнекня поставлено? мети стали 
метода: звиязного викладу матер}алу, що включае пояснения, спосте- 
реження та анализ мснких явищ, а такоя метод вправ.

Шд час досл}дного навчання визначилися прийоми, як! дали мож- 
лив!сть максимально реал!зувати эапропоновану систему: пор1вняння 
1 з?ставлення леясичних } фразеологУчних явищ, розгорнутий опис 
фразеояогУзмУз; застосування фразеологУчних словник1в 1 зб!рок; 
э"ясування походяення народних вираз!в; лУнгвостялУстичний екопе- 
римент, добхр У групування тих або Унших виразУв; конотруювання 
словосполучень, речень.

ЕфективнУсть розробленоУ методики перевУрялася шляхом з°ясу- 
вання ступеня вироблепня в учнУв умУнь 1 навичок аналУтичного, 
конструктивного та творчого характеру. Характер пУдсуыкоаих зав- 
дань, що Ух виконували учнУ 7-х експериментальних 1 контрольних 
класУв, був аналог!чний тим.як? пропонувалися пУд час констатуш- 
чого зр1зу,

Важливо зазначити, що використаний у цроцесУ вивчення. украУн- 
ськоУ мови рУзноманУтний фразеологУчнлй матерУал сприяв тощ*, що 
школяр} активно й свУдомо сцриймали поставлен} перед ними завдання 
1 усп}шно виконували Ух. ,/

Таблица наочно демонструе покааники сформован ост} в учнУв 
експериментальних-1 контрольних класУв уы!нь 1 навичок анал!точно
го, конструктивного та творчого характеру.
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Показники сформованост! умхнь та навичок 
...................з.фразеологи.,____________

Види фразеологгчних ушнь та
! К!льк:сть учн:в /в  %/, цо во- 
! лодготь названный видами умхнь 
! та навичок .. .

............... •! Експерименталь-| 
1 Н1 класл |

Контрольн:
СИ

вхдщукалк I виписали 
фраэеолог1зми з тексту 72,0 42,3

правильно пояснили зна
чения фразеологизм! в 7Г,0 48,2

правильно визначили син- 
таксичну роль фразеологхз- 
м!в у речениях 70,9 36,8
заменили розгорнуТ1 сло- 
восполучення фразеолог!з- 
мами 72,2 23,2
д:брали тематичн1 фразео-
Л0Г13МИ 83,1 41,8
правильно склали речения 
з фразеолог1змами 62,6 13,2
правильно використали 
фразеодог1зми у пксьмо- 
вому переказх 86,6, . . . 44,0

Отже, порI рняльний анал!з письмових зр!.зових Р061Т.УЧН1В
експериментальних ! контрольное класхв заевхдчив, що застосуван- 
ня ефективних метод!в.! прийошвдля оп&нуванкя фразеолог!дних 
явищ, системк р1зних вид1в мовних I мовленневих заздань, сучасних 
навчальних ааоэбхв забезпечили позитивкх результати доел1дного 
навчання х дозволили учням експериментальних клас1В усгпшнше эа- 
свохти елементары фразеолог1чн! поняття, збагатити св1й словник . 
значною кхдьктстю фразеолог1зм!в» оволод!ти В1дпов1дними мовними 1 
мовленневими ушннями.

Результати дослхдкення дозволяют© зробити так! эагалыи вис-
новки:



ха
Система рсботи эабезпечуе эбагачення фразеолог1чного запасу 

шкслярхв, засвоення теоретичних в!домостей про фразеолог!чк! еди
ниц!, ушння дхбрати потр1бний фразеологизм, виявити його етимо- 
логгчне I актуально значения та В1дт1нки, осмислити емоцгйне за- 
баралення, стил!стичну приналеннтсть. .. .

Використ^ний у прочее! навчання дидактичний фразеолог1чний 
матер1ал Ц1лком дсступниЛ^для учнгв 6-7 клас1в.

Пропонована система вправ .1 завдань для -засвоення фразеоло- 
г п  розрахована на творчий п1дх!д до виучуваного матер1алу, нак- 
реслюе головн1 в!хи, ор!ентуючись на як1 , вчитель зможе посл1дов- 
но проводити фразеолсг!чну роботу, розум!ючи П ц!л1сн!сть I перс
пективы !сть. ,

Бфективн!сть фраэеолог!чноТ роботи значною м1роо посилюеться 
в результат! зд!йснення мгжпредметних зв"язк!в, зокрема з л1тера- 
турою.

. Вивчення фраэеолог!? ыатиме позитивн! наелгдки, якщо навчан
ня буде лосл1довним 1 систематичным, формування мовних I мовленне- 
вих ум1нь буде грунтуватися на эасвозннг як лексико-граматичнб'1 
сутност! ст1йких вираз!в, так ! хх функцгональних властивостей.

Проведене досл!дження не претендуе на вичерпнхеть у висв!т- 
ленн1 вс1Х аспект!в проблеми. Подальшому вмвченню п!длягають пи
тания фраэеолог1чно! роботи в прочее! опаыування учнями синтакси
су, а тако» удосконалення м!нпредметних зв"язк!в у план1 л!тератур- 
иого I л!нгвостил!стичного анал1зу художнього тексту.

Основний зм!ст виконаного досл!дження в!добракено в таких 
публ!кац!ях автора:..........

I . Методичн! рекомендоц!!' з питань вивчення фразеологП укра- 
УнськоУ мови в середн!й школ! /у  сп!вавторств1/ .  -  Н1жин,1989. -  
40 с.
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2. Фразволог!чн! творения, крилат! вислови -  л1нгводидактич- 
на основа забезпечення м1кпредаетнпх звпязк1в при вивченях мор
фологи в школ* / /  Проблема вдосконалення викладання укра!нсько!* 
мови в школ!: Тези допов!дей республ!кансько*! науково-практичяох 
конференц!!. -  Шкин, 1990. -  с .  44-45.

3. Вивчення фразеолог!! в школ! -  важливий фактор форцуваяня 
над!овально! самоов!домост! школяр!в / /  Проблема викладання шк!- 
льного курсу мови: Тези м!квуз!всько! науково! конференц!!*. -  ВДЩ1. 
1992 /прийнято до друку/.

4. М!жпредметн! зз"явки як дидактична умова пхдвищення якост! 
знань учн!в з фразеолог!! / /  Методика викладання укра!нсько! мови 
! л!тератури: Республ!канський науково-методичний зб!рник. -  К .: 
Рад .школа, 1992 /прийнято до друку/.
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