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The article clarifies the process of formation of the grammatical notion "Adjective" in the method of teaching 

the Ukrainian language in elementary school, features of the speech development of primary school pupils. 

Key words: mastery of grammatical material, speech development, elementary school students. 

 

УДК 373.3.016:811.161.2(07)                                                                                       Л.В. ЛУК’ЯНИК, К.Ю. МИСЬ  

 

ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ 

 

У статті розглядаються основні аспекти вивчення частин мови в початковій школі на засадах 

компетентнісного підходу. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, частини мови, сучасна школа, заохочення, 

самовдосконалення, творчі вправи. 

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство вимагає громадян, спроможних до гнучких способів і 

форм життєдіяльності,саме це лежить в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне 

завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних 

навчальних та життєвих ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного 

підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових 

компетенцій особистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної компетентності 

людини, яка включає сукупність ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою особистості. 

Аналіз досліджень. Помітний внесок у вивчення частин мови А.П. Каніщенка, Н.І. Лазаренка, Т.М. 

Сокольницької, Л.Б. Попова, І.Л. Холковської, І.О. Шаповалової, М.С. Вашуленка  переважно повнозначних 

частини мови. Також у мовленні учнів активно вживаються службові слова: прийменники, сполучники, частки, 

виражаючи різноманітні відношення між предметами, надаючи висловлюванням відповідних виражально-

експресивних відтінків.  

Переважна більшість мовознавців відзначає семантичну, морфологічну та синтаксичну специфіку 

частин мови. Головною визнається їх синтаксична своєрідність і синтаксична та комунікативна функції. 

Частини мови є засобами вираження синтаксичних відношень і конкретизують своє значення у відповідних 

синтаксичних конструкціях. 

Мета статті: обґрунтувати засади компетентнісного підходу під час вивчення частин мови. 

Виклад основного матеріалу 

Метою навчання української мови як навчального предмету є формування комунікативної 

компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи.  

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:  

- створення позитивної мотивації до засвоєння знань;  

- формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності;  

- засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні та достатні для 

формування мовленнєвих умінь і навичок;  

- залучення до національної культури народу, мова якого вивчається;  

- сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості. 

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від одного знань і вмінь, а 

оволодіння ними в комплексі.  

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки «мова є не 

тільки окремим навчальним предметом, а й виступає основним засобом опанування всіх інших шкільних 

дисциплін». Основна мета цього курсу – забезпечити «розвиток, удосконалення умінь і навичок усного 

мовлення (слухання-розуміння, говоріння); навчити дітей читати і писати, працювати з дитячою книжкою, 

будувати зв'язні писемні висловлювання; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити 

мотивацію вивчення рідної мови». 
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У процесі початкового навчання української мови «поглиблюються уявлення школярів про 

навколишній світ, розвивається їхнє образне і логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально-етичне, 

естетичне виховання учнів». Навчання української мови має бути спрямоване на розвиток у дітей, окрім 

загальномовленнєвих, ще й загальнонавчальних умінь: організаційних, загальнопізнавальних, контрольно-

оцінних. Також важливо формувати у школярів почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність 

самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу 

обговорюваних питань, обґрунтовувати її. 

У початковій школі діти ознайомлюються з усіма основними частинами мови. Вивчення частин мови в 

початкових класах має на меті ознайомлення учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, 

прикметник, дієслово, числівник, особові займенники, прислівник і з службовою частиною мови прийменником 

(без уживання термінів «самостійні» і «службові» частини мови). Також формується усвідомлення того, що 

кожне слово є назвою предмета, ознаки чи дії і відповідає на певне питання. Відбувається й засвоєння 

орфографічних правил, таких, як правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників, особових закінчень 

дієслів тощо, відбувається розвиток усного і писемного мовлення учнів шляхом збагачення словника новими 

іменниками, прикметниками чи дієсловами, уточнення змісту окремих слів, розвитку уміння добирати слова 

для передачі своїх думок. 

Взаємопов'язане вивчення компонентів мовної системи – це одна із визначальних умов шкільного 

навчання.  

Історія розвитку школи свідчить про те, що коли одній із сторін мови приділяється в школі більше 

уваги або будь-яка сторона ізолюється із загальної системи роботи з мови, то навчання не буде оптимально 

результативним і виникає необхідність його перебудови. 

Аналіз мовознавчої літератури та лінгвістичних наукових розвідок дозволив визначити семантичні і 

граматичні функції та семантико-стилістичні властивості частин мови, їх роль як засобу розвитку 

комунікативно-мовленнєвих умінь. Це є важливим теоретичним підґрунтям для ознайомлення молодших 

школярів з іменниками, прикметниками, дієсловами, числівниками, прийменниками, сполучниками, частками 

на теоретично-практичному рівні, на що націлює компетентнісний підхід до вивчення шкільного курсу рідної 

мови. 

Питання компетентнісного підходу до змісту й процесу навчання мови, можливість засвоєння 

молодшими школярами різних аспектів мови як засобу спілкування, усвідомлення суспільної ролі мови та її 

функцій, що реалізуються в мовленні кожної людини, порушуються останнім часом на всіх рівнях – 

лінгвістичному, психологічному, педагогічному. 

Результатом засвоєння теми «Частини мови»» є розрізнення слів, що відповідають на питання різних 

частин мови (серед них числівників, прислівників без уживання терміна), які розрізнюються за родом, числом 

(іменники, прикметники), стоять у формі того чи іншого часу (дієслово); вміння будувати сполучення зі слів, 

що є різними частинами мови, використовуючи службові слова: пішли до лісу; космічна ракета; хлопчики і 

дівчатка; розрізнювати слова за родовими і видовими ознаками: птахи: лелеки, зозулі, синиці, горобці; дерева: 

дуб, клен, яблуня, вишня; кольори: червоний, фіолетовий, зелений тощо; добирати групи спільнокореневих 

слів, що належать до різних частин мови, вводить їх у словосполучення і речення (дуб, дубовий, задубіти; сміх, 

смішний, усміхатися). 

Надзвичайно важливим у вивченні частин мови в початкових класах є добір цікавих вправ, мовних 

ігор, загадок, ребусів на уроках вивчення частин мови. Вчитель повинен завжди пам’ятати про це адже цікаві 

вправи та ігри зі словами полегшують розуміння нового матеріалу, його закріплення, сприяють розвитку в дітей 

вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати, порівнювати, робити нові висновки, вони активізують, 

поширюють словниковий запас школярів, прищеплюють інтерес і любов до вивчення мови. 

Висновок. Таким чином, мета сучасного початкового курсу української мови - формування 

елементарної комунікативної компетенції - передбачає посилення комунікативної спрямованості проведення 

уроків розвитку мовлення. У зв’язку з цим, урок потрібно розглядати як навчальну комунікацію, добираючи 

при цьому творчі вправи під час вивчення частин мови, здійснюючи їхній комунікативний аналіз, створюючи 

мовленнєві ситуації, застосовуючи інтерактивні методи навчання, окреслюючи учням їхні комунікативні 

статусні. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади. Початкова школа.  2010.  №8. С 

18-21. 

2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти. Науковий часопис НПУ ім. 

Михайла Драгоманова. Серія 17 (вип. 17).  2010. С 24-28. 

3. Заблоцька, О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація : порівняльний аналіз. Вісник Житомирського 

державного університету. Випуск 40. Серія.   Педагогічні науки.  2008. С. 63–68. 

4. Савченко О.Я. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. Початкова 

школа. 2012.  № 8. С. 1-6. 

5. Пентилюк М. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості у євроінтеграційному контексті. 

Українська мова та література в школі. 2010. № 2. С. 2-8. 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2018. Наукові записки РДГУ. 

155 

 

The article deals with the main aspects of studying the parts of the language in elementary school on the basis of 

a competent approach. 

Key words: competence approach, parts of speech, modern school, encouragement, self-perfection,, creative 

exercises. 

  

УДК 159.9: 925.923-041                                                                               Н.О. МИХАЛЬЧУК, Е.Е. ІВАШКЕВИЧ  

   

ART TRANSLATION AND THE CATEGORY OF EXPRESSIVNESS IN THIS ESTETIC PARADIGM  

 

У статті проаналізовано способи експлікації категорії експресивності в перекладі П.Соколовським 

роману Курта Воннеґута “Бойня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей”. Автор статті проаналізував 

психологічний контекст категорії експресивності. 

Було показано, що особливості художнього перекладу як одного з видів перекладацької діяльності 

зумовлені як лінгвістичними, так і екстралінгвістичними факторами. Підкреслено, що експресивність є так 

званою “образною мовою”, яка з’явилася на тлі стилістично нейтральних засобів і контекстів; тому 

експресивні семантичні категорії вважаються, як правило, стилістичними. 

В статті виокремлено психологічні аспекти експлікації категорії експресивності в художньому 

перекладі: антропоцентризм (дослідженням об’єктів за їхньою роллю, призначенням і функціональністю для 

людини), експансіонізм (тенденцією до інтеграційних процесів, результатом яких є міждисциплінарні 

дослідження), неофункціоналізм (інтеграцією наукових дисциплін з метою побудови теорії користування 

мовою) та експланаторність (прагненням пояснити явища з різних точок зору). 

Ключові слова: категорія експресивності, антропоцентризм, експансіонізм, неофункціоналізм, 

експланаторність. 

 

 The actuality of the study of features of art translation, one of the types of translation activity, is determined 

both by linguistic and extra-linguistic factors. Linguistic justification can be considered as the need for further 

development of the theory of art translation, as well as the need to improve its methodology. The analysis of the 

problems of art translation reveals the lack of sufficient knowledge about the means of translation, in particular, the 

spoken and colloquial language in the text of the translation. Consequently, the study of the strategies of translation of 

artistic text will reveal its specificity and thus optimizes the translation process. Among the extra-linguistic factors can 

be attributed the progress of science, which entails the growth of scientific publications, requiring more qualitative 

translation. That is why the translation of the artistic text is closer to the original, the faster its objectification in the 

foreign-language community. 

In this research we’ve to analyze the ways of explication of the category of expressiveness in the translation by 

P.Sokolovskyi of the novel by Kurt Vonnegut “Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade: A Duty-Dance with 

Death”, we’ve to admit psychological context of the category of expressiveness. 

The object of this research is the strategies of the translation of fiction that amplified the reproduction of the 

category of expressiveness and the subject of this research is the peculiarities of explication of the category of 

expressiveness in the translation of the novel by Kurt Vonnegut “Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade: A 

Duty-Dance with Death”. 

The purpose of this research is to study the peculiarities and psychological context of the explication of the 

category of expressiveness in the translation of the novel by Kurt Vonnegut “Slaughterhouse-Five or The Children’s 

Crusade: A Duty-Dance with Death”. 

Scientific novelty and theoretical significance of the research is: the problem of the translation of novels got its 

further development; there were analyzed and on the theoretical level there were identified main features of colloquial 

and everyday vocabulary at all linguistic levels; there were analyzed the strategies of the translation by Kurt Vonnegut 

of lexical units from English into Ukrainian in the translation of the novel “Slaughterhouse-Five or The Children’s 

Crusade: A Duty-Dance with Death”; firstly additional strategies of the translation of lexical units used by 

P.Sokolovskyi were proposed; firstly it was analyzed the ways of explication of the category of expressiveness in the 

translation of the novel by Kurt Vonnegut “Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade: A Duty-Dance with 

Death”; there were systematized the peculiarities of the translation of lexical units of this novel, there were identified 

the main difficulties of the translation of the novel “Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade: A Duty-Dance 

with Death”. 

Expressiveness is imaginative language which appears on the background of stylistically neutral means and 

contexts; that’s why expressive semantic categories are considered as stylistics ones. Usually semantic contexts of 

imagery are produced by the sense contexts and by the appearance in the meaning of the word evaluated and character-

emphasized elements. It was indicated that the formation of expression plays a significant role in spoken and household 

vocabulary and in forming of stylistic means. 

So, according to the translation of colloquial and everyday vocabulary in the scientific literature (researches 

done by L.V.Kolomiyets (2011), V.N.Komissarov (1980), R.K.Min’yar-Byeloruchev (1980), T.O.Fesenko (2001), 

O.D.Shveytser (1973) and others), there are such strategies of the  translation of novels: the inclusion of additional 
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та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.   
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