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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ АНТИІННОВАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

(на матеріалі вивчення складних речень з різними видами зв’язку)

У статті  здійснено  спробу  дослідити проблему  формування  творчого

потенціалу вчителів рідної (української) мови. Науково обґрунтовано сутність

поняття “антиінноваційний бар’єр”, способи подолання бар’єрів, що можуть

завадити успішному впровадженню інновацій. Розглянуто окремі нетрадиційні

методи навчання рідної мови та їх вплив на педагогічну діяльність словесника.
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The article attempts to investigate the issue of forming creative potential of

teachers of the native language (Ukrainian).   It provides scientific reasoning to the

notion of an “anti-innovative barrier”  and methods to overcome  the  barriers

preventing successful implementation of innovations. The author considers particular

non-traditional methods of teaching native language  and  their  influence  on

pedagogic activities of a native language teacher. 
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Постановка  проблеми.  Стійкою тенденцією розвитку сучасної  освіти  в

Україні  стали  пошуки нетрадиційних підходів  у  розв’язанні  нових  освітньо-

виховних завдань,  активне  впровадження в  теорію та  практику  нововведень,

інноваційна  діяльність.  Професійний  розвиток  педагога  в  дусі  інновацій,

потреба  постійно  поновлювати  свої  професійні  знання  залишається

стратегічною  метою  розвитку  гармонійної  особистості  викладача.  Нагальна

практична потреба вдосконалення розвитку професійних якостей педагогічних



кадрів є загальною проблемою, вирішення якої потребує передусім подолання

антиінноваційних бар’єрів, які гальмують нову педагогічну орієнтацію.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Дослідження  проблем

інноватики,   визначення  основних  понять  інноваційної  теорії  відображено  у

наукових працях А. Амоша, І. Балабанова, А. Бодюка, А. Власова, Л. Водачека,

І.  Дичківської,   М.  Ігнатенко,  І.  Роберта,  В.  Химинець  та  ін.  Проблему

впровадження  педагогічних  інновацій  в  навчально-виховний  процес  школи

досліджують  І.  Бех,  Л.  Іванова,  В.  Ляудіс, А.  Підласий,  І.  Підласий   та  ін.

Важливі аспекти новаторства, творчого зростання вчителя-словесника в умовах

інноваційної  діяльності,  підвищення  його  фахового  рівня,  професійної

компетенції  відображено  в  працях  Г.  Грибан,  О.  Куцевол, О.  Кучерук,

М. Пентилюк, О. Потапенка, Г. Шелехової.

Мета  статті –  розглянути  можливості  подолання  антиінноваційних

бар’єрів  вчителя-словесника  під  час  формування й  розвитку  комунікативно-

синтаксичних умінь учнів засобами аналізу складних речень з різними видами

зв’язку.

Прогрес у вихованні й навчанні відбувається за відмирання застарілого й

народження  нового,  зокрема  відмови  від  усталених  штампів,  стереотипів  у

навчанні,  вихованні  й  розвитку  особистості  учня.  Це  вимагає  наповнення

педагогіки  новим  змістом,  вивчення  й  удосконалення  новітніх  методик

викладання  будь-якого  навчального  предмету,  аналізу  та  впровадження  їх  у

шкільну практику. Безпосередньо це стосується й уроків вивчення рідної мови,

оскільки важко зруйнувати уявну впевненість дитини про те, що вона знає свою

мову, оскільки розмовляє нею. 

Упровадження  нових  ідей  –  це  складний  багатогранний  розумовий

процес,  що відбувається протягом тривалого часу,  від першого знайомства з

інноваційним проектом чи технологією до їх поширення й використання. Часто

новаторська  педагогічна  діяльність  наштовхується  на  різні  перешкоди,  які

називають антиінноваційними бар’єрами.



Антиінноваційними бар’єрами (від фр.  barriere – перешкода, перепона)

вважають  зовнішні  або  внутрішні  перешкоди,  які  заважають  здійсненню

новаторського педагогічного досвіду. 

Нині фактично кожен учитель має змогу набути відповідні знання, уміння

й  навички  під  час  навчання  на  факультетах  підвищення  кваліфікації  при

інститутах  та  університетах,  на  семінарах-практикумах  при  опорних школах

передового  педагогічного  досвіду,  але  основним  шляхом  збагачення  й

удосконалення  нетрадиційних  методичних  систем  навчання  рідної  мови  є  й

буде самоосвіта вчителя-словесника. 

Досить  складною  є  проблема  опору  нововведенням.  Він  виявляється

прямою відмовою від участі в інноваційній діяльності, імітацією активності з

одночасною  демонстрацією  того,  що  нововведення  не  дає  позитивних

результатів.

Наслідком такого опору стає консервативний і непіддатливий до новацій

досвід  роботи,  пов’язаний  з  “особливостями  мислення  значної  кількості

педагогів, які орієнтуються на здоровий глузд та побутові уявлення про свою

професійну  діяльність,  тобто  доходять  висновку,  що  педагог  повинен  добре

знати  свою справу,  а  все  інше  –  зайве  [1,  с.  51-52]”.  Далеко  складнішою є

проблема невиконання  педагогами,  що налаштовані  на творчість,  застарілих,

консервативних інструкцій, розпоряджень і наказів. Це зводиться до покарання

вчителя  за  будь-які  відхилення  від  “норми”.  Для  подолання  цих  бар’єрів

педагог-новатор  повинен  не  тільки  виносити,  осмислити,  обґрунтувати,

розробити  інноваційну ідею, а й відстояти її та виявити наполегливість під час

її впровадження. 

Ще  однією  проблемою  подолання  антиінноваційних  бар’єрів  є

психологічний  злам.   Він  виникає,  коли  педагог  виходить  за  межі  звичних

способів розв’язання професійного завдання, надає перевагу іншій точці зору. 

Сучасний учитель, тим більше словесник, не має права на інертність. 

А.  О.  Вербицький  зазначає,  що  в  усьому  світі  існує  проблема

функціональної неграмотності:  “…чи можемо ми вважати себе грамотними в

питаннях фізики, хімії, математики, інших предметних областей, які ми вивчали



у  школі  й  у  ВНЗ?  Мабуть,  ні.  …Це  і  є  функціональна  неграмотність,  яка

наступає, коли отримані знання практично не використовуються у побуті або

професійній діяльності… Сама природа береже нас від утримання в свідомості

того,  що не йде у справу…. Інша справа – мовлення, яким ми користуємося

щоденно. Тут потрібно бути професіоналом, особливо, якщо людина виконує

професійні функції в системі “людина-людина”: вихователь, учитель, керівник,

лектор, депутат [2, с. 4-5] ”.

Учитель повинен не тільки глибоко знати свій предмет, а й уміти долати

такі внутрішні перепони як небажання, боязнь, невпевненість. Треба навчитися

дискутувати,  доводити  щоразу  по-іншому,  щоразу  заново  з  різними  учнями.

Якими  б  досконалими  не  були  технічні  засоби  навчання,  але  визначальним

успіхом уроку був, є і буде вчитель.

Не  може  не  турбувати  вчителів-словесників  значна  кількість  помилок,

яких  припускаються  учні,  використовуючи  у  власному  писемному  й  усному

мовленні  складні  речення,  особливо  складні  синтаксичні  конструкції  (ССК).

Найбільш  типовими  є  невміння:  1)  чітко,  зрозуміло,  з  естетичним  смаком

будувати речення, лексично й синтаксично урізноманітнювати їх; 2) правильно

визначати  всі  синтаксичні  й  стилістичні  засоби  вираження;  3)  перевіряти

закономірності  мовних  фактів,  формулювати  правила,  уточнювати  їх;  4)

визначати тип речення й правильно розставляти розділові знаки.

Типові помилки змушують учителів шукати нові шляхи їх подолання. 

Запропоновані  в статті  практичні завдання укладені на основі  новітніх

методів  та  прийомів,  детально  описаних  у  посібнику  “Методика  навчання

української мови в вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах.

Кредитно-модульний курс”  за  ред.  О.І.  Потапенка  [6],  і  передбачають більш

глибоке вивчення складних речень змішаного типу, серйозну самостійну роботу

школярів,  що,  на  нашу  думку,  сприяє  розвиткові  творчих  здібностей

особистості. 

Мовленнєвий  матеріал  до  вивчення  теми  рекомендуємо  відбирати

враховуючи взаємозв’язок і співвіднесеність функціональних стилів мовлення,



оскільки  без  урахування  надбань  стилістики  неможливе  формування

мовленнєвої культури, індивідуальної манери мовлення.

Метод евристичних запитань

У  чому  полягає  відмінність  між  мовою  і  мовленням?  У  яких  двох

мовленнєвих формах існує мова? Яка з мовленнєвих форм – усна чи писемна –

виникла,  на  вашу  думку,  раніше?  Яка  з  мовленнєвих  форм  розрахована  на

слухове/зорове  сприйняття?  Метою  якої  мовленнєвої  форми  є  досягнення

швидкої  передачі/сприйняття  висловлювання?  Точної  передачі/сприйняття

висловлювання? Яка з мовленнєвих форм характеризується суворим добором

мовних засобів та відпрацьованим синтаксисом? Які вимоги висуваються до

мовлення? Як досягти змістовності, послідовності, точності, виразності та

правильності мовлення? 

Вступне слово вчителя.

До  використання  складних  речень  мовці  вдаються  тоді,  коли  треба

висловити думку глибоко, з деталями, докладним переліком обставин і ознак,

за яких відбувається дія.

Перехід до складних конструкцій цілком закономірний і потрібний процес

в оволодінні мовою для людини, яка набуває освіти. Проте, вживання усно й на

письмі  складних  багатокомпонентних  речень  аж  ніяк  не  повинно  завдати

шкоди  простоті,  ясності  й  точності  мовлення.  Нагромадження  в  одному

складному багатьох підрядних чи сурядних речень, та ще часом ускладнених

різними  зворотами  іноді  поєднуються  так,  що  правильні  думки  стають

заплутаними,  незрозумілими.   Складні  багатокомпонентні  речення  широко

використовуються  в  усіх  жанрах.  Сьогодні  ми  спробуємо  розглянути

особливості таких речень та основні риси їх структури.

Для  ознайомлення  з  такими  конструкціями  пропонуємо  різні  види

практичних завдань.

Метод лінгвістичної інтуїції

Прочитайте уривок з листа Василя Стуса синові. Визначте стиль поданого

тексту. Назвіть види речень. З’ясуйте, які смислові та інтонаційні відтінки має



кожне  речення.  Знайдіть  у  реченнях  слова,  які  допомагають  визначити

синтаксичну валентність. Укладіть асоціативні древа виділених слів.

... Пишучи, про стилістику не дбай, а намагайся висловлюватися точно –

то є найкраща стилістика (втім, може, ти не знаєш, що то є стилістика?

Подивися в латинському словникові пояснення або у Словнику іншомовних слів).

Отож, Дмитрику, про стилістику не дбай, але, звичайно, щоб навчитися не

дбати, треба спочатку добре дбати. Для цього треба добре знати мову – і

літературну, і народну. Першої ти навчишся у школі. Що стосується народної

мови, то ти її, на жаль, не чуєш (усе мріяв колись поїхати з тобою і мамою до

Рахнівки – там би ти почув). Отож, і тут: читай старих авторів (Квітку-

Основ’яненка,  Марка  Вовчка,  Нечуя  Левицького).  А  ще  краще  –  читай,

виписуючи вдалі, “густі” вирази, приказки, прислів’я читай, пісні народні – але

вже “дорослим” оком – багато радості дадуть і казки.

Метод конструювання понять

Визначте у тексті складні речення. Відповідь обґрунтуйте. Визначте стиль

тексту, характер відношень між частинами складних речень. Поясніть значення

виділених слів. Перевірте за словником.

Фольклорна основа гуморесок безсумнівна. Так, оповідка “Се така баба,

що її  чорт на махових вилах чоботи оддавав” написана за мотивом відомої

приказки,  до  речі,  майстерно  вмонтованої  в  текст  твору,  –  “Де  чорт  не

справиться – туди бабу пошле”. Власне,  Стороженко майстерно вибудовує

оригінальні сюжети на  каркасі прислів’я чи приказки, за мотивами переказу,

легенди, повір’я. Його твори наснажені гумором, проте цей сміх, як правило, є

соціально інертним, тільки розважальним (З журналу).

Метод придумування

Поясніть  вживання  розділових  знаків,  зокрема  вживання  крапки:  щоб

показати уривчастість, перерваність або незакінченість фрази, для зазначення

пропуску  в  цитаті.  З’ясуйте  стилістичні  особливості  кожного  речення.

Придумайте власний, влучний на вашу думку, варіант пропущеного тексту.

1.При зустрічі... нерідко можна почути українське слово від Бондарєва

чи  Айтматова,  від  Солоухова,  Алексєєва  чи  Янки  Бриля,  і  хай  це  окремі



штрихи,  але  вони  характерні,  бо  це  ж  знамення  часу,  це  стиль  нашого

життя... (О.Гончар)

2.Юстина ще й досі тремтіла, у неї все ще стояла перед очима висока

чорна  матушка-ігуменя:  жовті  мішки  скачуть  під  злими  очима,  ціпок

тремтить у руці, золотий хрест плигає по грудях: “Де малина?.. Пожерли!?

Малина моя де?.. Розпутні!.. Геть  звідси!..” (М.Коцюбинський).

3.Тому й назвав Франко їхнього автора талановитим оповідачем, який

“добре володіє українською мовою”, хоч водночас вказав на обмеженість його

“ідейного  способу  думання  і...  глибокого  розуміння  людського  життя”  (З

журналу).

4.Стосунки поетеси [Л.Українки] із Сергієм Мержинським – це історія

взаємної приязні, товариської підтримки, вірної дружби, душевного єднання і...

кохання без відповіді, нездійсненних мрій, вічної розлуки, гіркої самотності, що

було вище і сильніше за щасливу земну любов (З журналу).

Метод гіпотез

З  метою засвоєння  та  активізації  пізнавальної  самостійності  в  процесі

опрацювання  теми,  пропонуємо  завдання  з  логічним  навантаженням,  що

вимагає від учнів творчої уяви та інтенсивних розумових дій.

З  давніх-давен  честю  дорожили  більше,  ніж  життям.  Ще

давньоримський  поет-сатирик  Ювенал  відзначав:  “Найбільше  зло  –  це

цінувати життя понад честь і рятувати життя за рахунок того, що робить

його  гідним  підтримки”.  Так  само  гадали  й  українські  князі,  наприклад,

Святослав чи Ігор, які воліли краще бути порубаними, аніж полоненими бути.

Нині  тлумачний  словник  фіксує  три  основні  значення  цього  поняття:  1)

сукупність  вищих  моральних  принципів,  якими  людина  керується  в  своїй

громадській та особистій поведінці; 2) повага, пошана, визнання кого-, чого-

небудь:  3)  те,  що  має  право  на  пошану,  повагу,  визнання.  Залежно  від

предмета,  якого  стосується  означене  поняття,  розрізняють  особисту,

родинну  і національну честь. 



Використовуючи складні синтаксичні конструкції, складіть твір-мініатюру

про людей, які, на вашу думку, заслуговують на таку пошану, повагу, визнання;

укажіть їх заслуги. Тема твору “Що робить людину безсмертною?”

Метод конструювання правил

В  оволодінні  нормами  пунктуаційного  оформлення  речень  з  різними

видами зв’язку велику роль відіграє усвідомлення правил. З метою свідомого

засвоєння правил, ми пропонуємо завдання на зіставлення норми та умов її дії:

 І.  Закінчити  речення: Двокрапка  між  простими  реченнями  у

безсполучниковому  складному  ставиться  тоді,  коли....  Тире  ставиться  в

складносурядних реченнях тоді, коли....

ІІ. За названою умовою назвати норму. Наприклад: Якщо перед єднальним

чи розділовим сполучником у складносурядному реченні є спільний другорядний

член, що стосується обох простих речень, то .... (кома не ставиться).

ІІІ. Виділити  умови  дії  правила,  за  яким  не  ставиться  кома  між

однорідними  підрядними  реченнями. (Що  з’єднані  неповторюваними

сполучниками сурядності (і, й, та)).

Принагідно,  формулювання правил супроводжувати їх застосуванням на

практиці.  

Висновки.  Отже, основою  розвитку інноваційного стилю діяльності

вчителя-словесника є педагогічна творчість. Позитивні передумови для пошуку

педагогами індивідуального  творчого  шляху вступають у  певне протиріччя з

виявами, які перешкоджають успішній професійній діяльності, у тому числі з

бар’єрами  антиінноваційного  характеру,  що  часто  не  усвідомлюються,

заперечуються.  Справжня  стратегія  і  тактика  педагогічної  роботи,  а  отже  й

можливості творити, успішніше здійснюються там, де педагог долає труднощі,

відшукує  власний  шлях,  який  неможливий  без  упровадження  новітніх

нетрадиційних методів навчання. 
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