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У поданій статті робиться спроба визначити особливості навчання

лінгвістики  тексту  студентів  філологічних  спеціальностей  вищих

навчальних  закладів  освіти.  Стрижневим  положенням  є  те,  що  під  час

навчання  в  студентів  мають  сформуватися  професійні  компетенції.

Авторка  робить  висновок,  що  процес  навчання  лінгвістики  тексту  має

будуватися  на  засадах  компетентнісно  орієнтованої  освіти  і  проходити

поетапно  й  системно  під  час  вивчення  всіх  дисциплін  лінгвістичного

спрямування  у  вищій  школі  («Сучасна  українська  літературна  мова»,

«Методика навчання української мови», «Лінгвістичний аналіз художнього

тексту»  та  ін.).  У  своїй  основі  цей  процес  повинен  мати  оптимальну

технологію, а саме відповідну систему підходів, принципів, методів, прийомів

і  засобів  навчання.  Система вправ і  завдань тут займає одну із  основних

позицій.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТАПНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ

ТЕКСТА СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

В данной статье делается попытка определить особенности обучения

лингвистики  текста  студентов  филологических  специальностей  высших

учебных  заведений.  Основным положением  является  то,  что  во  время

обучения  у  студентов  должны  сформироваться  профессиональные

компетенции.  Автор  делает  вывод,  что  процесс  обучения  лингвистики

текста  должен  строиться  на  принципах  компетентностно

ориентированного образования и проходить поэтапно и системно во время

изучения  всех  дисциплин  лингвистического  направления  в  высшей  школе

(«Современный  украинский  литературный  язык»,  «Методика  обучения

украинскому языку», «Лингвистический анализ художественного текста» и

др.). В своей основе этот процесс должен иметь оптимальную технологию,

а  именно  соответствующую  систему  подходов,  принципов,  методов,

приемов и средств обучения. Система упражнений и заданий здесь занимает

одну из основных позиций. 

Ключевые  слова: текст,  лингвистика  текста,  современный

украинский  литературный  язык,  компетентностный  подход,

компетентность, компетенции,  поэтапное обучение,  технология обучения,

система упражнений и заданий, студенты-филологи, высшая школа.

THE PECULIARITIES OF STEP-BY-STEP EDUCATION OF TEXT
LINGUISTICS OF THE PHILOLOGY STUDENTS ON THE BASES OF THE

COMPETENCE APPROACH
The given article tries to distinguish the peculiarities of the text linguistic

education of  the students of the philology specialties in the higher educational

establishments. The main point is that during the teaching process the student has

to  form  professional  competence.  The  author  comes  to  conclusion  that  the

educational process of the text linguistics has to be built on the competence ground

and  to  pass  step-by-step  and  systematically  during  the  study  of  all  linguistic



disciplines  at  the  higher  schools  («The  Modern  Ukrainian  Language»,  «The

Methodology of Ukrainian Language Teaching»,  «The Linguistic Analyses of the

Literary Text» and others). This process has to have an optimal technology on its

ground, as well as relevant system of approaches, principals, methods and means

of education. The system of exercises and tasks has one of the main positions.

Key  words: text,  text  linguistics,  modern  Ukrainian  literary  language,

competence  approach,  competence,  competences,  step-by-step  teaching,

educational technology, system of exercises and tasks, philology students, higher

school.

Постановка проблеми. Модернізація сучасної вищої школи передбачає

орієнтацію освіти не лише на засвоєння студентом певної суми знань, але й

на  розвиток  його  особистості,  пізнавальних,  творчих,  професійних

здібностей.  Вища  школа  має  сформувати  в  студента  низку  ключових,

предметних і загальнопредметних компетенцій, що складають компетентність

особистості  і  фахівця.  Загальнопредметні  компетенції  формуються  в

результаті засвоєння змісту освіти в тій чи іншій галузі та становлять базову

міждисциплінарну  основу  для  набуття  студентами ключових  і  предметних

компетенцій.  Цей  процес  забезпечується  компетентнісним  підходом  до

навчання. 

Компетентнісний  підхід  переміщує  акценти  з  процесу  накопичення

конкретно  визначених  знань,  умінь  і  навичок  студентів  у  площину

формування  й  розвитку  в  них  здатності  практично  діяти  і  творчо

застосовувати  набуті  знання  і  досвід  у  різних  життєвих  ситуаціях.  Таким

чином,  вища  школа  формує  у  випускника  високу  готовність  до  успішної

діяльності в реальному житті.

Основним  завданням  означеного  підходу  є  всебічний  розвиток

особистості  студента,  його  теоретичного  знання  і  мислення,  практичного

досвіду,  мовленнєвої  інтуїції  і  здібностей,  оволодіння  культурою

мовленнєвого спілкування й поведінки.



Особливості  навчально-виховного  процесу  в  компетентнісно

орієнтованому  освітньому  просторі  передбачають  застосування

нетрадиційних  форм  навчання  і  педагогічних  технологій,  орієнтованих  на

поетапне створення  умов  для  розвитку  особистості,  використання

проблемних методик навчання,  що активізують самостійну й дослідницьку

діяльність студента і викладача.

Вирішуючи завдання поетапного формування  всіх  умінь  і  навичок  у

межах  конкретної  дисципліни,  викладач  має  визначити  оптимальну

технологію  навчання  –  систему  підходів,  принципів,  методів,  прийомів  і

засобів. Поза найменшим сумнівом цей процес є актуальним і складним, саме

тому  варто  звернути  увагу  на  проблему  поетапного  навчання  студентів  у

компетентнісно орієнтованому освітньому просторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія поетапного навчання

і  формування  практичних  умінь  і  навичок  розвивалася  на  основі

загальнопсихологічної  теорії  діяльності  (П. Гальперін, Д. Ельконін,

А. Леонтьєв,  Н. Тализіна).  Цю  теорію  вчені  схарактеризували  як  сучасну

ефективну концепцію навчання.

Питання  компетентнісного  підходу  ґрунтовно  розглянуто  в  працях

В. Вербицького, Е. Зеєра, І. Зимньої, М. Сосніна, Ю. Швалба та ін.

Проблемами  його  впровадження  в  процес  викладання  дисциплін

вишівського спрямування займалися такі вітчизняні й зарубіжні дослідники,

як:  Р. Барнетт,  А. Бермус,  Н. Бібік,  Л. Іванова,  М. Лейтер,  С. Маслач,

О. Овчарук, О. Пометун, Е. Тоффлер, Р. Уайт, А. Хуторський, Е. Шорт та ін.

У  лінгводидактиці  компетентнісний  підхід  та  особливості  його

застосування  вивчали  О. Біляєв,  Є. Голобородько,  Н. Голуб,  О. Горошкіна,

С. Караман, В. Мельничайко, М. Пентилюк, Т. Симоненко, М. Стельмахович,

Г. Шелехова.

Однак  аналіз  наукової  літератури  засвідчує,  що  на  сьогодні  бракує

досліджень практичного спрямування. 



Невирішені аспекти загальної проблеми. Так, варто звернути увагу

на методику вивчання кожної дисципліни вишівського циклу з орієнтацією на

компетентнісний підхід.

З  огляду  на  вищезазначене,  метою  нашої  наукової  розвідки є

дослідження  проблеми  навчання  лінгвістики  тексту  на  засадах

компетентнісного  підходу.  Завдання –  визначити  і  схарактеризувати

особливості  технології  поетапного  навчання  лінгвістики  тексту  в

компетентнісно орієнтованому освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі теорії поетапного

навчання  лежить психологічне  вчення  про  перетворення  зовнішньої

предметної діяльності у внутрішню психічну діяльність. 

У  навчальній  діяльності  П. Гальперін  виокремлює  три  складові:

орієнтовну  (базується  на  використанні  студентами  об’єктивних  умов,

необхідних для цієї діяльності), виконавчу (забезпечує послідовне подолання

основних етапів навчання) і контрольну (вимагає від студента спостереження

за  перебігом  навчальної  діяльності  та  порівняння  її  результатів  із

відповідними  зразками,  а  в  разі  виявлення  розходжень  –  відповідного

коригування орієнтовної та виконавчої її складових). Уся діяльність, на думку

вченого, є не самоціллю, а викликана певним мотивом. А коли мета збігається

з мотивом, дія стає діяльністю [6].

Поетапне навчання  безпосередньо позитивно впливає на прискорення

підготовки конкретних спеціалістів.

Значення  даної  теорії  полягає  в  тому,  що вона  вказує  педагогові,  як

необхідно  організовувати  навчально-пізнавальну  діяльність  студента,  щоб

ефективно керувати цим процесом і швидко досягти позитивних практичних

результатів [15, с.  45].

Поетапність є однією зі складових компетентнісної технології навчання

у вищій школі.

Будь-яка сучасна педагогічна технологія являє собою синтез досягнень

науки і практики, поєднання традиційних елементів минулого досвіду й того,



що  породжено  суспільним  і  технічним  прогресом,  і  перш  за  все,

гуманізацією, демократизацією суспільства і технологічною революцією [4,

с. 125].

Сучасна  технологія  поетапного  навчання  студентів-філологів  має

ґрунтуватися на засадах компетентнісного підходу, адже саме він передбачає

навчання дією. У цьому контексті  студенти працюють не з  штучними,  а  з

реальними  проектами,  навчаються  як  у  викладача,  так  і  один  в  одного,

обирають  і  приймають  різні  рішення  у  конкретних  реальних професійних

ситуаціях, вчаться критично мислити [1, с. 126].

Зважаючи на це, викладач здійснює не тільки функцію передачі знань, а

й  усіляко  сприяє  розвиткові  професійних,  духовно-моральних,

комунікативних, естетичних, творчих якостей майбутніх учителів.

Розуміння  необхідності  підготовки  майбутнього  фахівця  як

висококваліфікованого  комуніканта  вимагає  від  викладачів  вищої  школи

постійно  звертатися  до  тексту  як  засобу  вдосконалення  пізнавальних  та

креативних умінь і навичок студентів [12].

Працюючи з текстами різних жанрів, типів і стилів мовлення студенти

філологічних  спеціальностей  удосконалюють  мовні,  мовленнєві,

культуромовні,  естетичні,  творчі  вміння  й  навички,  що  впливає  на  рівень

їхнього професіоналізму тощо. 

Як  уже  зазначалося  в  попередніх  наших  розвідках,  цьому  мають

сприяти усі лінгвістичні дисципліни вишівського циклу, зокрема: «Практикум

з  української  мови»,  «Сучасна  українська  літературна  мова»,  «Основи

культури  мови»,  «Культура  професійного  мовлення»,  «Стилістика»,

«Риторика»,  «Методика  навчання  української  мови»,  «Лінгвістика  тексту»,

«Лінгвістичний аналіз  художнього  тексту»,  «Сучасні  аспекти  лінгвістики»,

«Сучасна лінгвістика», «Теорія тексту», «Редагування освітніх видань» тощо.

Процес вивчення вищезазначених дисциплін варто будувати на  основі

теоретичної  бази  лінгвістики  тексту.  Адже  робота  на  заняттях  у  вищих

педагогічних  навчальних  закладах  з  мовленнєво-комунікативним



дидактичним  матеріалом  (текстом)  сприяє  успішному  особистісному

розвиткові  студентів,  формуванню  в  них  україномовної  комунікативної

компетентності,  риторичної  культури  –  передумови  успіху  в  практичному

оволодінні  рідною  мовою,  здатністю  використовувати  її  для  успішного

спілкування  в  реальних  життєвих  обставинах,  майбутній  професійній

діяльності [11, с. 65].

Як  бачимо,  для  студента-філолога  особливо  важливим  є  вивчення

лінгвістики  тексту  як  основи  власного  мовленнєвого  розвитку  й

використання набутих знань у професійній діяльності.

На  нашу  думку,  процес  засвоєння  лінгвістики  тексту  студентами

філологічних спеціальностей повинен мати свою технологію та ґрунтуватися

на теорії  поетапного навчання в компетентнісно орієнтованому освітньому

просторі.

Так,  компетентнісно  орієнтоване  навчання  передбачає  формування  у

студентів-філологів  низки  компетенцій, які  складають  компетентність

фахівця і особистості в цілому. 

В. Богданов вважає, що компетентнісний підхід до підготовки фахівців

у вищій школі полягає в набутті та розвиткові в студентів набору ключових,

загальногалузевих і предметних компетенцій, які визначають їхню успішну

адаптацію в суспільстві. На відміну від терміна «кваліфікація», компетенції

включають,  окрім  суто  професійних  знань  і  вмінь,  що  характеризують

кваліфікацію, такі якості, як ініціативність, співпраця, здатність до роботи в

колективі,  комунікативні  здібності,  уміння  навчатися,  оцінювати,  логічно

мислити, відбирати і використовувати відомості [2, с. 27].

Європейськими документами передбачено вісім ключових компетенцій:

рідномовна,  іншомовна,  природничо-технічна,  інформаційно-технологічна,

навчальна,  міжособистісна  (міжкультурна  та  соціально-комунікативна),

громадянська,  підприємницька,  культурна  [8].  Вони  включають  різні

особистісні якості, інтелектуальні здібності, комунікативні вміння й навички. 



Загальногалузеві  компетенції  формуються  особистістю  упродовж

засвоєння  змісту  певної  освітньої  галузі.  Предметні  –  є  складовою

загальногалузевих  компетенцій  і  стосуються  конкретного  предмета.

Наприклад,  якщо  компетенція  поширюється  на  окремі  навчальні  курси

(«Лінгвістика  тексту»,  «Сучасна  лінгвістика»  тощо),  то  це  і  є  предметна

(галузева) компетенція, яка стосується конкретного предмета і є складовою

загальногалузевих компетенцій.

Під компетенцією майбутнього вчителя-словесника розуміємо загальну

готовність  фахівця  до  встановлення  зв’язку  між  знаннями  й  конкретною

ситуацією в професійній діяльності.  Це, так званий, комплекс професійних

знань, умінь, навичок і досвіду, що необхідний для вирішення професійних

завдань.  Через  компетенції  формується  професійна  компетентність

особистості.

Професійна  компетентність  учителя-словесника  включає  емоційно-

вольову сторону, а також знання, уміння, навички, необхідні як педагогові,

так і філологові. Педагогічна компетентність є здатністю виявити володіння

базовими педагогічними компетенціями на практиці. Це ті компетенції,  які

формуються  в  ході  професійної  комунікації,  професійно-когнітивної,

організаторської, соціальної й регулятивної діяльності [5]. 

Компонентами  структури  компетентності  майбутнього  вчителя-

словесника виступають філологічна, мовна, комунікативна, лінгводидактична

компетенції,  емоційно-вольовий компонент та система якостей особистості,

що уможливлюють прояв перелічених компетенцій у професійній діяльності

[5]. 

Окрім того,  до складу філологічної компетенції  І. Трешина відносить

лінгвістичну, соціокультурну і загальногуманітарну [13, с. 297].

Обізнаність сучасного викладача з новітніми технологіями, методиками

викладання  філологічних  дисциплін,  його  практичний  досвід  і  творчий

підхід,  ділове  співробітництво  сприяють не  лише формуванню й розвитку



лінгвістичної компетенції студентів, а й удосконаленню та підвищенню їхньої

мовної і мовленнєвої культури.

Розвиткові  усіх  вищезазначених  компетенцій  студентів  філологічних

спеціальностей  сприяє  вивчення  лінгвістики  тексту,  як  однієї  з  провідних

дисциплін на філологічних факультетах.

За  умови поетапного  навчання  цей  процес  має  починатися  з  першої

лінгвістичної  дисципліни на першому курсі  навчання і  продовжуватися до

останнього року навчання студента у ВНЗ.

Так, починаючи вивчати дисципліну  «Сучасна українська літературна

мова.  Фонетика.  Орфоепія.  Графіка.  Орфографія»,  студенти першого курсу

вже  мають  працювати  над  засвоєнням  лінгвістики  тексту  і  формуванням

відповідних  компетенцій.  Продовжується  поетапне  й  системне  вивчення

лінгвістики тексту в процесі засвоєння наступних дисциплін, відповідно до

вибіркового  й  нормативного  компонентів  змісту  філологічної  освіти

(«Сучасна українська літературна  мова. Лексика. Фразеологія. Будова слова.

Словотвір»,  «Сучасна українська літературна мова.  Морфологія»,  «Сучасна

українська  літературна  мова.  Синтаксис  простого  і  складного  речення»,

«Сучасна  українська  літературна  мова.  Стилістика»,  «Методика  навчання

української мови в ЗОШ та ВНЗ», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту»,

«Сучасна лінгвістика», «Редагування освітніх видань» тощо).

З  огляду  на  це,  вивчення  усіх  розділів  курсу  «Сучасна  українська

літературна мова» слід максимально зорієнтувати на потреби сучасної вищої

школи, ураховуючи надбання лінгвістичної й методичної науки. Цей процес

безумовно має ґрунтуватися на останніх досягненнях лінгвістики тексту, адже

лише на основі тексту можна простежити взаємозв’язки, які виникають між

одиницями різних мовних рівнів, що сприяє розвиткові мислення студентів.

У цьому аспекті вартий уваги той факт, що саме з вивчення поняття «текст» і

його  складових  починають  роботу  над  поетапним і  системним вивченням

мови у вищій школі. 



Засвоєння  теоретичних  засад  поняття  «текст»  є  необхідною

передумовою  успішної  реалізації  завдань,  що  стоять  перед  учителем-

філологом,  але  далеко  не  всім  аспектам  вивчення  тексту  приділяється

належна увага в курсі «Сучасна українська літературна мова».

Формування особистості вчителя, здатного творчо і плідно працювати в

умовах сучасної школи, можливе лише за наявності якісно нових вимог до

його фахової підготовки. Це можливо за умови перегляду діючих програм із

лінгвістичних дисциплін, і перш за все, із «Сучасної української літературної

мови» як основної навчальної дисципліни, яка повинна орієнтувати вчителя

на забезпечення єдності мовної освіти й мовленнєвого розвитку учнів. Зміни

мають  стосуватися  всіх  розділів  програми  з  «Сучасної  української

літературної мови».

Окрім  того,  слід  розробити  відповідну  систему  вправ  і  завдань

спрямовану на всебічне вивчення сучасної української літературної мови і,

зокрема, лінгвістики тексту.

У  межах  нашого  дослідження  наведемо  приклади  тих  завдань,

виконання  яких,  на  нашу  думку,  відображатиме  поетапне  й  системне

навчання лінгвістики тексту на заняттях із «Сучасної української літературної

мови»  і  сприятиме  формуванню  професійних  компетенцій  майбутніх

фахівців-філологів:

– «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка.

Орфографія»:

► Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок. Запишіть його

фонематичною  та  фонетичною  транскрипціями,  зіставте  звуковий  і

фонемний склад виділених слів. Визначте мовні ознаки поданого тексту.

Ще вдосвіта Григорій встав, умився і, склавши в торбу свої пожитки,

тихенько  вийшов із  монастиря.  Не  зазирнув  і  до  Лаврентія:  часу  багато

буде – зайде до нього на Святі гори.

Туманним сонним містом попростував до Троїцької, де у отця Бориса

квартирував Михайло.  Не віда сам,  куди  подається і  що робитиме у цім



тіснім  безмежнім  світі,  де  розминутись  ніде  пихатій  кривді  з  правдою.

Єдиний скарб він має – свободу духу і тіла, тож пильнувати мусить, щоб не

пошитись якось ненароком самому в дурні й не залишитися без цього скарбу.

Ні  за  яких  обставин не  слід  міняти волю на  кусень  хліба.  Як  часто ми,

боячись лишитись голодні тілом, зі страху нівечимо свій дух, принижуємося

перед володарями і  навіть тими,  хто може дати їсти.  Коли б  не  це,  не

розрослася б так буйно кривда на полі правди, істини (В. Шевчук).

► Прочитайте  текст.  Визначте,  проілюструйте  і

схарактеризуйте  всі  можливі  чергування  звуків,  фонем  у  словах.

Спираючись на індуктивний (докази, факти – висновок) чи дедуктивний

(теза  –  докази)  шлях  мислення,  побудуйте  текст-міркування  щодо

вислову О. Довженка «Безбарвна людина ота,  яку  посаду не  посідала б

вона, і труд її, не зігрітий теплим промінням часу, безбарвний».

...Я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини в

цілому. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Коли ж обертаюсь я

часом до криниці, з якої пив колись воду, і до моєї білої привітної хатини,

посилаючи  їм  у  далеке  минуле  своє  благословення,  я  роблю  ту  лише

«помилку»,  яку  роблять  і  робитимуть,  скільки  й  світ  стоятиме,  душі

народні живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства.

Світ одкривається перед ясними очима перших літ пізнання, всі враження

буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну.

Сумно й смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись

до найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не бачить вона

дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості ані людяного суму.

Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її, не зігрітий

теплим промінням часу, безбарвний.

Сучасне  завжди на  дорозі  з  минулого  в  майбутнє.  Чому  ж я  мушу

зневажити все минуле? (О. Довженко).

– «Сучасна  українська  літературна  мова.  Лексикологія.  Фразеологія.

Будова слова. Словотвір»:



► Прочитайте уривок із тексту І. Вихованця про мову. Випишіть

власне  українські  слова,  користуючись  етимологічним  і  тлумачним

словниками, з’ясуйте їх значення й ознаки. Продовжіть текст власними

роздумами і схарактеризуйте його з мовного погляду.

З  раннього  дитинства  і  до  глибокої  старості  людина  невіддільно

пов’язана  з  мовою.  Це  єдине  знаряддя,  що  вивищує  людину  над  світом,

робить її нездоланною у пошуках істини. Розпочинається прилучення дитини

до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні.

Кожен день дає нам урок пізнання. Завжди і скрізь наш учитель – мова…

(І. Вихованець).

► Прочитайте.  Поділіть  текст  на  абзаци  і  виділіть

концептуальне речення у кожному з них. Випишіть з поданого тексту

слова,  утворені  на  основі  лексико-семантичного  способу,  обґрунтуйте

виконання.  Користуючись  словником,  випишіть  7–10  слів  утворених

означеним способом, поясніть їх.

Як, де і під впливом яких обставин народжується мода? Вже в давні

часи у кожної моди був і співавтор – людина, яка першою переймала ідею

художника-кравця. Імена цих сміливців інколи зберігались у назві костюма,

який з їхньої легкої руки входив у моду. Так, цупкий сірий капелюх з чорною

стрічкою називається «дербі» – за іменем англійського графа Дербі,  який

носив  його  на  перегони.  Популярний  сьогодні  крій  рукава  «реглан»  було

розроблено спеціально для барона Реглана, який втратив руку під Ватерлоо.

На початку XX ст. молоді  люди носили зачіску «а ля Титус»,  наслідуючи

вродливого  сина  Рембрандта.  У  20-ті  роки  XIX  ст.  став  популярним

крислатий капелюх генерала Болівара, який очолив боротьбу проти іспанців

у Південній Америці.  Капелюх так і  назвали «болівар». Був іще один шлях

поширення нової моди – театр. Так, у першій чверті XIX ст., коли французи

захоплювались  п’єсами  Бомарше,  у  моду  ввійшов  «альмавіва» –  широкий  і

вільний чоловічий плащ, у який був одягнутий граф Альмавіва, герой п’єси

(Л. Троїцька).



– «Сучасна українська літературна мова. Морфологія»:

► Прочитайте  текст  і  доберіть  до  нього  заголовок.  Визначте

основні категорії цілісності даного тексту (змістова, комунікативна та

структурно-граматична  єдність).  Складіть  опис  весни  (10–12  речень),

використовуючи при цьому тільки іменники та прикметники. Поясніть

яку роль, на вашу думку, виконують ці частини мови в тексті.

Перший весняний місяць нерідко називають господарем полів та лісів.

Довкола вже зникли снігові кучугури, на обійстях заяріли під парким сонцем

цятки  талої  води,  на  пагорбах  почала  тужавіти  земля,  прокльовуючись

ранньою  травичкою.  Попід  вікнами,  ощасливлені  пробудженням  природи,

радісно  попискують  синички,  а  табунці  горобців,  зібравшись  у  ватаги,

з’ясовують свої «парубоцькі стосунки»...

Березень – найочікуваніший місяць селянина. Впродовж усієї зими він

жив надією про час,  коли земля прокинеться од зимової сплячки і  можна

буде, нарешті, вдихнувши на повні груди теплого повітря, прокласти першу

рахманну борозну. Дбайливі господарі вже напоготові – полагоджено вози,

чекають  підвішені  під  стріхою  плуги  й  борони,  приготована  в  лантухах

посівна  яровина.  «Як прийшов  марець,  то покинь  сани,  візьми віз,  викинь

шубу й з печі злізь», – казали в народі. Та, перш ніж вийти в поле, хлібороби з

нетерпінням чекали, коли офіційно завітає в гості довгождана господиня –

весна (В. Скуратівський).

► Прочитайте текст і  визначте його стиль. Складіть розповідь

про  життя  тварин  (тварини)  з  використанням  матеріалу  поданого

тексту.  Схарактеризуйте  вжиті  в  ньому  числівники,  правильно

прочитайте  й  запишіть  їх  форми.  Зробіть  частковий  структурно-

граматичний аналіз власного тексту.

У  США  знайдено черепаху, вік якої обчислено майже 130 роками. Це

дуже довгий вік, але людина може прожити значно більше. Років 20 тому на

Кавказі померла жінка 180 років. Це, мабуть, найдовший вік людини, досі

зареєстрований.



Американське географічне товариство опублікувало цікаві дані про те,

як довго живуть люди й інші істоти, якщо доживають до повного свого

віку. Згідно з цими матеріалами найдовше живе людина – від 70 до 100 років.

З  тварин найдовше живе слон –  від  45 до 70 років;  друге  місце  за

носорогом – від 30 до 50 років. Кити, великі морські тварини-ссавці, живуть

до 30 років. Із свійських тварин найдовше живе кінь – від 20 до 35 років.

Корова рідко коли доживає до 25 років. Вік собаки – від 5 до 15 і рідко до 20

років. Коти живуть від 7 до 15 років.

Серед  риб  найдовший  життєвий  вік  має  короп.  Деякі  з  коропів

доживають до 60–70 років. Форелі й окуні – до 15–20 років.

Серед птахів найдовше живуть папуги й орли – до 60 років. Канарки

живуть до 25, а вільшанки – до 12 років (Із газети).

– «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис»:

► Перепишіть текст. Виділіть узгоджені й неузгоджені означення,

визначте  спосіб  їх  зв’язку  з  означуваним  словом.  Зробіть  частковий

лінгвістичний аналіз тексту.

Тільки рішуча активізація культурної діяльності, художньої і наукової

творчості  в  усіх  сферах  народного  життя  зможе  надати  процесові

українського відродження реальної дійової сили, піднести українську націю

на вищий рівень цивілізованості. Наша культура багато має зробити, щоб

звільнити  кожного  від  комплексу  меншовартості,  пробудити  в  усій

людності  України  почуття  національної  честі  й  самоповаги.  Звичайно,

нелегко одразу психологічно змінитися людям,  які  упродовж багатьох літ

почували себе духовними заручниками. Той, чиє життя минало в атмосфері

репресій,  утисків  і  принижень,  має  виявити  неабияку  силу  духу,  щоб

сприйняти нову історичну ситуацію, звикнути до нового мислення і реально

виявити  себе  в  ньому.  Маємо  всі,  відкинувши  сумніви,  усвідомити,  що

сьогочасна історія справді  дає шанс нашій нації  відродитись,  зміцнитись

духовно,  повністю  виявити  свій  творчий,  інтелектуальний  і  мистецький

потенціал (О. Гончар).



► Доберіть  із  художніх  текстів  5-7  простих  речень  з

відокремленими  обставинами,  вираженими  дієприслівниками  і

дієприслівниковими зворотами. Зробіть синтаксичний розбір виписаних

речень. Одне з речень уведіть у текст як концептуальне. Власний текст

запишіть.

► Прочитайте  тексти,  поділіть  їх  на  абзаци.  Визначте  типи

складних  синтаксичних  цілих.  Схарактеризуйте  мовні  засоби,  що

об’єднують речення в надфразну єдність. Зробіть цілісний лінгвістичний

аналіз одного з текстів.

***

Доля, виявляється, є не лише у людей, а й у криниць. Землю розтинали

князівські  міжусобиці,  вона  горіла  під  ординськими  ногами,  її  топтали

яничари, нею бігли ріки сліз і крові, а криниця вижила. За сім століть її ніхто

не засипав, не зруйнував. Чиїсь руки її постійно оновлювали. Двадцять перше

століття її забуло. Воно зробило такий шалений виток по спіралі, що куди

йому  було  до  якоїсь  там  криниці.  І  час  позбиткувався  над  нею.  Поволі

замулювалися джерела, вмирала вода, гнили дубові цямрини. Стояла собі за

селом,  неподалік  хутора,  забута,  напівмертва,  і  пригадувала  лиця,  що

відбивалися  в  її  гладині:  русинські,  українські,  татарські,  монгольські,

турецькі.  Пригадувала посвистування стріл,  нагайок,  побрязкування мечів,

шабель, вибухи снарядів і втомлено ховалася під землею. Повільно й тяжко…

(К. Мотрин).

***

Над річкою і лісом засинювалось небо: здалеку-предалеку, погуркуючи

та поблискуючи, накочувала гроза. Потемніла вода в річці, зашуміли дерева,

заметалися  птахи.  Бусли  лячно  замахали  крильми  то  тут,  то  там  по

лісових болітцях. І враз все стихло. Стогін лісу подався далі й далі від грози.

У високості сухо шелеснуло. Синьо спалахнула річка. Ліс осяявся синьо. То

хмара, чорна і низька, пустила із себе першу стрілу-блискавицю. У надрах

хмари  зарокотало,  спершу  неголосно  й  нестрашно,  а  далі  голосніше  й



потужніше.  Ліс  раптом  охнув  від  жаху  –  так  по  ньому  вдарило  згори

(Г. Тютюнник).

Виконання  такого  типу  вправ  і  завдань  на  заняттях  із  навчальної

дисципліни  «Сучасна  українська  літературна  мова»  забезпечує  не  лише

вивчення  мови  в  цілому,  а  й  аналіз  специфіки  синтаксичних  конструкцій,

класифікаційних  ознак  лексичних  одиниць,  мовностильових  особливостей

текстів  тощо.  Це  підвищує  мовний  рівень  студентів-філологів,  логічно

підводить  їх  до  самостійного  пошуку  цікавого  мовно-літературного

матеріалу,  навчає  робити  відповідні  лінгвістичні  висновки  і  створювати

власні  тексти,  розвиває  інтелект,  культуру,  мислення,  практичні  навички,

сприяє розвиткові професійних компетенцій.

Звичайно,  така  робота  не  повинна  обмежуватися  тільки  навчальним

курсом  «Сучасна  українська  літературна  мова».  Цей  процес  має  бути

поетапним  і  системним  під  час  вивчення  усіх  дисциплін  лінгвістичного

спрямування у ВНЗ. 

Висновки.  Таким  чином,  вирішити  проблему  поетапного  навчання

лінгвістики  тексту  студентів  філологічних  спеціальностей  у  межах  однієї

статті  неможливо.  Однак,  ми  спробували  окреслити  основні  аспекти

означеного напрямку дослідження. 

На наш погляд, процес навчання лінгвістики тексту має будуватися на

засадах компетентнісно орієнтованої освіти і проходити поетапно й системно

під час вивчення всіх дисциплін лінгвістичного спрямування у вищій школі.

У своїй основі він повинен мати оптимальну технологію, а саме відповідну

систему підходів, принципів, методів, прийомів і засобів навчання. Система

вправ і завдань тут має займати одну із основних позицій.

Перспективи  подальших  розвідок вбачаємо  в  поглибленому

дослідженні  проблеми  навчання  лінгвістики  тексту  студентів-філологів  на

засадах компетентнісного підходу.
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