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ABOUT THE AESTHETICS OF TEACHING THE MATHEMATICAL PROBLEM ON HUMANITARIAN
FLOWS OF SENIOR SCHOOL
Summary. At present, both in many countries and in
Armenia, high school education is carried out according to
differentiated streaming programs. An important part of
our study is the problem of increasing the effectiveness of
teaching mathematics in the humanitarian stream. Pupils
in this stream show a disinterest in teaching math. This is
evidenced by the results of a survey among students of
the humanitarian flow of high school and math teachers
teaching in this flow. The reasons are varied: the
unsatisfactory level of mathematical training of students
in the humanitarian flow, the workload and complexity of
the program material, the allotted time, the application
background that is weakly expressed in the textbooks,
the chosen teaching method, low motivation, and so on.
Thus, the picture is as follows: the process of learning
mathematics in the humanitarian flow is inefficient. In our
opinion, in the matter of increasing the interest of students
in the humanitarian stream, as well as increasing the

effectiveness of teaching mathematics, we will have
positive dynamics if we make the aesthetic potential of
mathematics and mathematical education more obvious,
and develop practical ways to increase the aesthetics of
teaching mathematics. In the context of this article, we
will consider the mathematical problem and the features
of its training in the humanitarian flows of high school.
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ДІАЛЕКТНІ ТЕКСТИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
закладах, де акцент робиться на вмінні
усно й письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання,
письмо, застосування мультимедійних засобів) [1, с. 11]. Такі вимоги до спілкування
державною мовою зумовлюють модернізацію змісту освіти. У чинних законодавчих
документах і програмах з української мови
наголошено, що розвиток комунікативних
навичок учнів успішно здійснюється завдяки текстоцентризмові як одному із провідних підходів до вивчення рідної мови й
літератури. Водночас на уроках використанню текстів як навчального ресурсу приділяється недостатньо уваги (за винятком
уроків розвитку зв’язного мовлення). Зазначимо, що йдеться переважно про навчання з використанням художніх текстів.
Разом із тим недооціненим залишається
дидактичний потенціал діалектних текстів,
адже зразки живого мовлення містять не
лише мовний матеріал, але й народні знання та інформацію про звичаї, менталітет,
картину світу діалектоносіїв тощо. Ці факти зумовлюють актуальність проблеми використання діалектного дискурсу як навчального ресурсу.

У статті обґрунтовано доцільність текстоцентричного підходу в мовній освіті учнів
старших класів; виявлено дидактичний потенціал діалектних текстів; розкрито особливості
використання зразків народного мовлення при
вивченні рідної мови; наголошено на виховній
функції таких текстів. Запропоновано перелік
збірників діалектних текстів з різних регіонів
України та опубліковано тексти, записані автором у східнополіських говірках, якими можна
послуговуватися на уроках української мови як
навчальним ресурсом.
Ключові слова: мовна освіта; учні старшої
школи; текстоцентричний підхід; текст; діалектний дискурс; етнічна самосвідомість.

Постановка проблеми. Сучасний учень
– людина, яка має власну думку і здатна її
висловлювати, може реагувати на соціальні
та культурні явища, змінювати навколишній світ. Важливим у цих процесах є вміння обґрунтовувати й транслювати своє
бачення, відстоювати власну позицію,
конкурувати з іншими або утворювати
колаборації задля досягнення спільної мети. Одним із чинників успішної реалізації
цього є володіння державною мовою, формування комунікативних навичок, що закладаються в сім’ї, а потім розвиваються у
дошкільних і загальноосвітніх навчальних
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Мета статті – дослідити особливості
використання діалектного тексту у вивченні української мови; ввести у науковий обіг зразки живого народного мовлення, що містять дидактичний і виховний
потенціал.
Виклад основного матеріалу дослідження. Текст є одним із інструментів
навчання рідній мові та літератури. Текстоцентричний підхід обґрунтували у своїх
працях Ф. Бацевич, Л. Варзацька, О. Павлик, М. Пентилюк, К. Плиско, Т. Симоненко, О. Семеліт та ін.
Лінгводидакти наголошують на ізольованості, недосконалості мовних ілюстрацій
у підручниках з української мови, стверджуючи, що «мовний матеріал для завдань
у діючих підручниках нерідко підпорядкований теоретичним темам. Це створює
стереотип сприймання і вимагає такого ж
стереотипу відтворення» [2, с. 241]. Тоді як
використання текстів сприяє системному
вивченню мовних явищ, ознайомленню з
ними в контексті.
Водночас науковці акцентують увагу не
лише на ролі текстів у формуванні мовної
особистості учнів, а й підкреслюють їхній
виховний і розвивальний потенціал. Наприклад, С. Плиско зазначає, що на уроках
української мови з опорою на зв’язний
текст «учитель може якнайтісніше поєднувати навчання з вихованням у різних напрямках, а також активно впливати на
розумовий розвиток дітей, домагаючись
свідомого опанування ними знань, умінь і
навичок з теми» [3, с. 2].
Діалектні тексти є надійним джерелом
відомостей про особливості діалектного
мовлення на всіх рівнях мовної системи,
однак вони не лише представляють особливості мовлення жителів певних територій, а й концентрують в собі іншу цінну
інформацію.
На важливості дослідження й фіксації
діалектного мовлення, а також на науковому, дидактичному й виховному потенціалі діалектних текстів наголошують Г. Аркушин, Г. Гримашевич, П. Гриценко та ін.
Діалектний текст містить багатий мовний матеріал, використовуючи який на
уроках української мови, можна вивчати
лексику та особливості її функціонального
навантаження, семантику та емоційне забарвлення слів, стійкі словосполучення,
стилі мови, тощо. Проте діалектний дискурс є не лише джерелом власне лінгвістичних досліджень, зразки народного мовлення містять надійний фактаж для інших
галузей знань: етнографії, історії, археології, етнопедагогіки тощо.
Текстоцентричний підхід до вивчення
української мови із використанням зразків

живого народного мовлення може здійснюватися двома шляхами.
Найбільш поширений спосіб – це використання учителем заздалегідь підготовлених тестів із завданнями до них.
Учитель може добирати зразки народного мовлення в опублікованих раніше збірниках діалектних текстів, хрестоматіях,
етнографічних нарисах, працях, присвячених дослідженню усної народної творчості
(наприклад, збірниках народних казок,
пісень тощо). У списку бібліографічних посилань подаємо покликання та такі джерела [4–15].
У статті презентовано унікальні тексти,
записані автором у говірках Східного Полісся за спеціально укладеною програмою,
які можна використовувати на уроках
української мови та літератури відповідно
до виучуваних тем. Ідеографічна сфера,
яку охоплюють зразки народного мовлення, може стосуватися народного побуту,
культури, народних ремесел, живої та неживої природи тощо. Ми обрали діалектні
тексти про птахів і подаємо їх у фонетичній транскрипції, в основу якої покладено
загальноприйняту діалектологічну транскрипцію. Однак для зручності й уникнення
переобтяження учнів додатковою інформацією (графічними знаками зокрема)
учитель може використовувати орфографічний варіант текстів.
Варто зауважити, що послуговуючись
діалектними текстами як навчальним матеріалом, учитель має підготувати учнів до
їх сприйняття, адже діалекти відрізняються від літературної форми національної
мови. Однак саме наявність цих відмінностей і виявлення їх можуть викликати додатковий інтерес і активізацію пізнавальної діяльності учнів.
Для прикладу порівняймо опис одного й
того ж птаха (одуда) в науковій літературі
й у діалектному дискурсі:
«Менший за голуба, з довгим, тонким,
трохи загнутим донизу, дзьобом. На голові
віялоподібний, рудий з чорними кінцями
пер «чуб». Голова, шия, спина і низ тіла
руді, а черево брудно-біле. Крила широкі,
округлі, з білими смугами. Хвіст довгий,
чорний, з білою смугою посередині …
В польоті добре помітні білі та чорні смуги
крил, чорний з білою смугою хвіст та рудий
«чуб» [16, с. 221];
у|дод |селиц’:а коло‿|пас’іки / в’ін ў|редниĭ
дл’а |пас’іки / в’ін ле|тит’ / ра|з’:авиў
г|лотку / ў |його рот чи|малиĭ / і ўс’а
ра|боча пче|ла ко|торайа і|де на тоĭ / попа|дайе йо|му / йо|му ўре|да не|ма / а
|в’ін‿йійі
сабиі|райе / збиі|вайе // а
|сам‿в’ін
|чупчиком
кра|с’івиіĭ
/
ш
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кра|сав’ец // росц|в’етка там йак ў
ін’|д’ейцоў / шче‿й ш |чупчиком /
кра|савец’ / |йа‿ж‿вам ка|жу // а |запах
та|киіĭ спеце|ф’ічес’киіĭ //
(с. Нехаївка Чернігівської області).
Крім того, що діалектні тексти здатні
зацікавити учнів, активізувати їхню увагу,
креативне мислення, послуговування ними
на уроках української мови як навчальним
ресурсом має такі переваги:
1. Діалектний дискурс є безперечним
джерелом збагачення словникового запасу
учнів, адже школярі можуть поповнювати
свій лексикон новими словами, зокрема й
вузьколокальними, що функціонують на
певній території. Як стверджує Г. Петрович, «словникова робота, що побудована на
зіставленні діалектних слів та їх літературних відповідників, є одним із найефективніших засобів збагачення, уточнення, активізації і розвитку мовлення школярів...,
сприяє формуванню у школярів високої
мовної ерудиції, знайомить учнів з особливостями історичного розвитку і духовної
культури краю, розвиває пізнавальні інтереси, виховує у дітей шанобливе ставлення
до мови дідів та прадідів, любов до рідного
слова» [17, с. 172].
Робота з діалектними текстами надає
учням й інші можливості. Інколи саме народне мовлення зберігає інформацію про
слова, що знаходяться у щоденному вжитку школярів, але значення яких вони не
можуть пояснити. Ідеться про лексеми, які
втратили свою первинну мотивацію і
зв’язок із твірною основою, тобто деетимологізовані. Семантику таких слів можна
з’ясувати лише за допомогою контексту або
в результаті роботи із діалектними та етимологічними словниками. Така дослідницька діяльність учнів неодмінно сприятиме
не лише розвитку власне лінгвістичної, а й
формуванню лексикографічної компетентності (тренуванню умінь і навичок роботи
зі словниками різних типів).
2. Діалектний текст дозволяє опанувати
мову на всіх рівнях мовної системи (навіть
попри відмінності в діалектному й літературному варіантах національної мови, на
чому вчитель має наголошувати). Зазначимо, що саме ілюстрація певної виучуваної
теми не ізольованим мовним матеріалом, а
зразками зв’язного мовлення водночас розвиває фонетичну, морфологічну, граматичну та інші компетенції учнів. Таких навчальних цілей можна досягти, добираючи
доцільні завдання до текстів. Наприклад,
під час опанування морфологічною нормою учням можна запропонувати таку
комплексну вправу: у поданому тексті підкресліть дієслова, замініть діалектні слова

загальновживаними відповідниками, утворіть від них форми наказового способу 1 та
2 особи множини:
чорно|гузи‿кажут’ до по|ганого д|вору не
й|дут’ / посе|л’айуц’:а у |доброму дво|р’і
// о|це прец|казуйут’‿вони / чорно|гузи /
йак|шо йа|кас’ б’і|да у |ц’ому д|вор’і
с|лучиц’:а / во|ни ўте|чут’ / з|начит’ у|же
з|наĭ остер’і|гаĭс’а / а|бо пожа|ру / а|бо
с|мерт’і // во|ни уй|дут’ з д|вору //
(с. Дубовий Гай Прилуцького району
Чернігівської області);
3. Використання діалектних текстів
сприяє підвищенню престижності володіння української мовою й обізнаності в національній культурі. Той факт, що літературна мова давно втратила багато автентичних рис, а діалекти й досі зберігають їх,
свідчить про архаїчність української мови
й особливість її системи (порівняно з іншими слов’янськими) й може стати приводом для гордості й головним стимулом опановувати національну мову в народному й
літературному її варіантах. Наприклад,
сьогодні ще функціонують у східнополіських говірках реліктові елементи – дифтонги (сполучення двох голосних звуків, що
вимовляються як один) іе, уи, уі, уо; це підтверджує текст, записаний у с. Красне Чернігівського району Чернігівської області:
ну то |кажут’ гу|де // дак те|пер‿же н’еа
па|чуйеш // ка|л˙ис’ |це‿ўже / йак навес’|н’і / шо у|же пач|нут’ л˙ис|точки
зел˙е|н’͜іет’ дак ... / ка|л˙ис’ йа‿ш та|койу
бу|л˙а ма|л˙ойу / дак |пидемо / так |тиихо
|тиихо |вечерам / |жаб’і |кумкайут’ на
ба|л˙от’і / кра|сʼ͜іево / |чаĭки ки|гичут’ / о
// а це нази|ваец:а |дики |в͜уил˙ / |тик’і
|ууу // п|тичка та|ка / йо|го‿так нази|вайут’ // йа ка|жу / ну ш|чо во|но
та|ке? // па|буде / па|буде / |тик’і |ууу
// да так к|р’і͜епко / г|ромко //
4. Використання діалектного дискурсу
сприяє засвоєнню знань не тільки з української мови, але й відомостей про народний
побут, культуру, звичаї, традиції, світосприйняття українців, основ мовного етикету, культури поведінки тощо. Так, наприклад, зразок наведеного нижче тексту
ілюструє виготовлення традиційних виробів із тіста, якими оздоблювали весільний
коровай:
сол˙о|веĭчики л’і|пил˙и // о|це‿ш / ну йак?
//
ота|ку
нап|рикл˙ад
ну
ота|ка
ка|чул˙очка |т’іста / о|тут наче чут’ переш|чикнуте і так‿|о раз отак‿|о і
о|тутачки о|так гре|б˙інчик і |ʒ’обик / а
то|д’і дру|гу‿туйу о|такочки об|вит’ по
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|шиĭц’і

о|так об|вит’ / по с|пин’ц’і / і
наўх|рест отак‿|о прида|вит’ / і то|д’͜іе
|ножиком о|так на к|рил’ц’ах р’із|нут’ і на
х|востику // і сол˙о|веĭчик // а то|д’іе
л’і|пил˙и коро|ваĭ / коро|ваĭ сад|жал˙и /
|вопшем
на|л’іпл’увал˙и
з|разу
|
|
|
сол˙о веĭчикоў ма л˙ен’ких оце‿ так йак йа
|т’іки
ка|жу
ма|л˙есен’к˙і
та|к˙і
/
ма|лен’ки сол˙о|веĭчики / го|л˙͜уивочку
та|ку
/
так
/
сол˙о|веĭчикоў
на|л’іпл’увал˙и і од|ну |шишку / так /
те|перечки у|же йак нал’і|пил˙и так
ви|качуйут’ |т’істо у х|ворм˙і / к|ругл˙и
|хорми
а|бо зуб|части / посе|редин’і
|
та ку‿наче чу‿чут’ |дирочку |тейе / і
|шишку
ту|ди са|ǯал˙и а то|д’͜іе розби|вал˙и йаĭ|це / так / роско|л˙очувал˙и і
|тийі
сол˙о|веĭчики |ц’ійі ўмо|чал˙и і
об|саǯувал˙и
вес’
коро|ваĭ
о|так
|
|
сол˙о веĭчиками // мо‿і‿до‿поў сот’н’і‿йіх /
до|вол’і / а то|д’͜іе‿во|но пут|ходит’
т|рошки / а то|д’͜іе‿ўже са|ǯали у п˙іч / і
це до |пари йіх |робл’ат’ / не два /
мо‿й‿чо|тири / хто‿й‿ш’іс’т’ / йак |роду
до|вол’і / а то|д’і пе|чут’ |шишки /
|шишки о|д’:іл’но //
(с. Хибалівка Куликіського району
Чернігівської області).
Усвідомлення старшокласниками самобутнього характеру національної культури
сприяє етнокультурному вихованню, формуванню й розвитку їхньої етнічної самосвідомості.
Ще одним способом вивчення народної
мови й використання її як навчального
ресурсу є активізація й організація дослідницької діяльності учнів. З огляду на це,
найбільш ефективними, на нашу думку,
формами й методами роботи, що розвивають творчу активність учнів, є індивідуальні та колективні проєкти, розігрування
діалогів та інсценування діалектних текстів
тощо.
Наприклад, старшокласникам можна
запропонувати виконати проєкт із записування діалектних текстів із подальшою їх
обробкою й дослідженням. Спочатку треба
визначитися з темою й переліком запитань
для інформантів, зафіксувати текст на
будь-який носій (диктофон, телефон, відеокамеру), презентувати його в контексті
визначених раніше завдань. Теми для учнівських проєктів можуть бути абсолютно
різними: народні свята, страви, народні
звичаї, розповіді про історичні події та ін.
Зауважимо, що така проєктна діяльність
учнів може мати своє логічне продовження
у функціонуванні секцій, гуртків, проведенні факультативів і спецкурсів. Подібна
робота школярів розвиває в них дослідни-

цькі навички, уміння самостійно збирати
інформацію, сприяє розвитку критичного
мислення, удосконалює вміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати мовні факти.
Добираючи тексти, учитель має враховувати вікові особливості учнів, а також
дотримуватися низки інших вимог до діалектного дискурсу:
1) тест має містити інформацію з мовної
теми, що вивчається;
2) текст має бути невеликим за обсягом,
адже задовгий і складний для сприйняття
зразок народного мовлення може стати на
заваді концентрації учнів та деактивізувати їхню пізнавальну діяльність;
3) текст має бути цікавим; наявність у
ньому захопливого сюжету чи невідомих
учням фактів сприятиме підвищенню мотивації школярів до навчання.
Зазначимо, що вчитель може використовувати тексти різних жанрів: як звичайний побутовий дискурс, так і зразки народнопоетичної творчості (казки, пісні,
легенди тощо).
Висновки й перспективи подальших
досліджень. Отже, текстоцентричний підхід у навчанні українській мові дає учням
можливість опановувати мовні факти не
ізольовано, а в системі. Використання діалектних текстів як навчального ресурсу
дозволяє розвивати мовленнєві вміння й
навички школярів (наприклад, здатність
аналізувати й створювати тексти різних
стилів мовлення), підвищувати мотивацію
до пізнавальної діяльності, активізувати
самостійну роботу. Так, під час записування діалектного матеріалу учні вдосконалюють уміння вести діалог, ставити запитання й збирати інформацію, аналізувати зафіксований фактаж. Завдяки роботі зі зразками живого народного мовлення у старшокласників формується власне мовознавча й комунікативна компетентність. Крім
цього, діалектний дискурс має великий
виховний і розвивальний потенціал, адже
ознайомлення із народними знаннями, відомостями про матеріальну й духовну культуру українців сприяє розвиткові етнічної самосвідомості учнів.
Перспективу
подальших
досліджень
вбачаємо у вивченні особливостей використання діалектних текстів при вивченні
інших предметів, наприклад на уроках
української літератури, біології, історії
України тощо, адже тексти можуть містити
інформацію, яка, можливо, раніше не була
оприлюднена (наприклад, факти з біографії якогось письменника, дані про таксономію тварин тощо).
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DIALECT TEXTS AS EDUCATIONAL RESOURCE AT UKRAINIAN LESSONS
Summary. Introduction. The presence of the requi?ements of modern society to the secondary school
graduate determines the modernization of education, in
particular its content. One of the current principles of
studying the Ukrainian language today is a text-centric
approach. The essence of text-centrism is to use texts as
illustrative material in the study of language topics. In the

texts selection, teachers prefer artistic samples. But diale?t texts - records of living folk speech can also be used as
a learning resource.
The purpose of the article is to prove the expediency of
using dialect texts as an educational resource in
Ukrainian language lessons; to publish some examples of
living folk speech, recorded by the author in East Polesian
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dialects, which can be used in the teaching and education
of high school students.
The following methods were used in the study:
analysis, synthesis, abstraction, analogy, generalization,
as well as the method of continuous sampling.
The main results of the study. Complex tasks, made
on a text basis, allow developing not only language and
speech knowledge and skills of students, but also the
ability to formulate their own statements, as well as to
satisfy the cognitive interests of students. Dialect texts
contain rich linguistic material, so their use allows you to
master the language at all levels of the language system.
Acquaintance with samples of folk speeches promotes the
prestige of proficiency in the Ukrainian language. Through
dialect texts, students get acquainted with the world
picture of Ukrainians, their customs, traditions, spiritual
and material culture, folk life. All this forms the ethnic
consciousness of high school students.

Originality. The article raises the issue of the use of
dialect texts in the study of the Ukrainian language for the
first time and publishes samples of dialect discourse
recorded in East Polesian dialects.
Conclusions and author’s specific suggestions. The
use of dialect texts contributes to the development of
language and speech competence of students, as well as
general cultural and national education of high school
students. The didactic and information potential of dialect
texts is very large, so they can be used in the study of
other subjects (Ukrainian literature, history of Ukraine,
biology, geography, etc.).
Keywords: language education; high school students;
text-centric approach; educational resource; text; dialect
text; teaching the Ukrainian language; ethnic identity.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ
ности с творческим типом мышления,
умеющей ориентироваться в потоке информации и самостоятельно обогащать свой
словарный запас на материале словарей
различных типов (одноязычные, двуязычные и др.).
Методика использования словарей нуждается в кардинальном переосмыслении в
свете новых требований, предъявляемых
дидактикой, лингвистикой, психологией к
процессу становления и развития двуязычия и многоязычия.
Уровень владения русской речью учащихся школ с казахским языком обучения
не всегда отвечает современным требованиям (особенно русской речью в сельской
местности, и к слову, в г. Туркестане). Такое положение дел должно компенсироваться процессом активного использования словарей, работа с которыми формирует у школьников потребность к самостоятельному творческому поиску новых слов,
необходимых для коммуникации, расширяет представления учащихся о словарном
богатстве изучаемого языка, возможностях
его лексико-грамматической системы. Развитие навыков общения со словарем способствует решению проблемы индивидуализации и систематизации, обогащения
словарного запаса учащихся.
Научить школьников пользоваться словарями и справочниками, выработать у

На примере плана лекционного занятия показано, как реализуется сопоставительное
изучение словарей русского и казахского языков.
Ключевые слова: словарь; языковые дисциплины; сознание; принцип взаимосвязанного
обучения

Постановка проблемы. Словари занимают в жизни человека особое место.
Без них невозможно обойтись.
Сейчас многие считают, что любую информацию можно найти в интернете: толкование слов, подбор синонимов или антонимов, значение фразеологизмов, перевод
с одного языка на другой. Да, это возможно, но не всегда информация, полученная
по интернету, правильная. Поэтому, мы
считаем, что только в словарях можно найти достоверную, точную информацию.
Известный французский писатель Анатоль Франс считает, что словарь - книга
книг. Он включает в себя все другие книги,
нужно лишь извлечь их из неё.
Приобщить обучающихся к использованию словарей – это актуальная проблема,
которая стоит перед преподавателями, а
именно, преподавателями языковых дисциплин.
Актуальность разработки методики работы со словарной и справочной литературой на уроках русского и казахского языков становится очевидной в условиях возрождения идеи саморазвивающейся лич258

