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Зі змінами комунікативних традицій, що пов’язані з демократизацією 

суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні, посилюється 
інтерес до риторики як науки та навчальної дисципліни. Новий 
комунікативний простір потребує рівноцінних співрозмовників, що можуть 
обстоювати у процесі спілкування власну позицію. Та як показують власні 
спостереження, досить часто співрозмовники не можуть чітко і ясно 
висловити свою позицію, ефективно реалізувати свої демократичні права і 
свободи у всіх сферах переконуючої комунікації. 

На розв’язання саме цієї проблеми Міністерство освіти і науки України 
внесло істотні зміни до навчальної програми з рідної мови, серед яких однією 
з інновацій став розділ „Елементи практичної риторики”, що розділений між 
10 і 11 класами. 

Але, як стверджують вітчизняні і зарубіжні спеціалісти з проблем 
риторики С.Іванова, С.Мінєєва, Г.Сагач, О.Юніна, формування риторичної 
особистості з високим рівнем мисленнєво-мовленнєвої та комунікативної 
культури повинно починатися з початкової школи, яка є першим етапом в 
оволодінні виразним словом, основами спілкування [9, С.123-124]. 

Певний внесок у розв’язання проблеми формування риторичної 
культури особистості зробили вітчизняні науковці С.Абрамович [1], 
С.Гурвич [2], А.Капська [3], Л.Мацько [4], В.Погорілко [2], Г.Сагач [9], 
Л.Скуратівський [10] та ін.  

Формуванню у молодших школярів уміння говорити майстерно 
присвячені науково-методичні розвідки В.Науменко, М.Захарійчук, у яких 
автори подають розробку заняття з риторики для 2 класу, визначають зміст 
основних риторичних понять: логічна і мовна культура, точне мовлення, 
лексичне і фразеологічне багатство, правильне мовлення, говорити виразно, 
техніка мовлення, культура спілкування [5, 13-16]. 

У своїй статті ми спробуємо, по-перше, класифікувати українські 
прислів’я і приказки про мову відповідно до риторичних правил спілкування; 
по-друге, висвітлити основні види роботи із зазначеними малими 
фольклорними жанрами на уроках рідної мови, з метою підсилення 
мовленнєвої культури молодших школярів. 

Основою української народної риторики є прислів’я і приказки як малий 
жанр красномовства. Прислів’я – жанр фольклорної риторичної прози, 
короткий художній твір узагальнюючого характеру, що являє собою сталий 
образний вислів у формі логічно завершеного повного судження (речення) з 
висновком, складається переважно з двох частин і, як правило, вживається у 
переносному значенні. Приказка – жанр фольклорної риторичної прози, 
короткий образний вислів констатуючого характеру, що має одночленну 



будову, нерідко становить частину прислів’я, але без висновку, і вживається 
e переносному значенні. 

Розгляд прислів’їв і приказок про мовлення виявляє правила 
фольклорної (народної) риторики. “У багатющій скарбниці народної 
мудрості, - відзначає Я.Радевич-Винницький, - знайдемо усталені оцінки, 
поради, застереження щодо вартості рідної мови, спілкувальної поведінки, 
щодо звукової сторони мовлення і його змістової сторони, говоріння і 
мовчання, вживання добрих і лихих слів тощо. Все це відшліфовано і 
перевірено віками” [7, 10]. 

Дослідження українських прислів’їв і приказок про мову ми 
здійснювали за трьома категоріями, визначеними професором 
Ю.В.Рождественським [8, 264]: правилами організації діалогу (1), правилами 
для мовця (2) і правилами для слухачів (3). 

Правила для організації діалогу у свою чергу поділяються на три 
розряди. Перший розряд визначає ставлення людей у діалозі. 

1. Оцінка людини за знанням форм мовленнєвого етикету: Пташку 
пізнають по пір’ю, а людину – по мові і мислі. Яка людина, така й мова. Вола 
ловлять за роги, а людину – за слова.   

2. Заборона неввічливого мовлення і рекомендація ввічливості: 
Говорити можна, а лаятися не треба. Добрим словом мур проб’єш, а лихим і 
в двері не ввійдеш. Мудра голова – не говорить лихі слова. Добре слово й 
залізні ворота відчинить. Вода все сполоще, а злого слова – ні. Від теплого 
слова й лід розмерзає. Злі слова гірші побоїв. 

3. Заборона ображання словом: Від дурня чую. 
Другий розряд визначає порядок ведення бесіди і включає наступні 

правила. 
1. Слово йде попереду несловесної дії: Дурний язик попереду розуму 

біжить. 
2. Слухання передує говорінню: Будь добрим слухачем – будеш 

добрим оповідачем. Слухай тисячу разів, а говори один раз. 
3. Значиме умовчування – частина діалогу, що виражає сприйняття і 

розуміння сказаного: Мовчання – знак згоди. 
Третій розряд визначає типові помилки в організації діалогу. 

1. Помилки в порядку ведення діалогу: Співати добре разом, а говорити 
окремо. 

2. Помилки в порушенні предмета діалогу: Хто про Хому, а він про 
Ярему. Ти йому про образи, а він тобі про гарбузи. Ти йому про діло, а він про 
козу  білу. 

3. Помилки у виборі учасника діалогу: Хоч кілка на голові теши, а він 
своє. Глухий глухого ся питає, чому він не дочуває. Не вчи орла літати, а 
рибу плавати, а солов’я співати. 

Правила для мовців поділяються на п’ять розрядів: обережність (1),    
задум (2), підготовка промови (3), типові помилки (4), невербальні засоби 
вираження (5). 



1.Правила обережності: Дай язикові волі –  заведе в неволю.  Якби не 
губка, то була б золота шубка. Хто здержує свій язичок, того голова не 
болить. Язик мій – ворог мій. Слово - не горобець, вилетить – не впіймаєш. 

2.Задум промови: Або розумне сказати, або зовсім змовчати. Довго 
думав, та добре сказав. Мудрий не все каже , що знає, а дурний не все знає, 
що каже. Хто мало думає, той багато балакає. Коли хочеш що сказати, 
то подумай , як почати. 

3.Створення промови (елоквенція, інтенція, диспозиція, елокуція): 
Красне слово – золотий клюк. Від красних слів язик не відсохне. І від 
солодких слів буває гірко. Не все треба людям знати, треба й собі щось 
сховати. Не бігай з одним ротом на два обіди. Краще раз побачити, як 
десять раз почути. Не лізь у кропиви, то не пожалися. На його слові 
можна мур мурувати. Казав, та не зав’язав. Кінець діло хвалить. Казаному 
кінця немає. Сказав “а”, то скажи й “бе”. Всякому овочеві у свій час. З 
самого початку подумай, який буде кінець. Чия хата, того й правда. 
Домашня думка в дорогу не годиться. 

4.Типові помилки: тривіальність змісту промови для слухаючого 
(відсутність новизни): Красно говорить, а слухати нічого. З пустого в 
порожнє переливає. Суперечність змісту промови ситуації спілкування 
(недоречність): Про свято держав, та в будень сказав. Яйця курей учать. Не 
вчи рибу плавати. Багатослів’я: Краще не договорити, ніж переговорити. 
Говорить три дні, а все про злидні. Балакай, слухачам вуха не болять. Де 
багато слів, там мало мудрості. Наговорив сім мішків гречаної вовни, та всі 
неповні. Нелогічність мовлення: Говорить у пересипку. Говорить п’яте через 
десяте. Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть. Таке верзе, що 
й купи не держиться. Городить таке, що й на вухо не налазить. 
Крикливість: Кричить, мов чорт з нього шкіру дере. Криком дуба не 
зрубаєш. Не кричи, а ліпше навчи. Порушення фонетичних засобів 
виразності: Говорить, мов клоччя жує. Забубонів, як старий дяк. За вашим 
шепотом нашого крику не чути.  Доводити те, що не потребує доведення: 
Ломитися у відкриті двері. Невербальні засоби вираження: Кум гарно 
говорить, та кривий писок має. Почервонів, як печений рак. Гляне – молоко 
кисне. Насупився, як чорна хмара. Очима проймає. Позичив у Сірка очей та й 
дивиться. Поглядає, як собака нам ярмарку. Треба якось в очі дивитися. Як 
губа не те скаже, то личко покаже. Зашморгом сей дивиться. Оскілками 
дивиться. 

Правила для слухачів розгалужені і складні. Вони включають у себе 
оцінку мовлення промовця, так як він може бути небезпечним для слухачів, 
бо може затягти їх у складну ситуацію або привести до неправильного 
розуміння вчинку. 

1. Слухачеві варто співставити повідомлення промовця з 
повідомленнями на ту ж тему, отриманими від різних осіб: Одна голова 
добре, а дві – краще. Кожна голова свій розум має. Одна рада хороша, а    дві 
– ліпше. Що голова, то розум. Йде по другу голову. 



2. Слухач повинен виділити істинні і хибні, правдоподібні і 
неправдоподібні, потрібні і непотрібні висловлювання: Вір своїм очам, а не 
чужим речам. Що одному стає ліком, то другому може стати гробом. 
Послухай мене, то з-за моєї голови на твоїй і волоска не стане. Людей 
добрих слухай, а свій розум май.  Кінь з чотирма ногами та спотикається. 
Од того лиха не маю, що свій розум маю.  

3. Необхідно розпізнати і розділити наміри й інтереси промовця, і 
характер ситуації, і зміст промови: Вовк в овечій шкурі. Говорить, як лисиця, 
а за пазухою камінь має. Чужа голова – темний ліс. 

4. Необхідно визначити щирість промовця: Чоловічина: одна душа в 
чоботі, друга в животі, а  третя по світу (шахрайство). Добре говорить, а 
зле творить. Янгольський голосок, та чортова думка (хитрість). Він так, як 
литовський ціп – і сюди, і туди. Сюди гав – туди взяв (і вашим і нашим). 

5. З належною увагою слухач має відноситися до суджень промовця  про 
інших осіб і про те, що вони говорять: якщо ваш співбесідник не в змозі 
зберігати секрети інших, то він не в змозі зберігати й ваші секрети: Хто 
передає тобі про інших, той передає іншим про тебе. Ніхто не буде знати, 
тільки ти та сова, та людей пів села. Що раз випустиш, то вже не 
впіймаєш. Розкажи курці, а вона всій вулиці. Розкажи другу – піде по кругу. 

6. Не меншу увагу слухач повинен приділяти логічним і змістовим 
помилкам промовця: За парою і світа білого не бачить (викривлення істини у 
гніві). Знається, як циган на вівцях: яка сива, така й сита (нерозуміння суті 
справи). Хвалив, як би медом мастив. 

Отже, правила народного (фольклорного) золотослова навчають діяти 
словом з високою відповідальністю, аби не зашкодити ним! Нагадують про 
його могутню силу і рекомендують використовувати лише на добро, 
прекрасне й корисне. Народний золотослів містить у собі могутню силу 
мудрості. 

Навчальним планом не передбачені окремі уроки з риторики у 
початкових класах. Тому ми рекомендуємо малі риторичні жанри вводити у 
тканину уроку з української мови, як супровідний матеріал. Це сприятиме: а) 
розвитку влучного, логічного, психічно багатого та образно-піднесеного 
мовлення; б) розвитку образного мислення; в) вихованню культури 
спілкувальної поведінки щодо звукової сторони мовлення і його змістової 
сторони. 

Основні види роботи з прислів’ями і приказками можуть бути такими: 
Ø Поясніть зміст приказки, прислів’я. 
Ø Прочитайте про себе,  а після вимовте вголос з різною інтонацією 

подані прислів’я. Як ви вважаєте, які почуття у слухача вони можуть 
викликати? 

(Особливості виразного читання прислів’їв: 1) прислів’я читаються і 
промовляються уповільнено, щоб підкреслити значимість їх змісту;                          
2) найважливіше слово у кожному мовленнєвому такті виділяється логічним 
наголосом; 3) інтонації під час їх вимови залежно від змісту можуть бути 
розповідні, спонукальні, питальні, окличні з різними відтінками почуттів). 



Ø Придумайте декілька мовленнєвих ситуацій, у яких, на вашу 
думку, можливе використання деяких із прислів’їв. 

Ø Уявіть, що вам необхідно перед невеликою аудиторією 
виголосити коротеньку промову-повчання. Використовуйте під час мовлення 
будь-які з вищеназваних прислів’їв і приказок, додаючи до них необхідні за 
змістом дієслова. Можна оголосити конкурс на найцікавішу, найрозумнішу 
промову-повчання. 

Ø Складіть, запишіть і виголосіть невеличку промову, 
використовуючи у ній одне із вказаних прислів’їв, у якості головної думки 
(ідеї) – висновку. 

Ø Виберіть одне з прислів’їв, яке вам сподобалося у якості 
заголовку до майбутньої невеличкої промови, яку вам необхідно буде 
скласти, записати і виголосити. „Розгорніть” головну думку (ідею) прислів’я–
заголовку в 4-5 реченнях. 

Ø Проявіть свою фантазію. Оберіть будь-яке прислів’я і намалюйте 
його. Це завдання можна виконати вдома. 

Ø Розробіть сценарій творчого конкурсу для всього класу на тему: 
„Хто знає найбільше прислів’їв та приказок про слово?”. 

Ø У лівій стороні поданий початок прислів’я, у правій – кінець. 
Підберіть до початку відповідний кінець так, щоб вийшло повне прислів’я. 

Говорити можна, // а лихим і в двері не ввійдеш. 
Добрим словом мур проб’єш, // то личко покаже. 
Як губа не те скаже, // а лаятися не треба. 
Отже, можна зробити наступний висновок. 
Ознайомлення молодших школярів з правилами риторичного 

спілкування, що віддзеркалені у національному народному золотослові, 
сприятиме, по-перше, кращому опануванню рідної мови, по-друге, 
підвищуватиме мисленнєво-мовленнєву та комунікативну культуру учнів. 
Сучасний школяр повинен знати і послуговуватися „національним кодексом 
словесної добропристойності” (М.Стельмахович). 
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