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літературної мови, оскільки виконує різні функції, властиві самостійній 

національній мові, і характеризується наявністю власних діалектів. Вона 

зазнала значного впливу нідерландської мови й розвивалася в суперництві 

з нею. Сьогодні функціонують два основних різновиди французької мови: 

місцевий варіант французької літературної мови й «офранцужений» 

валлонський діалект, які регулюються й захищаються державними 

мовними законами. 
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Ростислава Ворова 

 

СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ 

ДО ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Ідея функціонально-комунікативного підходу до навчання мови,  

на думку багатьох дослідників (М. С. Вашуленко, І. П. Ґудзик, 

Т. О. Ладиженська, М. Р. Львов, А. К. Маркова, В. Я. Мельничайко, 

Л. М. Паламар та ін.), покликана стати стрижневою у мовній освіті, і 

передусім у початковому навчанні рідної мови. М. С. Вашуленко зазначає, 

що такий підхід дасть змогу учням не лише оволодівати окремими 

знаннями, а й засвоювати емоційно-виражальні можливості мовлення, 

навчитися коректно й доцільно вживати відомі їм лексичні та граматичні 

засоби мови у висловлюваннях різного типу. Шкільна граматика на 

відміну від традиційної, покликана стати функціональною, що сприятиме 

усвідомленню ролі виучуваних мовних явищ і засобів у досягненні 
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комунікативної мети [1, с. 13–14]. Однак у методиці більше уваги 

приділяється проблемі формування комунікативних умінь у процесі 

навчання мови, оскільки саме на це націлюють чинні шкільні програми  

з мови. 

Для зʼясування сутності функціонально-комунікативного підходу 

важливим є аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної та лінгводидактичної 

літератури, присвяченої цій проблемі. Це зумовлено передусім тим,  

що лінгвістичну основу функціонально-комунікативного підходу до 

навчання мови, зокрема до вивчення граматичного матеріалу, складають 

дослідження з галузі функціональної граматики (О. В. Бондарко, В. Г. Гак, 

А. П. Загнітко, Г. О. Золотова та ін.); психологічне підґрунтя для реалізації 

даного підходу дають праці психологів і психолінгвістів про теорію 

мовленнєвої діяльності (Л. В. Виготський, І. О. Зимня, О. М. Леонтьєв, 

О. О. Леонтьєв та ін.) та психологію засвоєння учнями рідної мови 

(Л. Й. Айдарова, М. І. Жинкін, С. Ф. Жуйков, А. К. Маркова, І. О. Синиця 

та ін.). Умови та способи впровадження функціонально-комунікативного 

підходу у практику мовної освіти висвітлено у науковому доробку 

лінгводидактів (М. С. Вашуленко, К. Дімчев, Т. К. Донська, С. Г. Дубовик, 

В. А. Каліш, О. Ю. Купалова, Л. М. Паламар, О. С. Паламарчук та ін.). 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми навчання  

мови на функціонально-комунікативних засадах показав, що в сучасній 

лінгводидактиці немає чіткого розмежування між поняттями «комуніка-

тивний підхід», «комунікативний метод», «функціональний підхід», 

«функціональний принцип», а це в свою чергу утруднює розуміння і 

трактування їх сутності. Термін «підхід» трактується в словниках як 

«сукупність прийомів, способів впливу на кого-, що-небудь» [3, с. 470]; 

«спосіб трактування кого-, або чого-небудь; сприймання, розуміння 

чогось». 

Методи навчання сучасна педагогічна наука розглядає як «способи 

упорядкованої взаємозвʼязаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на 

розвʼязання навчально-виховних завдань» [5, с. 171]. З огляду на 

вищезазначене, вважаємо, що метод є складовою частиною підходу, а 

система методів є носієм стратегії навчання, типу навчально-педагогічного 

процесу. 

Згідно з цим комунікативний метод є складовою функціонально-

комунікативного напряму навчання. Назва методу – комунікативний – 

підкреслює його специфічну особливість, яка полягає в тому, що  

процес навчання будується адекватно реальному процесу мовленнєвого 

спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої 

комунікації. Проте процес навчання не може повністю співпадати з 

процесом комунікації, який має місце в реальному житті. Тому йдеться 

тільки про максимальне зближення процесів навчання і комунікації за 

такими важливими параметрами: 
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1) комунікативно вмотивована мовленнєва поведінка вчителя і 

учнів під час занять; 

2) предметність процесу спілкування, що забезпечується ретельним 

відбором комунікативно-мовленнєвих намірів, тем, ситуацій 

спілкування, які віддзеркалюють інтереси та потреби учнів. 

Процес вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-

комунікативного підходу ґрунтується на принципах комунікативної 

спрямованості навчання, поетапного підходу до формування мовленнєвих 

умінь, функціональності, розвитку чуття мови, які обумовлюють вибір 

методів і прийомів, що забезпечують досягнення комунікативної мети 

навчання рідної мови. 

Важливими для розкриття змісту комунікативного підходу до 

процесу навчання мови є дослідження психологів, які, починаючи з кінця 

60-х років ХХ століття, розглядають процес спілкування як вид 

інтерактивної діяльності людини. Діяльнісний підхід, за якого мовлення – 

це особливий (пронизує інші види діяльності: ігрову, навчальну, трудову) 

вид діяльності, якому властиві всі характеристики діяльності, зокрема 

структурність, цілісність, цілеспрямованість. Виходячи з цього, механізм 

оволодіння мовленням тотожний механізму оволодіння будь-якою 

діяльністю. Оскільки, для оволодіння предметом або явищем, необхідно 

здійснити діяльність, адекватну тій, яка втілена у даному предметі або 

явищі, то навчання мови як засобу спілкування має відбуватися у процесі 

мовленнєвої діяльності. 

Мовленнєва діяльність, як і будь-яка інша, характеризується 

наявністю мотиву (для чого людина говорить), мети (чого хоче досягти у 

результаті спілкування), структури. Компоненти мовленнєвої діяльності, її 

особливості та специфіка функціонування дістали свій розвиток і 

конкретизацію у подальших дослідженнях психологів і психолінгвістів. 

Про комунікативний або комунікативно-діяльнісний підхід до 

навчання мови, варто говорити як «напрям сучасної методики, який 

спирається на положення теорії діяльності», що «як обʼєкт навчання 

розглядає мовленнєву діяльність і передбачає максимальне врахування 

національних, вікових, індивідуально-психологічних особливостей учня як 

особистості в процесі навчання» [2]. Організацію процесу спілкування 

варто розглядати у світлі цього підходу як навчальну діяльність. За 

комунікативного підходу головною метою навчання мови є формування 

вмінь мовленнєвої діяльності у її основних видах, формах, сферах. 

Комунікативний підхід до навчання рідної мови як складний 

багатоплановий процес, передбачає, по-перше, вивчення системи мови як 

засобу спілкування людей, по-друге, – як сукупності, єдності мови і 

мовлення, по-третє, – як мовленнєвого втілення мовної системи, яка тільки 

через мовлення виконує своє комунікативне призначення, по-четверте, – як 

засобу пізнання і відображення дійсності, який нерозривно повʼязаний з 
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комунікативним призначенням мови. 

Комунікативна спрямованість навчання «передбачає не лише 

кількісні переваги практики над лінгвістичною теорією, а, насамперед, 

навчання спілкуватися, створення таких умов на уроці, які б спонукали 

дітей висловлюватися, розмовляти з однокласниками рідною мовою»  

[4, с. 11]. 

Якщо методика спирається на живе мовлення, на спілкування (усне  

і писемне), ставить за мету підготувати школярів до вирішення 

комунікативних завдань на основі засвоєного мовного матеріалу, можна 

говорити про комунікативний підхід, або про комунікативно орієнтоване 

навчання рідної мови. 

Категорія комунікативності є обʼєднуючим началом, домінуючою 

ідеєю, яка впевнено утверджується у сучасній лінгводидактиці. але для 

реалізації комунікативного підходу у навчанні мови необхідне осмислення 

мовних засобів у функціональному плані. 

У звʼязку з цим зʼясуємо сутність поняття «функціональний підхід». 

Термін «функціональний» передбачає презентацію мовного явища не за 

формою, а за його функціями. 

У методиці функціонально-стилістичний або функціонально-мовний 

підхід до навчання мови почав розроблятися у кінці 80-х років 

ХХ століття. Започаткувала його Т. О. Ладиженська. На даний період у 

сучасній методичній науці розкрито питання, що стосуються реалізації 

функціонально-комунікативного підходу у поєднанні з системно-описовим 

у мовній освіті вчителів початкових класів, обґрунтовано функціонально-

комунікативний принцип формування мовної особистості, особливості 

функціональної спрямованості вивчення окремих граматичних категорій у 

школі. 

У процесі аналізу проблеми ми дійшли висновку, що усі аспектні 

різновиди функціонального підходу (функціонально-семантичний,  

-синтаксичний, -стилістичний, -комунікативний) передбачають звернення 

до мовленнєвих фрагментів (словосполучень, речень, текстів), в яких 

найбільш яскраво виявляється функція виучуваної мовної одиниці чи 

граматичної категорії. 
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Діана Гамандій 

 

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СУПРОВОДУ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 

Якість підготовки кваліфікованих робітників певною мірою  

залежить від забезпечення у професійно-технічному навчальному закладі 

педагогічних умов, які не можуть бути постійними, вони змінюються під 

впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників. Певні корективи 

вносить і зміна засобів, які використовуються в освітньому процесі. Для 

формулювання цих умов маємо зʼясувати, що вкладається в зміст цього 

поняття, оскільки від його розуміння залежить тлумачення терміну 

«педагогічні умови у професійній підготовці»; вибір педагогічних умов, 

що може належати до різних кваліфікаційних груп; чітке усвідомлення 

спрямованості виявлених педагогічних умов; обґрунтованість їх вибору та 

експертного оцінювання. 

Таким чином, умовами в педагогіці називаються обставини, від яких 

залежить ефективність функціонування педагогічної системи. У сучасній 

дидактиці умови розглядаються, як сукупність компонентів навчального 

процесу, які забезпечують успішність навчання здобувачів освіти. 

Ефективність умов визначається наступними положеннями: 

 конкретністю кінцевої мети і результату, якого планується 

досягти; 

 усвідомленням того, що успішність в досягненні результату 

досягається не за рахунок використання однієї умови, а в процесі 

введення взаємоповʼязаного комплексу педагогічних умов [2]. 

Виділяючи педагогічні умови, я дотримувалась тієї позиції, що 

педагогічний супровід професійного становлення студентів технічного 

коледжу може бути успішним тільки при певному комплексі умов, коли 

кожна педагогічна умова доповнює дві інших педагогічних умови, що 

забезпечує досягнення поставленої мети, яка виступає у вигляді 

запланованого результату. Виходячи з цього, в комплекс необхідних і 


