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Формування творчого мислення на уроках рідної мови є однією 

з актуальних проблем на сучасному етапі загальноосвітньої школи, бо 

сьогодення вимагає оволодіння учнями літературними нормами 

української мови. 

Уроки розвитку зв’язного мовлення стали не тільки ефективною 

формою засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок, потрібних у житті 

для виконання різних завдань у процесі трудової діяльності, а й засобом 

формування особистості, їх інтелекту, естетичних смаків, збагачення 

духовної культури. 

Завдання вчителя полягає саме в тому, щоб навчити школярів 

змістовно, грамотно, послідовно викладати свої думки як в усній, так і 

в писемній формах, чітко й переконливо обґрунтовувати свою думку, 

удосконалювати вміння писати твори, самостійно працювати з 

додатковою літературою, добирати й систематизовувати матеріал для 

твору, реалізовувати власний задум; виховувати повагу до 

загальнолюдських моральних цінностей, почуття гідності, людяності, 

вміння любити по-справжньому; розвивати уяву, логічне й образне 

мислення, усне мовлення, формувати культуру розумової праці; 

удосконалювати орфоепічні навички; збагачувати й уточнювати 

словниковий запас учнів. Тому заняття з розвитку зв’язного мовлення 

треба будувати так, щоб учні успішно оволодівали і монологічним, і 

діалогічним мовленням, набували культури мовленнєвого спілкування.  



Найважливішим засобом навчання й виховання особистості на 

сучасному етапі розвитку освіти, у тому числі й на уроках розвитку 

зв’язного мовлення, є використання інноваційних технологій. 

Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти 

України, Концепції мовної освіти, чинних програм з рідної 

(української) мови пріоритетною є мовленнєва підготовка учнів, 

спрямована на формування мовної особистості випускника середньої 

школи, зокрема вироблення вмінь і навичок комунікативно 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях 

[5: 3]. Реалізуються ці завдання на уроках розвитку зв’язного 

мовлення, які супроводжують вивчення всіх розділів шкільного курсу 

мови. 

Проблеми розвитку зв’язного мовлення учнів висвітлено в 

працях таких науковців, як О. Біляєва, Т. Донченко, П. Кордуна, 

В. Мельничайка, Л. Мацько, М. Пентилюк, Л. Скуратівського, 

Г. Шелехової та інших. 

Слушною є думка О. Біляєва про те, що розвивати мовлення 

учнів можна тільки у зв’язку з розвитком мислення. У дитини активно 

працює думка, коли вона спостерігає дійсність і вчиться осмислювати, 

аналізувати, узагальнювати й переконувати в правильності своїх 

думок. Під час роботи з розвитку зв’язного мовлення здійснюється 

зв’язок навчання з життям, мови з мисленням. Таким чином, розвиток 

мовлення сприяє розвиткові мислення. 

Проблемі розвитку зв’язного мовлення школярів неабияке 

значення надавав В. Сухомлинський. Він вважав словесну творчість 

могутнім засобом розумового розвитку людини, перед якою 

відкривається світ [7: 58].  

Для формування творчого мислення учнів та вдосконалення 

комунікативних умінь потрібна чітка система вправ і творчих завдань, які 

забезпечать досконале, повноцінне спілкування та виховуватимуть 

мовленнєвий етикет, що є невід’ємним компонентом мовленнєвого 

розвитку. Щоб школярі володіли усною і писемною формою 

висловлювання, треба вчити їх творчості, бо, як вважає 

В. Сухомлинський, «…творчість не приходить до дітей з якогось 



натхнення, …дитина навчиться складати твір в тому разі, коли кожне 

слово перед нею – як готова цеглинка, якій заздалегідь приготовлене 

місце» [6: 201-206].  

Завданням творчого словесника є навчити учнів активно мислити, 

сприймати, спостерігати, відтворювати, аналізувати, а також спонукати їх 

до пошуку оригінальної форми викладу думок. Ефективним засобом 

формування творчої особистості, здатної грамотно висловлювати свої 

думки, є творчі роботи. Тому на уроках розвитку зв’язного мовлення 

бажано використовувати нові підходи, перспективні, розвивальні та 

інноваційні технології навчання. 

В. Мельничайко зазначає, що «у будь-якому зв’язному мовленні 

вирішується комплекс завдань, що стосуються змісту, побудови і мовного 

оформлення висловлювання. Щоб розв’язати їх, необхідно вводити в 

навчальний процес такі види роботи, які б формували певне 

комунікативне вміння» [2: 14]. 

Заняття з розвитку зв’язного мовлення не повинні бути 

одноманітними й шаблонними. В організацію роботи уроку потрібно 

вносити різні цікаві вправи, спрямовані на формування й 

удосконалення мовленнєвих умінь та навичок: аналіз текстів, створення 

мовленнєвих ситуацій, дослідження-спостереження й аналіз мовних 

одиниць у зв’язному тексті, творче моделювання, редагування чужого та 

власного висловлювання, аналіз текстів різних типів і стилів мовлення 

тощо. 

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні 

умови навчання, за яких кожен учень відчув би свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, що дає школярам швидше та міцніше 

засвоїти навчальний матеріал [4: 9]. 

Використання інтерактивних технологій навчання («Діалог», 

«Аналіз ситуації», «Неперервна шкала думок», «Дебати», «Коло ідей» 

тощо) сприяє розвитку критичного мислення, умінню 

висловлюватися, вести дискусію, формує навички відстоювати власну 

позицію. Для творчого мислення учнів можна використовувати 

дослідницько-пошукові завдання, лінгвістичні ігри, монологічне й 



діалогічне мовлення, творчі роботи за опорними словами тощо. 

Нові підходи до технології уроку створюють сприятливі умови 

для розвитку творчості учнів, формування мовної особистості [3: 15].  

Використовуючи сучасні інноваційні технології навчання, 

учителю необхідно звертати увагу на загальний розвиток, 

індивідуальні особливості учнів, на формування в них уміння 

вирішувати складні проблемні ситуації, уміння застосовувати набуті 

теоретичні знання в процесі виконання творчих завдань. Тому саме 

введення в урок ігор та нестандартних вправ стимулює учнів до 

творчості, розвиває образне мислення, збагачує словниковий запас та 

сприяє кращому розумінню матеріалу, який вивчається.  

Сучасні процеси освіти спрямовані на розвиток інноваційних 

технологій. Найбільш пріоритетним з них є підготовка школярів до 

активної життєдіяльності в умовах сьогодення. Розв’язання цього 

завдання потребує переосмислення усталеної організації процесу 

навчання української мови як державної відповідно до запитів 

суспільства, напрямів розвитку мовної освіти та загальноєвропейських 

рекомендацій з питань стратегій і тактик формування мовної 

особистості. Лінгвометодична проблема «як навчати» не втрачає 

наукової актуальності. Важливим складником цієї проблеми є питання 

системи методів навчання української мови як рідної. У вітчизняній 

лінгводидактиці зберігається класифікація традиційних методів 

навчання, що укладалися протягом віків, у дидактичних і методичних 

працях об’єктом уваги авторів часто стають інноваційні методи [1: 7]. 

Вони вимагають особливого підходу як до проведення уроків, так і до 

оцінювання знань учнів. Тому з метою активізації самооцінювання 

діяльності учнів потрібно використовувати найефективніші 

інтерактивні методи й прийоми.  

Пропонуємо систему завдань для формування творчого мислення 

учнів. 

 Мить творчості. Напишіть роздум на одну із 

запропонованих тем: 

1. «Кожний народ доти народ, доки він володіє власною мовою, і в 

цьому – його культурна суверенність» (І. Огієнко). 2. «Маємо бути 



європейцями на ґрунті українському» (П. Грабовський). 3. «Життя – 

це величезний подарунок, не можна жити тьмяно» (Ю. Власов). 

  Творча робота. За опорними словами-образами напишіть 

твір-мініатюру. Опорні слова: сковане морозом, ліс заснув, заметіль 

покрила, вітер розстелив, зимою наодинці, лютує зима. 

  Групова робота. Доберіть цитатник: (10-15 цитат) до 

написання твору-роздуму на тему: «Що визначить подальшу долю 

людства – віра в силу людського розуму загалом чи віра не стільки в 

людський запал, скільки в окрему особистість». 

 Поміркуйте. Завдання, які вимагають відобразити факт, 

ситуацію без прямого вказання на них. Наприклад: описати осінь, не 

використовуючи слово «осінь». 

Холодний, похмурий ранок. Усе навкруги наповнюється загадковим 

трепетом. По садах загуляли золоті падолисти, та ще срібне павутиння 

літає в повітрі. Дерева скидають своє золотисте вбрання. Останні 

сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом. Легкий 

прохолодний вітерець ще шелестить зеленим листячком на гілочках 

берізок. Зів’яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат. 

     Неперервна шкала думок. Складіть ситуативно-діалогічні 

завдання для способу формування культури спілкування школярів. 

 Робота з текстом. Визначте тип, стиль мовлення та головну 

думку уривка з листа Василя Стуса до сина. 

Поразка – це не тільки біда. Це ще й благо, добро. Поразка 

мусить стимулювати на чергову перемогу – це логіка сильних (а Ти – 

мужчина!). У поразці опускають руки лише слабкі. Освіта потрібна 

людині не для іспиту і вступу до технікуму, а для неї самої. Ти 

повинен бути освіченою людиною. Освіта – це вид гігієни. Письмо з 

помилками – то як невмиті руки чи зуби. Бо теперішня людина – 

тільки освічена. Людина – це обов’язок, а не титул (народився – і вже 

людина). Людина твориться, самонароджується. 

 Метод ПРЕС. Проведіть диспут зі своїми однокласниками 

на тему: «Думай, що світ змінити хоч трохи повинен і ти» 

(Д. Павличко). 



 Продовжіть розповідь. Прочитайте аргумент і доповніть 

його прикладом (з літератури чи інших видів мистецтв).  

Олександр Фюрстенберг вважав, що на своїх помилках вчаться, 

на чужих ‒ роблять кар’єру. Не помиляється лише той, хто нічого не 

робить. Життя є різне. Страчене марно, у гонитві за дріб’язком, 

прожите самотньо для себе. А є життя, вершиною якого є 

досягнення поставленої мети. Ми намагаємося досягти бажаних 

цілей, хоча часто при цьому допускаємо помилки, але це шлях до 

самовдосконалення. Вони є невід’ємною частиною досвіду, роблячи їх 

ми стаємо мудрішими і впевненішими в собі. Аристотель зазначав, 

що «кожній людині властиво помилятися, та нікому, окрім дурня, не 

властиво обстоювати хибну думку». А за твердженням Лоуренса 

Пітера, «щоб уникати помилок, треба набиратися досвіду; щоб 

набиратися досвіду, треба робити помилки». Помилки – це 

найцінніший досвід, це шлях до бажаної мети, мрії, перемоги, і він не 

буває простим, бо все має свою ціну.  

 Творче моделювання. Складіть орієнтовний план для 

написання твору на тему: «Свобода – важлива умова життя не тільки 

однієї людини, а й усього народу». 

 Пошук інформації. Підберіть матеріал для проведення 

«Круглого стола» на тему: «Сильного доля веде – слабкого волочить». 

Цікавим завданням для учнів є складання сенканів, які спонукають 

їх до креативного мислення, допомагають узагальнити інформацію та 

відтворити її в стислій формі, розвивають творчу уяву. 

 Прийом «Сенкан». Складіть аналогічно до наведеного 

прикладу сенкан на теми: Україна, мова, життя, думка, книга. 

Життя. 

Таємниче, радісне. 

Тішить, підносить, зачаровує. 

Допомагає пізнавати світ. 

Існування. 

Значний вплив на розумовий розвиток учнів має використання 

текстоцентричної технології, яка спрямовує роботу на опору на 

зв’язний текст. 



Дослідження-спостереження на основі висловлювання. 

Прочитайте текст Г. Кримчука. Визначте тип мовлення. Аргументуйте 

свою відповідь. Що виражає заголовок – тему чи основну думку? 

Дідова хата 

Ніяку хату так не любили бусли, як дідову. Її стара, зелена та 

горбкувата, наче вкрита луговими купинами, стріха ранньою весною 

зацвітала великими чорно-білими квітами – то з усього села 

зліталися сюди бусли. Торохкотіли у небо довгими червоними 

дзьобами, а потім наскакували одне на одного, штурхали грудьми й 

били крилами, спихаючи з гребеня даху, вони билися за гніздо, 

найкраще на увесь виднокіл. Воно було дуже старе і від того велике й 

міцне, вимощене так, наче вросло у стріху. 

Як казали люди, у буслів була своя причина, щоб домагатись 

саме цього гнізда. Мовляв, розумні птахи знали, що дідова хата ніколи 

не загориться і тиснулись сюди, хоч на сусідніх будинках клали їм і 

колеса, і вимощували гребені старим бур’яном, аби приманити. Бусли 

ж лиш тоді розлітались на інші обійстя, коли на дідовому 

утверджувались хазяї – старі й дужі птахи, що роками жили тут. І 

так до наступної весни, а там усе починалося спочатку. 

Люди заздрили старому Тарасові, що так умів причаровувати 

до себе буслів, бо, звісно, де на хаті бусол, там у хаті й щастя.  

Використання інтерактивних методів сприяє підвищенню мотивації 

учнів до навчання, інтересу до вивчення рідної мови, спонукає школярів 

до самоосвіти, самовдосконалення, можливості висловлювати, 

відстоювати, аргументувати свою думку, знаходити альтернативне 

рішення, проявляти ініціативу, творчий підхід до розв’язання проблеми. 

Наведена система роботи з розвитку зв’язного мовлення з 

використанням інноваційних технологій стимулює й розвиває творчі 

здібності учнів, забезпечує взаємозв’язок між усною і писемною 

формами навчання, формує комунікативну особистість. Це можливо за 

умови систематичної й цілеспрямованої роботи, використання цікавих 

творчих тренувальних вправ. 
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