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Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть проблеми. Темою дослiдження є питання про комунiкативно-мовленнєвий
потенцiал шкiльних предметiв немовного циклу. Цей напрям методичних дослiджень i система
розвитку зв’язного мовлення учнiв були визначенi ще Ф.I.Буслаєвим. Учений пов’язував
формування мовленнєвих умiнь зi змiстом i обсягом усiх видiв мовленнєвої дiяльностi, якi
використовуються учнями в процесi
навчання. Цi iдеї були пiдтриманi Л.В.Щербою, який
запропонував для підвищення ефективностi методики викладання мови розмежувати мовну
систему, мовний матерiал та мовленнєву дiяльнiсть.
Цей аспект розвитку мовлення в школi тривалий час стримувався внаслiдок вiдсутностi теорiї
мовленнєвої дiяльностi, розвиток якої, в свою чергу, залежав вiд стану розробки теорiї тексту i
текстоутворення та теорiї мовленнєвої комунiкацiї.
Результати дослiджень у галузi теорiї тексту i текстоутворення та теорiї мовленнєвої
комунiкацiї, одержанi останнiм часом (О.О.Леонтьєв, М.Р.Львов, Т.О.Ладиженська, В.М.Мещеряков
та iн.), дозволили порушити питання про детальну розробку iдей Ф.I.Буслаєва. Необхiднiсть цього
зумовлена тим, що теоретичнi можливостi традицiйних методiв розвитку мовлення в школi, по сутi,
вичерпанi, i актуальним стає пошук нових пiдходiв до проблем розвитку мовлення в школi.
Одним з таких пiдходiв, як уявляється, i може бути з’ясування та осмислення методичних
резервiв, якi мiстяться в дидактичнiй системi шкiльної освiти в цiлому. Розвиток мовлення в цьому
новому аспектi виводить проблему за межi шкiльного курсу рідної мови - у галузь, яку називають
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мовленнєзнавством.
Мовленнєзнавство - це сфера сумiжних за предметом розгляду наукових дисциплiн
(мовознавства, логiки, психологiї, теорiї мовленнєвої комунiкацiї, методики викладання росiйської
мови), в якiй осмислюються й узагальнюються всi види мовленнєвої дiяльностi - слухання, читання,
говорiння та письмо.
Мовленнєзнавчi аспекти в практицi шкiльного навчання не є новими. Психологи та
методисти вже давно помiтили залежнiсть ефективності навчання вiд рiвня мовленнєвої пiдготовки
учнiв. Встановлено (Г.М.Орлова), що несформована граматична будова мовлення учнiв призводить
до того, що поза увагою залишається до 20-25% текстової iнформацiї. Наприклад, якщо молодшi
школярi не володiють знаннями та вмiннями аналiзувати i конструювати речення з
дiєприслiвниковими та дiєприкметниковими зворотами (а також з iншими формами
вiдокремлюваного, напiвпредикативного мовлення), вони не розумiють i не можуть переказати
навiть простi тексти. Цi спостереження пiдтверджуються i матерiалами дослiдження рiвня розумiння
учнями навчальних текстiв. Це означає, що сформованiсть граматичної будови мовлення школярiв
має загальнопредметне значення i виходить за межi змiсту шкiльного курсу рiдної мови - у
мовленнєзнавство.
На жаль, мовленнєзнавчий аспект шкiльного курсу рiдної мови досить тривалий час
залишався поза увагою i не розглядався як самостiйний предмет навчання. Внаслiдок цього окремi
проблеми мовленнєзнавства (подiл тексту на частини та добір до них заголовків, складання плану
тексту, визначення способів зв’язку мiж частинами тексту i т.iн.) сприймалися лише як методичнi,
розглядалися поза системою мовленнєзнавчих понять i не стали самостiйним напрямком навчання.
Проте мовленнєзнавство має свiй предмет, свiй змiст, який лише частково співпадає з вивченням
слова, словосполучення, частин мови, типiв простих та складних речень тощо.
Змiст та обсяг мовленнєзнавства визначається тими завданнями, якi вирiшує учень у
контекстi всiх видiв мовленнєвої дiяльностi - слухання, читання, письма та говорiння. Зрозумiло, що
всi цi види мовленнєвої дiяльностi пов’язанi з текстом: у процесi слухання та читання текст є
об’єктом мовленнєвої дiяльностi, а в процесi мовлення i письма - її метою.
Текст у статицi, тобто текст як готовий результат, є предметом теорiї тексту. Текст у
динамiцi, тобто в процесi текстоутворення, належить до теорiї текстоутворення.
Аналiз текстiв у статицi дає можливiсть видiлити категорiальнi ознаки тексту, жанри текстiв,
типовi набори компонентiв змiсту в кожному жанрi i на цiй основi - моделi текстiв. Прагматична
цiннiсть теорiї тексту полягає в тому, що змiст i обсяг її базових понять дозволяють звести
незлiченну кiлькiсть ознак реально iснуючих текстiв до певного набору категорiальних (тобто
суттєвих, обов’язкових) i тому вiдтворюваних ознак. Теорiя текстоутворення пов’язана з теорiєю
актiв мовленнєвої комунiкацiї, базовими складовими якої є: 1) умови, необхiднi для актiв
мовленнєвої комунiкацiї (мовленнєва ситуацiя, баланс спiльних знань, предмет обговорення референт); 2) учасники мовленнєвої ситуацiї та їхній статус; 3) мета мовленнєвої комунiкацiї та
намiри комунiкантiв. Теорiя актiв мовленнєвої комунiкацiї передбачає, крiм того, осмислення етапiв
мовленнєвої комунiкацiї - орiєнтуючого, плануючого, виконавчого та контролюючого. Tеорiя
текстоутворення вводить поняття про механiзми та фактори текстоутворення, а також про одиницi
текстоутворення.
Зрозумiло, що всi наведенi мовленнєзнавчi вiдомостi та пов’язанi з ними вмiння, по-перше,
виходять за межi шкiльного курсу рiдної мови, а по-друге, мають безпосереднє вiдношення до всiх
видiв мовленнєвої дiяльностi: слухаючи вчителя, читаючи тексти пiдручникiв, учень повинен
розумiти характер та види iнформацiї, яка пропонується; створюючи та “озвучуючи” власнi тексти,
учень повинен будувати їх вiдповiдно до загальновживаних жанрових еталонiв.
Усi види мовленнєзнавчих вiдомостей та умiнь використовуються в будь-яких формах
навчальної діяльності. Але є така галузь самостiйної роботи учнiв, де вони виступають у комплексi, -
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це читання навчальних текстiв, за якого здiйснюється переробка навчальної iнформацiї вiдповiдно до
цiлей навчання.
Об’єктом дослiдження є процес читання навчальних текстiв шкiльних предметiв немовного
циклу.
Предмет дослiдження - змiст та обсяг самостiйної роботи учнiв у процесi засвоєння учбової
iнформацiї (її сприймання, осмислення та вiдтворення).
В основу дослiдження покладено гiпотезу: формування комунікативно-мовленнєвих умінь,
необхідних для роботи з навчальними текстами, стане більш ефективним, якщо змiст та обсяг
мовленнєзнавчих умiнь визначатиметься і вводитиметься в навчальний процес з урахуванням
комунiкативно-мовленнєвого потенцiалу всiх шкiльних предметiв, внаслідок чого знання та вміння,
одержані в процесі вивчення рідної мови, зможуть бути використані при вивченні інших шкільних
предметів.
Метою дослiдження є визначення тих мовленнєвомислительних вiдомостей та умiнь, якi
повиннi стати матерiалом для урокiв розвитку мовлення з намiром використання їх у процесi
засвоєння навчальної iнформацiї з усiх шкiльних предметiв, та розробка методики їх формування в
навчальному процесi на базі факультативного курсу з мовленнєзнавства.
Для реалiзацiї поставленої мети i перевiрки гiпотези необхiдно було вирiшити такi завдання:
1) проаналiзувати навчальні тексти предметiв немовного профiлю, зокрема з географiї, за
категорiальними ознаками; встановити жанрову своєрiднiсть навчальних текстiв, яка виявляється в
наборах компонентiв, типових для текстiв кожного жанру; визначити мовленнєвомислительнi дiї та
операцiї, якi лежать в основi типових компонентiв змiсту; виявити структурнi та композицiйнi
еталони текстів “навчальних” жанрiв;
2) встановити типологiю пiслятекстових завдань i зiставити їх з вiдповiдними типами
вторинних текстiв (текстiв вiдповiдей);
3) розробити методику конструювання дiяльнiсних програм, якi покладено в основу
передтекстового та власне текстового етапiв роботи з навчальним матерiалом, на мовленнєзнавчiй
основi.
Методологiчною основою дослiдження є положення про зв’язок мови, мовлення i мислення,
про функцiї мовлення як засобу мислення i спiлкування, вихідні положення теорії мовленнєвої
комунікації, праці вчених в галузі теорії тексту та текстоутворення.
Для вирiшеня поставлених завдань у роботi було використано такi методи дослiдження:
теоретичний (аналiз лiтератури), педагогiчний (аналiз програм, пiдручникiв та навчальних
посiбникiв, спостереження за навчальним процесом), експериментальний (виявлення рiвня
мовленнєвих знань та вмiнь у процесі роботи з текстом, дослiдне навчання), статистичний (обробка
даних, одержаних у ходi експерименту).
Дослiдження проводилось у три етапи.
На першому етапi (1991-1992 рр.) вивчалась лiтература з теми дослiдження, формулювалася
гiпотеза, проводилося спостереження за навчальним процесом, аналiзувалися шкiльні пiдручники.
На другому етапi (1993-1994 рр.) було проведено аналiз мовленнєвомислительних аспектiв
навчального матерiалу шкiльного курсу географiї, виявлено параметри навчальних текстiв i
вiдповiдей на пiслятекстові запитання, пiдготовлено матерiали для проведення експериментального
навчання.
Третiй етап (1995-1996 рр.) був пов’язаний з розробкою методики конструювання
діяльнісних програм на мовленнєзнавчій основі, з перевіркою програми дослiдного навчання,
коректуванням системи вправ i завдань мовленнєзнавчого характеру.
Наукова новизна. У дослiдженнi визначено змiст та обсяг теоретичних вiдомостей про
текстовi основи всiх видiв мовленнєвої дiяльностi учнiв. Розроблено типологiю завдань та вправ
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мовленнєзнавчого характеру, визначено методичнi основи формування у школярiв мовленнєзнавчих
вiдомостей та умiнь; виявлено жанри первинних i вторинних текстiв на матерiалi шкiльного курсу
географiї для VI класу; розроблено прийоми моделювання текстiв вiдповiдей на запитання;
встановлено послiдовнiсть роботи з мовленнєзнавчими поняттями та виявлено групи вмiнь,
пов’язаних із процесом створення вiдповiдей на запитання до текстiв.
Теоретичне значення дослiдження полягає в науковому обгрунтуванні системи розвитку
мовлення
на
основi
мовленнєзнавчих
вiдомостей,
спрямованої
на
підвищення
комунікативно-мовленнєвої компетенції учнів, а також у системному розгляді навчальних текстів і
післятекстових завдань. Практичне значення визначається тим, що створено методичне
забезпечення запропонованої системи
навчання. Методичнi рекомендацiї та
комплекс
дидактичних
засобiв можуть бути використанi в практичнiй роботi вчителiв середнiх
загальноосвітніх шкiл, навчальних закладів нового типу, стати основою спецкурсу з
мовленнєзнавства. Програма з курсу “Шкільне мовленнєзнавство” може бути використана при
створенні програм і шкільних підручників, а також посібників для вчителів середньої школи.
Особистий внесок автора полягає у виявленні комунікативно-мовленнєвого потенціалу
шкільних предметів немовного циклу, обгрунтуванні системи мовленнєзнавчої роботи та розробці
шляхів підвищення ефективності мовленнєвої підготовки учнів.
Вiрогiднiсть результатiв дослiдження та основних висновкiв пiдтверджується даними
аналiзу методичної лiтератури, даними експерименту, результатами дослiдного навчання.
Апробацiя i впровадження результатiв дослiдження здiйснювалися в процесi дослiдного
навчання в середнiх школах (СШ №21 м.Суми, мунiципальнi гiмназiї №№48,36,14 м.Тольяттi).
Основнi положення та результати дослiдження доповідалися на науково-практичних конференцiях в Московському державному педагогічному інституті ім.В.І.Леніна (Москва, сiчень 1996 р.), в
Новгородському педагогiчному iнститутi (травень 1996 р.), в Сумському педагогiчному iнститутi
ім.А.С.Макаренка (лютий 1997 р.), обговорювалися на засiданнях кафедри росiйської мови та
методики її викладання у цьому інституті.
На захист винесено:
- теоретичне обґрунтування доцільності введення в шкільний курс рідної мови системи
мовленнєзнавчих відомостей і умінь;
- зміст і обсяг мовленнєзнавчої роботи;
- створену на основі аналізу і узагальнення досвіду програму курсу шкільного мовленнєзнавства, що
може не тільки бути використана на уроках розвитку мовлення, але й стати основою спецкурсу з
мовленнєзнавства.
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СТРУКТУРА І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Основний зміст викладено на 176 сторінках. Дисертацiя складається зi вступу, трьох роздiлiв,
висновкiв, списку використаної лiтератури i додатка.
У вступi обґрунтовується актуальнiсть теми дослiдження, формулюється гiпотеза,
визначаються мета i завдання роботи, характеризуються базовi поняття (мовленнєзнавство,
категорiальнi ознаки текстiв та ряд iнших).
У першому роздiлi дисертацiї - “Мовленнєзнавчi основи засвоєння навчальної iнформацiї” предметом аналiзу є змiст роботи щодо сприймання та осмислення учнями iнформацiї. Вiн
визначається, з одного боку, характером цiлей навчання, а з іншого - специфiкою навчального
матерiалу та обсягом мовленнєзнавчих вiдомостей, необхiдних для засвоєння iнформацiї.
У роздiлi аналізуються роботи, присвячені характеристицi цiлей навчання. Основнi типологiї
цiлей (Б.Блум, Д.С.Толiнгерова, В.П.Беспалько та iн.) в iнтегрованому виглядi можна подати таким
перелiком: засвоєння iнформацiї (конкретного матерiалу, термiнологiї, фактiв, визначень тощо);
використання простих i складних мислительних операцiй (визначення, порiвняння, iнтерпретацiя,
ар?ументування та iн.); розумiння iнформацiї (пояснення, iнтерпретацiя, ар?ументування,
екстраполяцiя); використання продуктивного мислення; вiдтворення знань (iнформацiї);
застосування iнформацiї; синтез знань та їх усвідомлення; оцiнка; репродуктивна дiяльнiсть; творча
дiяльнiсть.
В сукупностi класифiкацiї Б.Блума, Д.С.Толiнгерової і В.П.Беспалька дають досить повний
перелiк цiлей, якi використовують в навчальному процесi. Деякi суперечностi в критерiях
класифiкацiї можна зняти бiльш загальним формулюванням завдання - визначенням змiсту та обсягу
мовленнєзнавчої роботи на рiзних етапах засвоєння навчальної iнформацiї (в процесi її сприймання
й осмислення, на етапах вiдтворення та застосування).
Робота з навчальними текстами на етапi сприймання й осмислення iнформацiї передбачає
значний обсяг мовленнєзнавчих вiдомостей i вмiнь. Зрозумiло, що в межах шкiльного курсу
географiї чи будь-якого iншого предмета немовного циклу давати такi знання та формувати такi
мовленнєзнавчi вмiння нереально. Отже, всi цi знання й умiння повиннi формуватися або на уроках
розвитку мовлення, або в межах нового предмета, який називають шкiльним мовленнєзнавством.
Таке мовленнєзнавство дозволило б, починаючи з побутових реалiй, поступово залучати i
матерiал усiх шкiльних предметiв. Так, наприклад, при введенні відомостей про структуро- та
текстоутворюючу роль понять можна сказати, що у вiдносно самостiйних у структурному та
смисловому вiдношеннях частинах тексту (в абзацах, блоках абзацiв - компонентах тексту)
видiляються так званi тематичнi або концептуальнi речення, а в них - iнформеми, тобто “тематичнi”
поняття, якi потребують поширення за допомогою прикладiв, порiвнянь, наведення причин,
наслiдкiв i т.iн. Цей матерiал можна застосовувати у роботi з навчальними текстами будь-якого
шкiльного предмета - iсторiї, фiзики, бiологiї тощо. Досвiд переконує, що
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мовленнєзнавчi вiдомостi засвоюються i усвiдомлюються лише в контекстi рiзних предметiв
шкiльного циклу.
Введення відомостей про способи поширення тематичних речень (наведення прикладiв,
деталiзацiя за допомогою опису, визначення тощо) також потребує закрiплення на матерiалi
навчальних текстiв рiзних шкiльних предметiв i забезпечує свiдоме узагальнення знань про
структуру та компоненти текстiв-визначень, характеристик, iнструкцій тощо.
У роздiлi мiститься програма мовленнєзнавчої роботи в VI-VIII класах. Змiст цiєї роботи
може бути представлений як перелiк базових мовленнєзнавчих понять та мовленнєзнавчих тем, а
також умiнь аналiзу і трансформацiї первинних навчальних текстiв.
До базових мовленнєзнавчих понять вiднесено: 1) поняття про види текстової iнформацiї
(тематична, предметно-мовленнєва, iнформемна, концептуальна, понятiйна, фактуальна) i 2) поняття
про одиницi та компоненти тексту. Мовленнєзнавчi теми представлено в лексичному аспектi
(текстовi функцiї та види слiв), логiчному (поняття, визначення поняття, види понять, логiчна
структура тексту), синтаксичному (абзац, типи абзацiв, способи поширення iнформемного речення в
абзацi). Вмiння аналiзу первинних текстiв складаються: 1) з видiлення в текстi слiв-заголовкiв та
предметно-мовленнєвих слiв (тобто слiв, якi називать предмет мовлення), а також речень, в яких
знаходяться iнформеми; 2) з визначення способiв поширення iнформем в абзацах та аналiзу видiв
iнформацiї.
Вiдповiдно до програми вмiння трансформацiї навчального матерiалу полягають у складаннi
простих планiв до навчальних текстiв (на основi слiв-заголовкiв i предметно-мовленнєвих слiв) та
довiдкових анотацiй (на основi простих планiв), у конструюваннi речень, якi мiстять iнформеми,
тощо.
Робота за такою програмою потребує серйозної мовленнєзнавчої пiдготовки, змiст якої
складають загальнопредметні знання i спецiальнопредметні вмiння. До загальнопредметних
належать знання про поняття, способи визначення понять i т.iн. Спецiальнопредметнi - це вмiння
заповнювати “мовленнєзнавчi схеми” навчальним матерiалом конкретного предмета.
Мовленнєзнавчий матерiал, запропонований у роздiлi, став основою експерименту щодо
“синхронiзацiї”
загальнопредметної
та
спецiальнопредметної iнформацiї.
Експеримент
продемонстрував несформованiсть умiнь переносу мовленнєзнавчих умiнь з одного матерiалу на
iнший, пiдтвердив необхiднiсть органiзацiї роботи на етапi сприймання та осмислення iнформацiї.
Проблема вiдтворення навчальної iнформацiї, у свою чергу, пов’язана з аналiзом проблем
жанрiв текстiв, структурної та композицiйної будови текстiв, типових для кожного жанру
компонентiв змiсту, моделей первинних та вторинних текстiв.
Вирiшенню цих завдань i присвячено другий роздiл дослiдження - “Мовленнєзнавчi основи
вiдтворення навчальної iнформацiї”.
Вiдтворення навчального тексту починається, як вiдомо, з аналiзу пiслятекстових завдань
(запитань).
У роздiлi показано, що пiслятекстовi (домашнi) завдання мають подвiйну спрямованiсть. З
одного боку, вони фокусують цiлi навчання i в такому розумiннi орiєнтованi на змiст первинних
текстiв незалежно вiд мовленнєвої реалiзацiї результатів роботи з текстом (це, як правило,
немовленнєвi завдання). Iнша група завдань - це такi запитання до первинного тексту, за допомогою
яких здобувається iнформацiя, необхiдна для створення вторинного тексту. Наприклад: “Як
вiдрiзняються плани мiсцевостi вiд дрiбномасштабних карт щодо розмiру територiї, масштабу i
детальностi зображення мiсцевостi?”. Або: “Розкажiть про земну кору за планом: а) назва оболонки;
б) з яких гiрських порiд складається; в) приблизна товщина”. Пiслятекстовi завдання в цьому
випадку стають фактором текстоутворення.
Аналiз пiслятекстових (домашнiх) завдань i результатiв роботи за цими завданнями засвiдчив,
що вони, наприклад, у шкiльному пiдручнику географiї можуть бути подiленi на мовленнєвi,
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немовленнєвi та завдання змiшаного типу.
Завданнями мовленнєвого характеру потребують вiдповiдей у формi визначення, опису,
характеристики, зiставлення, узагальнення і т.ін. До завдань немовленнєвого характеру вiднесенi ті,
вiдповiдi на якi реалiзуються у формi малюнкiв, схем, планiв і т.ін. Завдання змiшаного типу
передбачають мовленнєвий коментар немовленнєвих дiй. При цьому всi цiлi навчання реалiзуються
у рiзних наборах пiслятекстових завдань (мовленнєвих i немовленнєвих) та їх текстових корелятiв.
Наведемо приклади:
1. Мета: використання простих мислительних операцiй (визначення, порiвняння тощо).
Запитання: Що називається планом мiсцевостi? Чим вiн вiдрiзняється вiд аерофотознiмка?
Текстовий корелят - вiдповiдь-визначення та вiдповiдь-зiставлення (порiвняння).
2. Мета: використання складних мислительних операцiй (iнтерпретацiя, аргументування).
Запитання: За якими ознаками ви можете визначити, що перед вами не звичайна гора, а гора
вулканiчного походження? Текстовий корелят - вiдповiдь-виведення (встановлення причин або
наслiдкiв).
3. Мета: репродуктивна дiяльнiсть (дiяльнiсть за алгоритмом). Завдання (немовленнєве):
виконати на мiсцевостi зйомку одним iз способiв, указаних учителем. Текстовий корелят текст-коментар немовленнєвих дiй.
4. Мета: застосування iнформацiї. Завдання: користуючись лiнiйним масштабом i циркулем,
визначте якусь вiдстань на планi мiсцевостi (с.5 атласу). Текстовий корелят - текст-коментар
немовленнєвих дiй.
Типiзація цiлей завдань приводить до типiзацiї їх мовленнєвих втiлень (визначення,
порівняння тощо), тобто до текстiв конкретних жанрiв.
В процесi аналiзу етапiв створення мовленнєвих висловлювань на основi навчальної
iнформацiї (сприймання та осмислення первинного учбового тексту - пiслятекстове завдання - текст
вiдповiді на запитання) з’ясувалося, що i первиннi, i вториннi (створенi на основi первинних) тексти
пiдлягають типiзацiї i можуть вважатися самостiйними жанрами.
Теоретичне об?рунтування цiєї тенденцiї є актуальним, оскiльки: 1) жанрова своєрiднiсть
первинних текстiв може бути пов’язана з методикою одержання iнформацiї: тексти кожного жанру
характеризуються типовими наборами компонентiв змiсту, конкретними логiчними вiдношеннями
мiж ними, структурними та композицiйними еталонами; 2) жанрова своєрiднiсть вторинних текстiв
має безпосереднє вiдношення до синтезу результатiв роботи з первинними текстами у формах
моделей висловлювань типу вiдповiдей на пiслятекстовi запитання.
Однак розробка цього аспекту дослiдження викликала ряд суперечностей, сутнiсть яких
полягає в тому, що: 1) навчальні тексти складаються з вiдносно самостiйних компонентiв, якi
виконують в кожному випадку цiлком визначену функцiю; 2) текстовi функцiональнi єдностi
виявляють тенденцiю до кореляцiї з вiдповiдними синтаксичними структурами та характерною для
жанру лексикою i фразеологiєю. Виникає припущення про те, що тексти параграфiв підручників
складаються з фрагментiв, якi можуть бути квалiфiкованi як самостiйнi жанри. Але це припущення, з
одного боку, суперечить тому, що такi фрагменти не є самостiйними текстами, а з iншого - у
вiдповiдях на післятекстові запитання (наприклад, коли учень викладає лише частину інформації, яка
міститься у параграфі) кожний такий фрагмент параграфа виступає як самостiйний текст.
Отже, поняття "жанр" виявляється ширшим, нiж поняття "текст". З огляду на це необхідно
визначити i розмежувати базовi для дослiдження поняття - жанр i текст.
Аналiз лiтератури щодо змiсту i обсягу поняття “жанр” виявляє три головних напрями в
дослiдженнях: 1) стилiстичний, який в основу жанрових розмежувань поклав своєрiднiсть
лексичного, фразеологiчного, синтаксичного пластiв тексту (В.В.Виноградов, М.М.Кожина,
В.В.Одинцов);
2) функцiональне, або функцiонально-смислове (Ч.Моррiс, С.Скварчинська,
А.Вежбицька, Ст.Гайда та iн.); 3)
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“парадигматичне” (М.М.Бахтiн та iн.).
Вiдповiдно до сучасних уявлень, що iнтегрують досягнення у вказаних напрямах, термiн
“жанр” вживається у трьох значеннях. По-перше, це поняття розглядається у рiзних сферах
використання, що дозволяє розмежувати жанр як факт суспiльної свiдомостi, як iнструмент
наукового опису i як елемент дiйсностi. По-друге, жанр – це сукупнiсть мовленнєвомислительних
актiв i в цьому розумiннi квалiфiкується як дiяльнiсть. По-третє, жанр може бути еталоном,
матрицею, iнструментом iдентифiкацiї текстiв щодо їхньої жанрової природи.
При спiввiднесеннi цих iнтерпретацiй жанру з вiдповiдями на завдання стає зрозумiлим, що
стосовно наших цiлей жанр (у третьому значеннi) - це еталон, що повторюється, вiдтворюється в
сукупностi мовленнєвомислительних операцiй, якi зумовлюють жанрово специфiчні результати.
Все це дозволяє класифiкувати як самостiйнi жанри i тексти параграфiв у цiлому, i їхні
фрагменти, якi реалiзуються у вiдповiдях на післятекстові запитання.
Проблема спiввiдношення понять “жанр” i “текст” може бути знята концепцiєю дискурса,
прiоритет вiдкриття якої належить М.М.Бахтiну. Згiдно з цiєю концепцiєю, будь-яке висловлювання
(в тому числi будь-який текст) функцiонує в типiзованих соцiальних контекстах, якi компенсують
текстову ненормативнiсть соцiально значущих висловлювань. В цьому розумiннi вiдповiдi учнiв на
запитання вчителя або пiслятекстовi завдання є текстами “дискурсного” типу (або “мовленнєвими
жанрами”, за М.М.Бахтiним).
Такий пiдхiд дозволяє навчальні тексти i висловлювання учнiв на їх основi вважати
мовленнєвими жанрами. У спецiальнiй лiтературi немає загальноприйнятої класифiкацiї навчальних
текстiв. Критерiями їх класифiкацiї можуть бути: структурнi та композицiйнi еталони; типовi набори
компонентiв змiсту; типовi набори мовленнєвомислительних дiй та операцiй, якi лежать в основi
конкретних жанрiв текстiв; цiлi навчання, якi реалiзуються у дiяльнiсних програмах. Головним серед
наведених критерiїв є другий (типовi набори компонентiв змiсту), який реалiзує таку категорiальну
ознаку тексту, як цiлiснiсть.
Навчальні тексти (тексти параграфiв, частин i роздiлiв у пiдручнику географiї для VI класу)
реалiзуються у таких жанрах (при цьому для кожного жанру текстiв характернi свої набори типових
компонентiв змiсту):
1) тексти “iнформативного” типу: а) тексти-огляди (типовi компоненти змiсту: фоновий
компонент 1 ; прагматичний компонент; подання референта (питання чи проблеми) в якiйсь
перспективi - часовiй, просторовiй, традуктивнiй тощо; б) тексти “проблемного” типу (типовi
компоненти змiсту: фоновий; прагматичний; характеристика проблеми; перелік можливих способів
вирiшення; характеристика одного чи декiлькох способiв вирiшення проблеми; висновки); в) тексти
“референтного” типу (типовi компоненти змiсту: фоновий; прагматичний; визначення референта
(дефiнiцiя); загальна характеристика (або опис) референта; класифiкацiя (або категоризацiя) видiв
референта; поелементна характеристика (або опис); деталiзуючi, iлюстративнi, релятивнi елементи
(вони можуть бути факультативними); висновки або пiдсумки);
2) тексти “iнструктивного” типу (типовi компоненти змiсту: прагматичний компонент;
визначення предмету мовлення; зазначення способу функцiонування (способу дiї); дiяльнiсна
програма або проблемно-iнструктивний компонент; пiдсумки).
Головним критерiєм наведеної класифiкацiї є характер предмета мовлення (референта). Така
класифiкацiя не суперечить загальноприйнятому подiлу текстiв на описи, розповіді та роздуми, в
основу якого покладено характер органiзацiї текстового матерiалу.
Змiст роздiлу дозволяє зробити висновок про те, що перша ланка ланцюжка “сприймання та
осмислення тексту - пiслятекстовi завдання - вiдповiдi на пiслятекстовi завдання” потребує
1

Фонові компоненти можуть бути різних типів: актуалізуючий, пояснювальний, етимологічний, аксіологічний,
історична довідка тощо. Прагматичний компонент - зазначення необхiдностi, важливостi, цiнностi предмета
обговорення.
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формування вмiнь “бачити” структуру тексту, його компоненти. На вiдмiну вiд інших видів читання
(ознайомчого, вибiркового i т.iн.), для якого цiлком достатньо загальновiдомих умiнь, читання
навчальних текстiв вiдповiдно до пiслятекстових завдань стає бiльш ефективним, якщо учнi легко
орiєнтуються у компонентному складi тексту.
Читання навчальних текстiв крiз призму пiслятекстових завдань виявляє одну з
найскладнiших для учнiв проблем - трансформацiю первинних учбових текстiв у тексти-пояснення,
роздуми та характеристики, тобто трансформацiю текстiв у вториннi. Це останнє завдання потребує
введення до iнформацiйного запасу учнiв типових кореляцiй мiж первинними та вторинними
навчальними текстами. Характер цих кореляцiй безпосередньо пов’язаний з типами пiслятекстових
завдань.
У роздiлi подано змiст мовленнєзнавчої роботи, необхідної для вiдтворення навчальної
iнформацiї на передтекстовому та власне текстовому етапах i запропоновано зразки дiяльнiсних
програм. Щодо мовленнєзнавчого матерiалу, який забезпечує сприймання та розумiння навчальних
текстiв для VI класу, достатнiми виявилися 2 групи мовленнєзнавчих вiдомостей: 1) знання про
слово i поняття та види понять i 2) знання про компоненти тексту.
Цей матерiал є достатнiм i для формування уявлень про типи трансформацiї первинних
текстiв у форми вторинних текстiв типу вiдповiдi на пiслятекстовi завдання. Учнi, виправляючи
помилковi дефiнiцiї, продукують тексти-роздуми; доповнюючи тексти-описи чи характеристики,
переводячи статичнi дефiнiцiї у динамiчнi, працюють з текстами-iнструкціями тощо.
Видiляючи тематичнi поняття в текстi, групуючи їх за тематичними полями первинного
тексту i аналiзуючи вiдношення мiж поняттями (родо-видовi, вiдношення пiдпорядкування,
сумiжностi, перехрещення i т.iн.), учень навчається визначати i складати структурну схему тексту, на
основi якої за певною моделлю характеризує загальний змiст первинного тексту. Наприклад: “У
текстi, присвяченому рiвнинам суходолу, розглядаються такi поняття: рiвнина, плоска, горбиста,
низовина, височина, плоскогiр’я. Вiдношення мiж ними можна показати схематично:
Рiвнини
Низовини

Височини

Плоскогiр’я

За абсолютною висотою

Плоскi
Горбистi
За рельєфом
На першому рiвнi наведеної схеми характеризується поняття “рiвнина”. Пiдпорядкованими
виявляються такi поняття, як низовини, височини, плоскогiр”я - з одного боку, плоскi та горбистi - з
iншого. Дамо визначення основного поняття: “Рiвнина - це частина поверхнi земної кори з рiзницею
вiдносних висот не бiльше як 200 м”. У текстi параграфа наведено цiкавi приклади. Ось деякi з них:
... Отже, ключовими поняттями теми є такi: “рiвнина”, “рельєф рiвнини”, “висота рiвнини”.
У роздiлi також мiститься каталог мовленнєзнавчих вiдомостей та умiнь, необхiдних для
осмислення i трансформацiї первинного тексту.
У третьому роздiлi дисертацiї - “Експериментальне та дослiдне навчання” характеризуються проблеми, якi визначили змiст i органiзацiю експериментального та дослiдного
навчання. Вони, як зазначалося, пов’язанi з цiлями навчання i реєстром базових мовленнєзнавчих
понять. Змiст програми мовленнєзнавства в VI класi може бути репрезентований таким перелiком
навчальних тем:
1. Слово i поняття. Ознаки поняття. Види понять (видовi, родовi, тематичнi тощо).
Визначення понять. - 2. Поняття про iнформеми (тематичнi поняття, якi потребують поширення).
Поняття про тематичнi i концептуальнi речення в абзацах. - 3. Способи поширення iнформем у
тематичному та концептуальному реченнях абзацiв. - 4. Абзац. Вимоги до абзацiв. Структура абзацу.
Види абзацiв. - 5. Поняття про компоненти тексту (тобто текстовi фрагменти, якi виконують певнi
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функцiї). Способи поширення iнформем у тематичних i концептуальних реченнях текстових
фрагментiв. - 6. Поняття про види текстової iнформацiї (тематична, концептуальна, фактуальна). - 7.
Поняття про тему тексту. - Поняття про текст та його категорiальнi ознаки. Категорiя
iнформативностi тексту. Способи видiлення та фiксацiї текстової iнформацiї. 9 - Слухання i способи
виділення iнформацiї. - 10. Категорiя цiлiсностi тексту. Поняття про типовi набори компонентiв
змiсту. Поняття про модель тексту тощо.
Експериментальне навчання проводилося в межах факультативу у середнiх школах. Усього
експериментальним i дослiдним навчанням було охоплено 120 учнiв VI класiв, якi працювали за
програмою факультативу “Шкiльне мовленнєзнавство”. У сукупностi з уроками розвитку мовлення
(на яких вводилися окремi мовленнєзнавчi вiдомостi i формувалися практичнi вмiння) обсяг
факультативу становив 48 годин. Кожне заняття починалося з уведення мовленнєзнавчих понять i
демонстрацiї їх текстового потенцiалу на матерiалi рiдної мови й навчальних текстiв з географiї для
шостого класу. Далi пропонувалися завдання та вправи для колективної роботи, змiст якої
визначався пiслятекстовими завданнями до параграфiв шкiльного пiдручника географiї.
Результати експериментального навчання представлено в таблицi:
Мовленнєзнавчi вiдомостi
Рiвень засвоєння в %
та умiння
Побутовий
Матерiал шкiльного
Матерiал шкiльного
матерiал
курсу росiйської мови
курсу географiї
1. Розмежування родових i ви92
67-72
42-45
дових понять.
2. Видiлення істотних ознак
87-91
71-76
42-47
понять.
3. Визначення обсягiв понять.
52-62
37-42
16-21
4. Визначення понять (дефiнiцiї):
- впiзнавання;
68-72
90
67-72
- конструювання.
6-12
52-67
27-32
5. Видiлення iнформем у кон60-71
60-62
41-47
цептуальних i тематичних реченнях абзацiв.
6. Визначення способiв поши
17-21
23-24
12-17
рення тематичних i концеп
туальних понять.
Отже,

пiдвищення

ефективностi

навчання

пов’язане

з

оволодiнням

мовленнєвомислительними операцiями, якi лежать в основi завдань. Так, наприклад, для
усвiдомленого визначення понять було необхiдно спочатку поелементно оволодiти такими
мовленнєвомислительними операцiями, як визначення (аналіз структури дефiнiцiй), знаходження
родових понять, виділення істотних ознак тощо. Сукупнiсть цих мовленнєвомислительних операцiй
доцiльно оформляти у виглядi алгоритму - дiяльнiсної програми, яка забезпечує усвiдомленiсть
самостiйних дiй i, як наслідок, узагальнення та перенесення умiнь на матерiал текстiв рiзних
шкiльних предметiв. У рамках дослiдного навчання таке коректування забезпечило 20-24%
прирощення вiдповiдних умiнь.
Основні результати дослідження подані у висновках.
1. Дослідження довело, що, крім традиційних засобів розвитку мовлення в школі (збагачення
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словника, формування граматичної будови мовлення, оволодіння функціональними стилями і т.ін.),
навчальним матеріалом на уроках розвитку мовлення має стати система мовленнєзнавчих понять,
пов’язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності.
2. Основу системи мовленнєзнавчих відомостей складають базові поняття теорії тексту та
текстоутворення (текст, одиниці тексту, структура тексту, компоненти тексту, види текстової
інформації, категоріальні ознаки тексту тощо) і теорії мовленнєвої комунікації, зорієнтовані на
роботу з навчальними текстами, які можуть виступати об’єктами мовленнєвої діяльності (при
слуханні або читанні) чи метою мовленнєвої дільності (у процесі письма або говоріння).
3. Одним з напрямів мовленнєзнавчої підготовки учнів повинно стати оволодіння жанрами
первинних і вторинних навчальних текстів.
4. Відбір і систематизація мовленнєзнавчих відомостей і умінь повинні здійснюватися з
урахуванням своєрідності навчальних текстів шкільних предметів мовного і немовного циклів.
5. Основним напрямом у оволодінні мовленнєзнавчими вміннями є формування вмінь
самостійного конструювання учнями діяльнісних програм на передтекстовому та текстовому етапах
роботи з навчальним матеріалом.
Доцільною, на наш погляд, є подальша розробка типології навчальних текстів.
Поглибленого аналізу потребує і передтекстовий етап роботи з навчальною інформацією. До
перспектив дослідження слід віднести також вдосконалення програми шкільного мовленнєзнавства.
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8. О теоретических основах школьного курса речеведения //Язык и литература в школе. –
1998. - №1-2. – с.12-15.
Казанджиєва М.С.
Формування комунiкативно-мовленнєвих умiнь у процесi роботи з навчальними
текстами шкiльних предметiв немовного циклу. - Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю
13.00.02 - теорiя i методика викладання росiйської мови. - Iнститут педагогiки АПН України, Київ,
1998.
В дисертацiйному дослiдженнi запропоновано програму курсу шкiльного мовленнєзнавства,
в основу якої покладено мовленнєзнавчi вiдомостi й умiння, що мають безпосереднє вiдношення до
всiх видiв мовленнєвої дiяльностi школярiв. В роботi описано жанри текстiв на матерiалi шкiльного
курсу географiї для VI класу, а також методика формування мовленнєзнавчих умiнь у процесі
засвоєння навчальної iнформацiї на уроках немовного циклу.
Апробацiя програми шкiльного мовленнєзнавства здiйснювалася в процесi роботи
факультативу в середнiй школi.
Ключовi

слова:

компоненти

мовленнєзнавство,
текстiв,

дiяльнiснi

учбовi

тексти,

програми,
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мовленнєвомислительнi операцiї.
Казанджиева М.С.
Формирование коммуникативно-речевых умений в процессе работы с учебными
текстами школьных предметов неязыкового цикла. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.02 - теория и методика преподавания русского языка. - Институт педагогики АПН Украины,
Киев, 1998.
В диссертационном исследовании затронуты проблемы, относящиеся к речеведению области смежных по предмету речи наук (языкознания, логики, теории речевой коммуникации,
методики преподавания русского языка), в которой осмысливаются и обобщаются все виды речевой
деятельности.
Рассмотрение речеведческих проблем в качестве составной части работы по развитию речи
объясняется тем, что теоретические возможности традиционных методов развития речи в школе, по
сути, исчерпаны и актуальным становится изыскание новых подходов к проблеме развития речи в
школе. Одним из таких подходов и может стать выявление и осмысление методических резервов,
заключенных в методической системе современного школьного образования в целом.
Речеведческий

аспект

школьного

курса

родного

языка

не

разрабатывался

как

самостоятельный предмет, в результате чего отдельные проблемы речеведения (деление текста на
части и их озаглавливание, составление плана текста и т.п.) рассматривались как методические, вне
системы речеведческих понятий и не выделялись в самостоятельный предмет обучения.
Центральным понятием школьного речеведения является текст: в процессе слушания и
чтения он выступает объектом речевой деятельности, а в процессе говорения и письма - ее целью.
Содержание и объем речеведения как составной части работы по развитию речи определяются теми
задачами, которые решает учащийся в контексте всех видов речевой деятельности. Целью
исследования и является определение речеведческих знаний и умений, которые должны
содержаться в материале уроков развития речи в расчете на использование в процессе освоения
учебной информации по всем школьным предметам.
В связи с этим основной задачей стал анализ учебных текстов по предметам неязыкового
цикла и послетекстовых заданий к ним, а также разработка методики конструирования
деятельностных программ, лежащих в основе работы с учебным текстом. В основу анализа учебных
текстов в школьных учебниках географии положены структурные и композиционные эталоны,
типичные наборы компонентов содержания, типичные наборы речемыслительных операций и
действий, лежащих в основе каждого конкретного жанра учебных текстов, а также учебные цели,
реализующиеся в деятельностных программах. На основе указанных критериев разработана
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типология учебных текстов, содержащихся в школьных учебниках географии для VI-VII классов, а
также описаны жанры учебных текстов. Анализ возможностей и перспектив введения
речеведческих знаний подтвердил, что эти знания и умения должны формироваться либо на уроках
развития речи, либо в рамках нового предмета, который можно было бы назвать школьным
речеведением.
Введение в учебный обиход речеведческого материала потребовало в основу работы
положить “бытовые” тексты и лишь затем - тексты школьных учебников. Такой подход обеспечил
осознанное восприятие и освоение учащимися базовых речеведческих понятий (понятий о видах
текстовой информации, о единицах и компонентах текста и т.д.).
Речеведческие знания, необходимые для работы с учебными текстами, и составили
содержание программы речеведения для VI-VII и для IX-XI классов.
В диссертационном исследовании предложена программа курса школьного речеведения, в
основе которой лежат речеведческие знания и умения, имеющие непосредственное отношение ко
всем видам речевой деятельности учащихся. Базовые понятия речеведения и речеведческие темы
представлены в виде трех основных блоков: “лексическое речеведение” (текстовые функции и виды
слов), “логическое речеведение” (понятие, определение понятий, виды понятий, логическая
структура текста), “синтаксическое речеведение” (абзац, типы абзацев, способы распространения
информемного предложения абзаца), “прагматическое речеведение” (функции каждой части текста
в общем ходе мысли). Основным направлением речеведческой работы является формирование
умений

самостоятельного

конструирования

учащимися

деятельностных

программ

(“текстопорождающее речеведение”) на предтекстовом и текстовом этапах работы с учебным
материалом.
Предложенная программа была проверена в ходе экспериментального обучения в
гуманитарных классах средних школ. Полученные в ходе обучения результаты показали, что
предложенная методика решает задачи развития речи школьников, учащийся получает возможность
“видеть” текст, осознанно воспринимать и воспроизводить учебную информацию.
Повышение
речемыслительных

эффективности
операций,

обучения

лежащих

в

оказалось
основе

связанным

учебных

также

заданий.

с

отработкой

Совокупности

этих

речемыслительных операций и составили в итоге деятельностные программы на предтекстовом и
собственно текстовом этапах работы с учебным материалом на речеведческой основе.
Апробация программы школьного речеведения осуществлялась в процессе работы
факультатива в средней школе.
Ключевые
компоненты

слова:

речеведение,

текстов,

учебные

деятельностные

речемыслительные действия и операции.

тексты,

программы,
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