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          Протягом навчання у закладі дошкільної освіти і початковій школі здобувачі освіти 

повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-

соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є 

інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій [1; 2]. Під 

компетентністю людини педагоги розуміють спеціально структуровані (організовані) 

набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання [7]. У 

Базовому компоненті дошкільної освіти компетентність розглядається як особистісна, 

складна, інтегральна характеристика дитини, що засвідчує її достатню обізнаність, 

умілість, вправність у певному колі питань [1].  

          Завданням  початкової школи є формування активної, ініціативної особистості, яка 

володіє мовленнєвою, соціальною, громадянською, здоров’язбережувальною 

компетентностями тощо. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти 

метою вивчення української мови є формування в учнів мовленнєвої компетенції шляхом 

засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів 

мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду [2]. У мовленнєвій 

діяльності розрізняємо мовну і мовленнєву компетенції, а в мовленнєвій – лексичну, 

фонетичну, граматичну, комунікативну. Лексична компетенція полягає у  наявності 

певного запасу слів у межах вікового періоду; адекватному використанні лексем; 

доречному вживанні образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. 

          Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти молодші школярі 

мають знати, розуміти і вживати найпростіші фразеологізми; знати прислів’я і приказки; 

добирати до ФО синоніми, антоніми; помічати в прослуханому або прочитаному тексті 

фраземи;  уміти доречно їх використовувати в усному і писемному мовленні для його 

увиразнення [2]. Окремі аспекти вивчення фразеології у школі викладено у працях таких 

дослідників: Т. В.Форостюк [9] , Л. П.Кожуховська [4], О. Г. Коломійченко [5] тощо. 

          На жаль, мовлення дошкільників і молодших школярів ще не сформоване 

(одноманітне, невиразне), словниковий запас маленький. Більшість учнів не можуть 

розкрити значень фразеологізмів, не відчувають стилістичного забарвлення ФО. У 



мовленнєвій діяльності рідко вживають фразеологічні звороти, а якщо й вживають, то 

роблять при цьому велику кількість помилок. Особливо актуальним є питання вивчення 

фразеології у закладі дошкільної освіти і початковій школі не лише для збагачення 

мовлення, формування лексичної компетенції, але для загальнокультурного розвитку 

дошкільників і молодших школярів. 

         Знання фразеології, уміння користуватися її засобами – невід'ємна ознака високої 

мовної культури кожної людини. Фразеологізми, – це «універсальний банк даних», який 

утримує в собі інформацію про навколишню дійсність певного етносу, про особливості 

виникнення у свідомості сучасника цієї дійсності образів, що стали основою 

фразеологічної номінації [6, c.43-56]. Слушною видається думка О.Селіванової, яка 

фразеологізми трактує як лінгвосеміотичні феномени, що формують «особливу підмову», 

одне з концентричних кіл мови, у якому в усталеній формі зберігаються і транслюються 

уявлення етносу про світ, культурна й історико-міфологічна інтеріоризація дійсності та 

внутрішнього рефлексивного досвіду народу» [8, c.11]. Фразеологія характеризується 

значним ступенем національної маркованості. Як зазначає мовознавець В.Кононенко, для 

того, щоб розкрити внутрішню форму фразеологізмів: на рушник стати; гарбуза 

дістати; передати куті меду; вискочив, як козак з маку; нам’яти чуба, необхідно знати 

національний контекст їх виникнення, характер способу життя, психічні особливості 

українців [6, c.43-56].  

          Окрім живої народної мови, джерелами фразеологізмів також є біблійні вислови ( за 

сімома замками, сіль землі, тернистий шлях, умивати руки); виробничо-професійна 

діяльність людей (грати першу скрипку; дати задній хід; сім разів відмір, а один раз 

відріж); антична література та міфологія (ахіллесова п’ята, левова частка, нитка 

життя).  

          Широке розуміння фразеології зараховує до її обсягу пареміологію – прислів’я і 

приказки (Напр. Не плюй у колодязь, бо доведеться води напитись; Одна ластівка весни 

не приносить), крилаті вислови (Борітеся - поборете (Т. Шевченко); В своїй хаті своя й 

правда, І сила, і воля (Т.Шевченко); Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне 

(П.Тичина)).  

          Вивчення фразеологізмів необхідне не лише для реалізації завдань освітньої галузі 

«Мови і літератури», а також для досягнення мети освітніх галузей 

«Суспільствознавство», завданням якої є виховання соціально-активної особистості, яка 

усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-культурного середовища; 



«Природознавство», одним із завдань якої є засвоєння традицій народу у відносинах 

людини з природою. Знання фразеологізмів необхідне також й для досягнення мети таких 

освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: «Здоров’я і фізична 

культура», «Технології», «Мистецтво» [3]. 

         Доцільно використовувати такі основні критерії відбору фразеологізмів для 

дошкільників та молодших школярів:  

- доступність змісту ФО для здобувачів дошкільної та початкової освіти;  

-наявність фразеологічних зворотів у творах, рекомендованих для вивчення 

дошкільниками та  молодшими школярами;  

- виховна роль фразеологізмів. 

         Підсумовуючи, варто відзначити, що формування лексичної компетенції 

дошкільників та молодших школярів значною мірою повинно здійснюватися засобами 

української фразеології. Уміння правильно і доречно користуватися в усному та 

писемному мовленні фразеологізмами є ознакою високого рівня володіння мовою і знання 

культури. 

Список використаних джерел 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / наук. кер. А. М. Богуш. [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/ 

2. Державний стандарт початкової загальної освіти від 20 квітня 2011р. [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_ osv/17911/ 

3. Кобилецька Л. В. Вивчення фразеології в початковій школі як невід’ємної складової 

загальнокультурного розвитку молодших школярів //  Людмила Кобилецька // 

Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2016. – Вип. 31. – 

С.257 – 264. 

4. Кожуховська Л. П. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українською 

фразеологією: Автореф. дис. / Л.П. Кожуховська. – Київ, 1999.  

5. Коломійченко О. Г. Вивчення фразеології у початковій школі / О.Г.Коломійченко // 

Початкове навчання та виховання,  №26 (210). 

6. Кононенко В. Етнологічні засади вивчення української мови / В.Кононенко // 

Українська мова в освіті. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_%20osv/17911/


7. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу 

в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий 

досвід та українські перспективи. – К.: «К.І.С.», 2003. – С.16-25. 

8. Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та 

етнокультурний аспекти) / О. Селіванова. – К.-Черкаси: Брама, 2004. – 376 с.  

9. Форостюк Т. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5-6 класів у процесі 

вивчення лексики й фразеології української мови: Автореф. дис. / Т. В.Форостюк. – 

Київ, 2000. 


