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Однією з найважливіших складових мовної картини світу є 

фразеологія. Значення фразеології для розвитку культури кожної нації, 

кожного народу важко переоцінити, адже різні влучні стійкі відтворювані 

вирази, що є багатовіковим надбанням народів, виявом їх глибокої мудрості, 

дорогоцінним скарбом, збагачують літературну мову, допомагають будувати 

культуру кожного суспільства. 

Знання фразеології, уміння користуватися її засобами — невід'ємна 

ознака високої мовної культури кожної людини.  

Метою освітньої галузі ―Мовлення дитини‖ Базового компоненту 

дошкільної освіти є вміння вживати фразеологічні звороти; знати 

прислів’я, приказки, потішки  [1]. Молодші школярі продовжують вивчати 

ФО, адже відповідно до Державного стандарту початкової освіти учні 

мають знати, розуміти і вживати найпростіші фразеологізми; знати 

прислів’я і приказки; уміти доречно їх використовувати в усному і 

писемному мовленні для його увиразнення [2].   

Плавний, природний перехід дитини від позиції дошкільника до 

позиції молодшого школяра повинен забезпечити принцип наступності. 

Проаналізувавши ряд підходів  до визначення  терміну  ―наступність‖, 

зокрема, праці таких науковців, як Н. Гордій [3], Л. Калмикова [4], 

 Г. Назаренко [5], О. Савченко  [6], О. Малетич [7] розглядаємо наступність 

як один із основоположних принципів неперервної освіти, завданням якого 

є забезпечення  взаємозв’язку та узгодженості змісту,  

мети, методів та форм навчання і виховання дошкільників і молодших 

школярів. 

Учитель початкової школи повинен опиратися на досягнутий 

старшими дошкільниками рівень розвитку, на знання, навички та досвід 

дітей і активно враховувати вищевказане в навчально-виховному процесі, 

адже, як ми доводили: знання ФО необхідне не лише для реалізації завдань 

освітньої галузі «Мова і література», а також й для досягнення мети таких 

освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: 

                                                 

 Широке розуміння фразеології зараховує до її обсягу прислів’я, 

приказки, крилаті вислови тощо. 

 



«Суспільствознавство», «Природознавство»  «Здоров’я і фізична культура», 

«Технології», «Мистецтво» [8]. Тому педагог повинен вживати 

фразеологізми не лише на уроках української мови, але й під час проведення 

інших занять; дидактичних ігор. 

Забезпечення наступності при вивченні фразеології досягається 

створенням наскрізних програм навчання й виховання дошкільників та 

молодших школярів, адже обізнаність учителя із досвідом дитини тільки 

сприятиме засвоєнню знань, оскільки важливо не лише знати і розуміти ФО 

вискочив, як козак з маку;на руку ковінька; дістати гарбуза; нам’яти чуба; 

на рушник стати; гарбуза дістати; передати куті меду; за сімома замками; 

сіль землі; тернистий шлях; умивати руки; грати першу скрипку; дати 

задній хід; сім разів відмір, а один раз відріж; одна бджола меду не 

наносить; все купиш, лише тата і мами –  ні,  але й уміти їх доречно 

використовувати в усному і писемному мовленні.   

Також забезпечення наступності при вивченні фразеології досягається 

високим рівнем кваліфікації педагогів із використання сучасних технологій  

навчання, зокрема, особистісно орієнтованої технології навчання, у процесі 

якої спочатку розкривається суб’єктивний досвід кожного, а потім 

узгоджується зі змістом освіти; технології розвивального навчання; 

технології формування творчої особистості. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що знання фразеологізмів, вміння 

доречно вживати ФО в мовленні необхідне для реалізації завдань дошкільної 

та початкової освіти. Цілісний розвиток особистості в навчанні дітей на 

перших двох ланках системи освіти можливий за дотримання принципу 

наступності. Забезпечення наступності при вивченні фразеології досягається 

створенням наскрізних програм навчання й виховання дошкільників та 

молодших школярів, а також високим рівнем кваліфікації педагогів із 

використання сучасних технологій  навчання. 
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