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Стаття присвячена проблемі вивчення фразеології у початковій школі, 

адже знання фразеологізмів необхідне для досягнення мети таких освітніх 

галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: «Мови і 

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

культура», «Технології», «Мистецтво». Особливу увагу у розвідці також 

приділено ФО як джерелу народної культури, побуту, звичаїв, традицій, 

народної психології, філософії.  
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Завданням початкової школи є формування активної, ініціативної та 

самостійної особистості, яка володіє комунікативною, соціальною, 

громадянською, здоров’язбережувальною компетентностями тощо.   

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти метою 

вивчення української мови є формування в учнів комунікативної компетенції 

шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, 

опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального 

досвіду. Одним із завдань для досягнення мети є залучення до національної 
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культури народу; сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному 

та естетичному розвиткові особистості [5]. 

Навчання української мови має бути спрямоване на формування 

соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний розвиток 

учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, 

патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання [15]. 

Загальнокультурний розвиток здійснюється шляхом використання у 

процесі навчання української мови народознавчого матеріалу; текстів, у яких 

розкриваються сторінки історичного минулого України, інформації про відомих 

українців минулого і сьогодення; залучення дітей до проведення народних та 

релігійних свят, обрядів, ознайомлення з історією їх виникнення [15]. 

В житті соціуму мова і культура виступають як неподільні одне від 

одного сутності. Мова є компонентом культури, важливим засобом її 

формування і збереження. Вона є тим фактором, що поєднує духовні здобутки 

попередніх і наступних генерацій, а також виступає засобом етнічної 

ідентифікації, шляхом якої актуалізується зв’язок між конкретним мовцем і 

цілим етносом – творцем і носієм мови [16, c.5-6]. Питання виявлення в мові 

історико-культурної пам’яті етносу, слідів його багатогранної життєвої 

діяльності, посідають чільне місце у колі лінгвістичних досліджень останніх 

років.
1
  

Витоки людського досвіду знаходимо також у фразеології, котра є однією 

з найважливіших складових «мовного картинування». Польський дослідник 

Є.Бартмінський лексику і фразеологію вважає «привілейованою» основою 

мовної картини світу [19, c.12]. 

Знання фразеології, уміння користуватися її засобами — невід'ємна 

ознака високої мовної культури кожної людини. 

                                                           
1
 Див., наприклад, праці таких науковців, як: І.Грабовська [1, c.60-68]; В.Ґрещук [4, c.96-108]; Т. Григоренко Т. [2]; П. Гриценко [3, с.164]; 

В. Жайворонок [6]; В. Коваль [7, c. 193-196];О. Кононова О. [12, c.33-41];В. Кононенко  [11, c.43-56]. 



На жаль, мовлення учнів початкової школи ще не сформоване 

(одноманітне, невиразне), словниковий запас маленький. Більшість школярів 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 початковій школі 

не лише для збагачення мовлення учнів, розвитку їх мовленнєвих умінь і 

навичок, але й для загальнокультурного розвитку молодших школярів. 

Окремі аспекти вивчення фразеології у школі викладено у працях таких 

дослідників: Т. В.Форостюк [17] ,Л. П.Кожуховська [8], О. Г. Коломійченко [9] 

тощо. 

Завдання розвідки – розглянути фразеологізм як мовно-естетичний знак 

культури, а також проаналізувати необхідність вивчення ФО для досягнення 

мети усіх освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. 

Терміни «фразеологізм», «фразеологічна одиниця» (ФО), 

«фразеологічний зворот» ми вживаємо як синоніми. 

ФО вибрані зі «Фразеологічного словника української мови» [18]. 

Національна самобутність мови найбільш яскраво проявляється у 

фразеології, яка акумулює найрізноманітнішу інформацію з життя певного 

етносу: історичні події і персоналії, міфологічні образи, художні персонажі, 

людські спостереження за навколишнім середовищем, особливості формування 

та перебігу психічних процесів, мистецтво, науку, флору і фауну, географічне 

розташування, поведінкові стереотипи тощо. Вважаючи мову душею народу, 

дослідники душею мови справедливо визначають її фразеологію, адже 

фразеологічний склад є яскравим і своєрідним носієм національно-культурних 

особливостей мовної системи, оскільки фразеологія виступає тією сферою 

мовної діяльності, «де, з одного боку, в мовних фактах яскраво відбиваються 

етнопсихологічні особливості соціуму, а з другого, – чітко простежується вплив 



мови на формування його менталітету» [6]. На основі цього в мовознавстві (як і 

в культурології та філософії) сформувався та став загальновизнаним погляд на 

фразеологічний склад мови як на найбільш прозору підсистему мови для 

втілення лінгвальними засобами концептів «мови» етнокультури [13, c.1]. У 

зв’язку з цим, 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» [14, 

c.11].  

Фразеологізми – джерело країнознавчої, національно-культурної 

інформації в етнолінгвістичному аспекті; ФО несуть в собі залишки різних 

(родинних, календарних) давніх обрядів. Такі мовно-естетичні знаки культур, 

як фразеологізми, мають здатність збирати й накопичувати позамовну 

інформацію. Як знаки понять, що фіксують колективний досвід даного етносу, 

вони належать до тих мовних чинників, які свідчать про приналежність до 

певної культури, враховують образно-емоційну експресивність. 

Фразеологізми, на думку О. Кононової, – це «універсальний банк даних», 

який утримує в собі інформацію про навколишню дійсність певного етнічного 

хронотопу, про особливості виникнення у свідомості сучасника цієї дійсності 

(який творив її, пізнавав і відображав вербальними засобами) образів, що стали 

основою фразеологічної номінації [12, c.35].  

Як зазначає мовознавець В.Кононенко, для того, щоб зрозуміти 

мотиваційний план, історико-культурні джерела стійкого вислову моя хата 

скраю, розкрити внутрішню форму фразеологізмів: вискочив, як козак з маку;на 

руку ковінька; дістати гарбуза; нам’яти чуба, необхідно знати національний 

контекст їх виникнення, характер способу життя, психічні особливості 

українців [11, c.43-56].Фразеологія характеризується значним ступенем 



національної маркованості, щодо вивчення різноетнічних мовних картин світу 

ефективним виступає «аналіз національно-специфічних фразем (типу укр. на 

рушник стати, гарбуза дістати, передати куті меду...) і специфіки мотивації 

(внутрішньої форми) фразеологізмів» [10, c. 12-22…c.19], оскільки вони 

відображають відмінності між народами у площинах як духовної, так і 

матеріальної їхніх культур. Особливо це стосується ідіом, оскільки саме 

ідіоматика неповторним способом передає дух та своєрідність нації. 

Таким чином, архаїчна народна культура і мова перебувають між собою у 

взаємозв’язку. Вивчаючи жанри народної творчості, можна потрапити до 

глибин народної мови; водночас, дослідження мовних реліктів відкриває 

простір для нових висновків у царині народної культури. 

Широке розуміння фразеології зараховує до її обсягу прислів’я, приказки, 

крилаті вислови тощо. 

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); влучні вирази відомих 

людей: 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). 

Згідно Державного стандарту початкової освіти молодші школярі мають 

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

приказки; уміти доречно їх використовувати в усному і писемному мовленні 

для його увиразнення. Належне місце на уроках української мови повинно 

займати використання краєзнавчого й особливо лінгвокраєзнавчого матеріалу. 

У процесі опрацювання малих фольклорних форм доцільно пропонувати 

школярам записувати усталені вислови, прислів’я, приказки.  



Вивчення фразеологізмів необхідне не лише для реалізації завдань 

освітньої галузі «Мови і літератури», а також для досягнення мети освітньої 

галузі «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 [5]. 

Знання фразеологізмів необхідне також й для досягнення мети таких 

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

і фізична культура», «Технології», «Мистецтво». 

Учителеві слід систематично звертати увагу на збагачення мовлення 

учнів фразеологізмами, укласти словник-мінімум ФО з тлумаченням їх значень. 

Доцільно використовувати  такі основні критерії відбору фразеологізмів 

для молодших школярів: 

- доступність змісту ФО для учнів початкової школи; 

- наявність фразеологічних зворотів у творах, рекомендованих для 

читання молодшими школярами; 

- виховна роль фразеологізмів. 

Підсумовуючи, варто відзначити, що загальнокультурний розвиток, 

формування комунікативної, соціальної, громадянської компетентностей учнів 

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. 
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The article deals with the study of phraseology in primary school. 

The aim of primary education is to develop an active, initiative and 

independent personality that demonstrates communicative, social, civic and health 

preserving competences, etc. 

Particular attention in the article is also paid to PU (phraseological units) as a 

source of folk culture, typical mode of life, customs and traditions, national 

psychology, philosophy, etc.  

In the life of any society, language and culture are inseparably bound entities. 

Language is a component of culture, an important means of its formation and 

preservation.  

The foundations of human experience are also traced in phraseology, which is 

one of the most important components of the linguistic picture of the world. Such 

linguistic and aesthetic signs of cultures as phraseological units are apt to incorporate 

and store extra-linguistic information. 

A good command of phraseology, the ability to use its resources appropriately 

and accurately is an inherent quality of a person with a high level of linguistic 

culture. 

The study of phraseological units proves necessary to succeed in achieving the 

objectives of such educational branches of the State Standard for Primary Education 

as “Language and Literature”, “Essential Natural Science”, “Citizenship and Social 

Studies”, “Health and Physical Education”, “Technology” and “Arts”. 

The development of general cultural awareness, the acquisition of the 

communicative, social and civic competences should to a great extent be attained 

with the help of Ukrainian phraseology. The ability to use phraseological units 

adequately and correctly in oral as well as written speech is a distinctive feature 

indicating a high level of language proficiency and cultural awareness. 
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