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НАУКОВІ ЗАСАДИ СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ 
 

Проблема мовленнєвого розвитку учнів чи не найактуальніша в 
методиці навчання української мови. Ступінь розвитку мовлення є 
характеристикою освіченості людини й народу в цілому. За допомогою 
мовних засобів людина виражає себе, свій внутрішній світ, світобачення, 
свій естетичний, етичний, світоглядний та інтелектуальний розвиток [1, 
36–52]. 

Необхідність збагачення словникового запасу школярів 
усвідомлюється в методиці давно, проте ця проблема не одержала своєї 
комплексної теоретико-практичної реалізації. 

Робота над словом в аспекті збагачення мовлення учнів має давню 
традицію, проте не втрачає своєї актуальності. Наукові основи словникової 
роботи розроблялися Я. А. Коменським, К. Д. Ушинським, Ф. І. Буслаєвим, 
І. І. Срезневським. Важливого значення роботі над словом надавали 
С. Х. Чавдаров, В. О. Сухомлинський, М. Г. Стельмахович та інші [4, 5–
11]. 

Проблеми українського мовленнєвого етикету стали об’єктом 
дослідження лінгвістів, починаючи з кінця XIX ст. Його досліджували 
Я. Ф. Головацький, О. О. Потебня та ін. Сучасні дослідження 
мовленнєвого етикету висвітлені у працях учених Н. Д. Бабич, 
М. П. Білоус, С. К. Богдан, А. П. Коваль, Л. І. Мацько, М. І. Пентилюк. 

К. Д. Ушинський вказував, що треба привчати дітей широко 
користуватись відомими їм словами. Він закликав учителів «…виправляти 
і поповнювати словесний запас дитини відповідно до вимог її рідної мови і 
притому вводити ці виправлення та поповнення не тільки в знання дитини, 
але і в число її звичок, виконуваних з тією легкістю і швидкістю якої 
вимагає мова словесна і навіть письмова». Отже, вчителеві слід проводити 
спеціальну і систематичну роботу, спрямовану на вироблення і зміцнення в 
учнів звички ширше вживати слова зі свого словникового запасу для 
точнішого передавання своєї думки [5, 121]. 

У зв’язку з проблемою бідності словника учнів і грамотності в її 
широкому розумінні постає ряд питань методичного характеру, що 
потребують вирішення,а саме: 

– визначення завдань і змісту словникової роботи на уроках 
української мови; 

– створення зрозумілої учням мотивації щодо збагачення їхнього 
словника; 

– визначення педагогічних умов ефективності словникової роботи; 
– визначення принципів її організації; 
– створення ефективної системи завдань і вправ, спрямованих на 



оволодіння учнями словниковим багатством української мови [4, 5–11]. 
Важливою передумовою ефективної словникової роботи є наявність 

зрозумілої мотивації. Основне завдання словникової роботи, на думку 
відомих методистів О. В. Текучова, М. Р. Львова, І. О. Синиці та ін., 
полягає у формуванні лексичного запасу учнів, його збагаченні, 
поповненні й на базі засвоєних слів розширенні й уточненні значень уже 
відомих [3, 3–6]. 

Організація словникової роботи, на думку методистів, повинна 
ґрунтуватися на таких основних принципах: 1) словникова робота справляє 
значний освітній, виховний і розвивальний вплив на формування 
особистості учня, його світогляду, озброєння навичками, життєво 
необхідними в майбутній практичній діяльності; 2) змістом словникової 
роботи має стати пояснення нових, незнайомих учням слів, аналіз і 
уточнення значень відомих, ознайомлення з багатством і стилістичними 
можливостями словника; 3) аналіз значень слів повинен здійснюватися 
переважно в аспекті слововживання; 4) словникова робота має бути 
систематичною, цілеспрямованою, методично добре організованою, 
доцільною і пронизувати всі розділи курсу української мови [4, 5–11]. 

Словникова робота на уроках української мови здійснюється за 
чотирма основними напрямками, до яких належать: 1) розвиток і 
збагачення словника; 2) уточнення словника; 3) активізація словника 
учнів; 4) очищення мовлення учнів від не літературних слів, що їх діти 
засвоюють під впливом мовленнєвого середовища [6, 511–541]. 

Джерелом поповнення словника учнів є навколишнє середовище, в 
якому вони перебувають: мова батьків, учителів, товаришів, мова творів , 
художньої літератури, кінофільмів, радіо- і телепередач та ін. Проте 
відомо, що з побутового мовлення друзів, товаришів, дорослих учнів 
засвоюють часом діалектизми, жаргонізми, просторічні слова. Тому 
позитивним і надійним джерелом збагачення словника учнів повинна стати 
цілеспрямована робота вчителя, в арсеналі якого є твори художньої 
літератури, тексти підручників, спеціально розроблені лексичні вправи [2, 
23–27]. 

Поступово засвоюючи поняття літературної норми, учні доходять 
висновку, що вживання русизмів, діалектизмів, арготизмів, вульгаризмів, 
утруднює порозуміння між людьми, надає мовленню згрубілості і навіть 
непристойності. Ось чому збагачення словника учнів потребує особливої 
уваги і виокремлюється методикою української мови як предмет 
спеціального напрямку роботи з розвитку мовлення учнів, піднесення 
рівня їхньої мовленнєвої культури. 
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