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Балентина 3асць

|нтегррання 3нань щн!в
на по3аурочних 3аняттях

3 щра1нсько1мови
у 8-9 кпас{ж

!нтеграц|йн| процеси' як! спостер1гаються
в р|зних галу3ях науки' неро3ривно пов'язан|
3 оновленням зм!сту укра|нськомовно1 осв|ти.
Ёа час| - питання по1пуку нових по3аклас-
пих форм навчання' як1 мають з6аганувати
й розптй!ювати знання з р|дно! мови, слРияти
св|домому й гли6окому 3асвоенню т1рограмо-

вого матер|алу.

8!тчизняна л|нгводидактика мае низку
праць' присвячену орган1зац!| позакласно!

роботи з укра|нсько| мови. Ёа Аумку в1домих
методист|в (А. |амап|й, 1. .|1опу:пинський,
|. |!1арунин, [ |!ередр1й, Ф. |{отапенко), поза-

уРочна форма навчання ма€ продов'(увати

роботу розпочату }1а уроках, розвивати творн|
зд!6ност1, формувати навички досл!дницького
хаРактеру' виховувати |н|ц!ативу, самост1й-
н|сть,.формувати почуття патр|отизму друхби.
€прямовувати ро3виток мислення унн!в на
|нтеграц1ю знань з р|зних гапузей науки допо-
може ро6ота 3 тестами кудожньо| л|тератури,
словниками, дов!дниками' навнальною л1те-

ратурою з !нтпих предмет!в тпк1льного курсу.
}раховуюяи р1зний ступ|нь п!дготовленост|

унн1в, позауронна робота 3 мови мусить мати
характеР досл!дження мовностил!стичних
осо6дивостей твор|в митц|в слова. Розро6ле-
на система досл1дницьких впРав до текстово1

основи м|хпредметного зм|сту ! впРоваджена
вчителем на 3а}|яттях гуртка мае сприяти фор-
муванню досл!дницьких ум|нь.

||ринаг1дно у ви6ор| форм роботи п|д нас
позаурочних 3анять учителю за6езпенува-
ти науковий п|дх1д, що до3волить |пиР|||е

кандидат педагог!тнпх наук
стар:ший викладач кафедри укра11нсько| мови
|уман!тарного !нституту
(и!'вського ун !верситету
!мен! Бориса |'р!нненка
м. (и!в, }кра|:на

РозкРивати навчальний матер|ал, непеРед_
6ачений о6ов'язковою прогРамою. (ер1вник

гуртка мае перед учнями посл!довно ставити
посильп1теоретинн|тапрактинн|завдання, ви-

конання яких надасть нов1 знання. [{ро6лемн!
3авдання сприятимуть актив|зац1! мисленнево!

д1яльност1, за6езпенуватимуть формування та

ро3виток творних зд|6ностей осо6истост|.
3апропонован! завданпя сприятимуть фор-

муванню в гуртк1вц|в досл1дницьких ум|нь,
ро3витку |нтересу до п|зпання' сприяють
пеРенесенню знань, ум1нь | навичок по|||уко-

во! д1яльност! в 6удь-яку гапузь практинно|

д!яльност!.

Ёаводимо 3ра3ки 3анять у восьмому клас1.

8ступне 3аняття гуртка <Розвиток укра-
|нсько| мови. йова - найважпив|лпий зас1б

п1знання, сп1лкування й вппиву. йовн| норми.
1\{овленнев| помилки) вчителю доРечно ро3по-
чати з| вступного слова:

|се наше 
''сц/п7пя 

пов'язоне з мовою. |весь
неосяжнцй св1п, йо?о незл!ченн! вшявц, преаме-
п11' явцща' формш, звукш, 6арвш, пахощ! - все

в!ёёзеркалюспься в мов!. €пова ёоносяшь ёо
натло[ св!ёомосп1 пе, ч0?о не м0жна по6ачшпц,
поркну!пцсь' ё опомаеаюпь осяенутпш в1ёно-

тллення м1эк преёмепамш. | мов1 реап!зустпося
ёумко, отпэке, вона с !нспруменпом ус!х наук.
8ажлцвцмц с п11шання Рол! мовтл у зёо6утпках
ёуховно[ купь!пуРц укра[нськоео на|оёу, йоео

сомовцтноченн| як осо6шспостп! па фомаёяншна
ёерэкави'

Актуад

ц1льпо ц
зм!стошс

проукр{
{каро
Ёазвй

укра|псьл
)(тоост

но! мови3

1.йова

- на|ша !

йова - 1

тощ1, 1!ш
на1пого'ш

ного, це {
(!вонФаА

2'що5
никнутп
й 6агатоц

йова - д

пинсьтал|}

3. йова
ащось6й
т|ласт|лд|Р

пам'ятцв;

ще й пузш

худох|!я'
яльн|сть в

4.Аай6
наРоду-ц
ськогодух
складае | с

Ро3ум' дос
5.йова_

-то6апа:
виваймоБ
н|стьмовш

- €поп:
народ!{а ш(

Ёастуш
Ро3Р'3ня''а!
ёцупься тло

(автор Б. А

€повоц
Ао дРрв

листом ! с
батьк|в вал

Батькоф
поралася(А

реступив.(
навуна в п!
внен|стпо, т
(по-гоРод6
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Актуап|зац|ю опорних знань гуртк!вц1в до-

ц!льно пРоводити' викоРистовуючи 6ес|ду за

зм|стом спроектованих на екРан висловлюва1{ь

про укра!нську мову.

-|{ка роль мови в сусп|льств|?
Ёазв!ть в|дом! вам теор!| про походження

укра!нсько! нац!| та укра!нсько| мови.

{,то основополоя<ник укра!нсько! л|тератур -

но| мови? 9ому?
!. !1ова - це натпа нац|ональна ознака, в мов!

- наша культра' сутн!сть нашо! св1домост!.

йова - душа кожно| нац!ональност!, !! свя-
. .... !

тощ1' 11 наиц1нн11пии скар6. &1ова - це форма
нап|ого хиття' х(иття культшного й нац!онапь-

ного, це форма нац!онального орган!зування
(!ван Фа1снко).

2. |1!о6 лю6ити - тре6а 3нати' а що6 про-
никнути в таку тонку й неося)кну' ве'!ичну
й 6агатогранну р1в, як мова, треба |! любити.

}4ова - духовне 6агатство наРоду (Б. €ухом-
лшнськшй).

3. йова - це не просто спос16 сп1пкування,

а щось 6|пьшт знануще. йова - це вс! гли6инн|

пласти духовного 
'(иття 

наРоц, його |сторитна

пам'ять, найц|нн1тше над6ання в|к|в, мова - це

ще й музика, мелодика' 6арви 6уття, сучасна
художня, |нтелектуальна 1 мислительська д!-
яльн!сть народу (Флексонёр Флесь)

4. Ёай61льтпе 1 найдорох<не до6ро в кожного
народу _ це його мова. Фта жива схованка люд-

ського дру його 6агата скар6ниця, в якународ
скпадае | свое давне )киття' | сво1 спод|ванки,

розум, досв1д' почування (|анас 1т{щншй).

5. йова - вт1лення думки.!{о 6агаттпадумка

- то 6агат:па мова..[!ю61мо !!, вивнаймо!|' роз_
виваймо 11! Бор!мося за красумови' 3а правиль-

н!сть мови, за 6агатство мови... (!т1. Ршпьський).

- € поняття <л!тератрна мова> ! <загапьно-

народна мова>. [к ви |х розум|ете?
Ёаступний ет ат1 3а1|яття - вшро6лення вм1нь

Ро3Р'3няп'1] орфоерамш, пунк!по?рамц - про во -

ёшпься но пексп| опов|ёання <€лово мапеР1>
(автор Б. Антоненко-!авидовин).

€пово матер1

,{о другого кпасу я прийплов 3 похваль11им

листом 1 сам на п|двод| з 6азару при|хав до
6атьк1в на л|тн| кан1купи.

Батько 6ув у кузн|, копи я повернувся' а мати

лорапася61пяпеч|. |{оли я в!дяинив двер| й пе-

Реступив пор|ц мати саме 3асовувала Рогачем
чавуна в п1ч. 9и то, що6 похва'1итися своею
внен!стю, ти з пустощ|в ду1тячих' я прив|тав |!
(по-гоРодському>.

Бон>кур, мама:па| й'* ',, поживаете? 9то
нового и все такое пронее?

1т4атер| а;к Рогач випав 3 рук. Бона схопида-

ся Рукою за щоку.й шиРоко Ро3плющеними'
передяканими очима диву1лася на мене. Ёаче
пеРед нею стояв не я' а якийсь о1пуканець' що
спРитно начепив наг|мна3ичнуформудорогий

дитяяий о6раз 1| сина.

3то я, маменька... не смущайтесь... - про_

мовив я' починаючи сам н|яков|ти п{д тим,
сповневим докору' о6рази й 6опю, матеРиним
поглядом.

1а як :т<е мен|, синку' 11е смут\1тися? - не

второпала мати мое| вяено| мови, - коли ти,

6ану, свого роду в1дцурався' он уже по-якому

до матер| став варнякати! Фтак те6е, синку,
в город1 образувапи!

йати скрутно похитала головою ! 3 таким жа-

пем подивилася' наче мене тяжко покал|чили на

все життя. Бачу' тут у)ке не до я<арт|в. 8иходить,

я пеРедав' як то кажуть, ккут! меду>. [пянув
я сп|дпо6а на мат!р, а !й з очей - кап_сльо3а'

кап-друга' а дал| як 3аплаче} як 3аплаче моя
мат|нка, нане ховае мепе... 1утухе я не витРи-

мав, кинувся до не|, схилив низько голову 1, не

см|ючи п!двести оней, прошепот1в:

|!рост1ть мен1, мамо, я 6|ль:ше так н1коди не

6уду...

йати простила. 1 я справд! н!коли вже так не

вика6лунрався перед односельцями' н! перед

батьком, н| погот1в перед нею. Аде таких мо1х

прив!тапьних сл|в' що вРа3'\п14 !! тод| в саме
сеРце, вона не за6ула до смерт| (Б. Антонен-
ко-[авидовин).

!,о матлн я р о 6 о ш а мо)ке вклюнати досп|дх<ен-
ня з культури мовпення' яке ма€ о6овязково
завер|||итися у3агаль}{енням з|6раних мате-

р!ал|в' написанням творно!ро6отина тему <.{к

ми говоримо?>.

}:[етод спостереження та прийоми мисли-
тедьно! д|яльност| (анал1зу синте3у' з|став-
лення' вид|лення головного' 3находх(ення
| пояснення пРичинно-насл|дкових зв'язк!в'

у3агальнення та системати3ац|!, класиф|кац1!)

доРечно викоРистоврати п1д яас опрацювання
теми <6интаксис 1 пунктуац|я>. 3| спроек-
тованого на екРан тексту <1оганн 6ебастьян
Бах> гуртк1вц! мають пояснити пунктогРами'
втАл'1сат и словосподРе11ня' по3начити гоповне
й залежне слова в них' ви3начити !хн! види:
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|оганн €ебастьян Бах
1оганн €е6астьян Бах - ведикий н|мецький

компо3итоР [!1!! ст. наРодився 2| 6ерезня

1865 р. в невеличкому н1мецькому м|стеяку.

Рано втративтши 6атьк|в, 1оганн пере!жджа€

до старплого 6рата. } цей пер|од в1дв|дуе г!мна-

з|ю, прагне до самоосв|ти, здо6увае му3ичну

грамоту.

,{|знасться про твори видатних компо3и-

тор|в, затинен1 у тпаф| 6рата, д|стае !х, що6
потайки переписувати ночами. ||раця, виснах<-

дива' довготривапа, п|д|рвала4|р май6утнього

компо3итоРа.

3ак1нчившли навчання в г1мназ!!, отримав

пРаво вступити до ун|верситету' однак чеРе3

по1шуки засо6|в для !снування скоРистату|ся

ним Баху не вдалося.

||ротягом усього хиття Бах дек|пька раз1в

пере!здив 3 одного м1ста до |нплого, |||укаючи

засоби для |снування. [оля, не спРиятлива

| безут!тпна, не поз6авила 1оганнаустремп1ння

до нових знань | досконалост!. 3 невтомною

енерг|ею пост|йно вивчав му3ику не т|льки

н!мецьких, а й |тап!йських та французьких
композитор|в. Фдного разу молодий Бах, не

маюни грошлей, вирутшив п|шлки з Ар1плтадта, де

в|н слухсив орган|стом, до /!юбека, щоб поспу_

хати прославленого орган1ста. }1ому довепося
пройти 350 км!

Фстанн| роки хиття великого компо3итоРа

6ули затьмарен! страштною хворо6ою отей'

пРоте пРодов)|(ував скпадати музинн| твори,

диктуючи ноти ддя за[тису.

Бе отримав заслуженого ви3нання 3а життя'

зате нин! ц1кав!сть до му3ики Баха не згасае.

1!1инуло майже сто рок|в, пертп н1ж люд-

ство 3нову в!дкрило дпя се6е твоРи вепикого

компо3итоРа 1 оц|нило його ген|апьн|сть (3

енцшклопеё!{)'

|{роведення п1нев!спшчно2о експершмен!пу

мае 3а6е3печити розум1ння синон|м1чност|

сповоспопучень.

|р о поно ван! вчцп е лем з ав ё онн я:

3ам|н1ть у текст| подан| сповосполучення

<|менник + |менник) сповосполученням (пРи-

кметник + !менник>.

Бизначте засо6и гРаматичного зв'язку. 1!о

зм|нилося у значенн!?

,{ля запо61гання помидкам в узгодженн!
й керуванн1 доречно гуртк!вцям виконували

с11/пуапшвну впрову:

!нпеерац!ю знань за6езпеч1]пь въ1кон(1ння

пакосо завёання: уяв|пь, що 8ш - уншпель х1м][.

3апропонуйте <унням> л|нгв|стияне завдання:

до спова <г|драт> додайте преф|кси, що похо_

дять в|д грецько! назви чисел \'2'3'4,5,6,7'8,
9, 10.3 новоутвореними сповами (моноа1ёроп,

ёше1ёр ап, прие1ёр ап, /пе/пра?!ёрап, пентпае!ё -

ратп, аексао!ёратп, еептпае1ёрап, окпае!ёрапо,

нонае1ёроп, ёекае1ёрап) по6удуйте сповоспо-

/1учення 1 роз6ер|ть !х за 6удовою.

[,о матл;нс з а вё анн я : у кл^сту1пам'ятку правил

повед!нки п!д яас виконання ла6ораторно!

ро6оти з х!м||.

Фпрацювання теу:1 <6ёноскпаён] речення
3 ?ол0внцм членом' сп1вв'аносншм |3 пршсуёком:

означено - о со 6 о в', нео 3начено - о со6 о в!> кер|в -

нику гуРтка сл!д розпонати з1 спостереження

т1ад текстом художнього стипю к!,у6-мепро-

н0м>. учитель перед прочитанням тексту ма€

запропонувати гуртк!вцям зпайти контрольн|

орфограми (ёу6-мепроном, 21лля, навс16!ч, ёо-

нц3у, кукуРуйцння, неквапливо) | пунктограми

та о6грунтувати !х, виписати синтаксичн1 кон-

струкц|1 з одт{им головним чпеном, визначади

спос!6 його виражет1ня:

[у6-метроном
[очеться розпов|сти про ду6-метРоном.

9ому метроном? [,1огутн|й стов6ур, а на цьому
стов6ур! велична кРона' схо)ка па сидьну суве-

ренну дер)каву. [\лля тягнеться навс|6!ч, тво-

ряни о6 емний, загадковий св|т. 1 в св|т| цьому
гоРить 6езл1я кутих з| щирого золота листк1в.

Аухе повоп!, некваппиво л11стки, кРу)кпяючи

й тларуАяяи' опадають дони3у на покату по-

кр|впю хати й ганку, подв!р'я, клапоть гоРоду.

]!тлстя лежууть на колодах осикових дров, на

куп1 гар6уз1в' на викопаних 6уряках, на зв'я-

3аному в сн|пки кукуРуд3инн|. його вогненн|

я3ики нет1оРу|||ними клаптями попум'я спада-

ють | спадають додолу, | в ч!тк1й посл!довност!

!хнього пад1ння, 1 в заворохеному 1хньому

пад|нн| е не т1дьки законом|рн1сть, а й неми-

нун|сть, спричинена чи то до/!ею' чи то часом.

А мохе, | долею, ! часом.

||адао листя з Ауба в двор1' падае р!вном|рно,
вдень | впон|' мовби в!дл!нуе хвилинийгодини
я<иття. 9и ще багато 3осталось листк|в на цьому

ду6!метроном|? |хусе ментпае й менплае на роз-
к!шн1й крон!. 8они летять ! летять' устеляючи
тугим хододним полум'ям покр1вдю, об|йстя,

клапоть городу' стомлену доРогу за вор!тьми

(3а €. [уцалом; 166 сп1в)'

Ёаступний етап - пРоведення п1нев!спцч-

н02о експер!1менпу: туртк1вц| пере6удовують

шРеРФшлт
о8хвсурш*
дятьутекст!рв

Рв6фтртпо
зрйгггивпспш
фнФклам$хп

Рольу'пеха'0,
м;*цйлил

ч!'св1коялю''.

Рд6ача€пасту
щлад!тькш
викоРистову|'
чт€виш (до81

Фпрацював
йнаоовн!щ.
сп|дрзпош
н1,х !н.''!ь.

Бикорпстш
тексгом'уР1!в'

щостуя '|е''{п
кер|вшщтвш
ни Реченпя' !

односклаш|'

у Рчешш ц
в|сть зро6шя

11а3ивак}тьсп
(ороткещ:

...(аря щ
непР}г{Р|ос'
(ащя, озпр
попину й рсз

€еред ло
Байдулсяе |

3духвипа, ш

,{ьовапачч'
то п!пв!ша'
поха|1 [ив0'

1ивоточ
йалешш

нулось.(ц
_1ичй
Фч! в со{

гпи6око, о;

чи то хсал&

-йо:кв
|{ащя ст

навпоч!ш

Ред пРаву

дитячРу;
_ Б1ш€'
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€обака г

под16гуто
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пеР1пе Речення так, щоб утвоРилося двоскладне
(1 хоиу розпов1спш про ёу6-метпроном)' 3нахо-

дять у текст! ретення, як1 мох<па пере6удувати'
Роз6|р третього Речення надасть можлив!сть

зр о6итм висновок пР о вцР аэкальн! мож пц во суп1

оёносклоёнцх нс1311вн11х речень у склаёншх па {х

Ропь у пекс!пах хуёожньоао сп'цлю.

/т11экпреёмептн! зв'язкш 6уёушь р еап|зован1 п1ё

час вцконання сцп'уашцвн0?о завёання, яке пе-

ред6анае пастулне:3ш- тпренер 
'3 

2'мнаспшкц:

уклад1ть комплекс ранкових вправ 1 запитп1ть,

викоРистовуючи односкладн! ренення, визна-

чте види (до 8 ренень).

Фпрацювання л|пгв|стично1 теми <0овн1

й неповн! реиення. !шре в неповнцх реченнях>
сп|д розпонинати також 1з актпуал1защ!/ опор-

н11х 3нань.

Бикористовуючи мепоё споспеРе'|сення над
текстомуРцвщ з опов1ёання €' |уцапа <|0ротпке

щс'спя неповноп1тпньо[ 10пр!>>, гуртк1вц| п1д

кер!вництвом уяителя вид1пяють головн| чде-

ни Речення, вказують двоскладн| Речення та

односкладн|, тип од11оскладних; в|дтворюють

у реченнях пропущен| нлени. !е дас мо)кли-
в1сть зро6тллш вцсновок про те' як| реяення
на3иваються повними' а як1 - 1{еповними.

|(оротке щастя неповнол!тньо! (атр|.

...(атря 3упинипась. 1т1оже, призудось? Ё1,
11е причулося. Ёеподал|к.лщи 6упо ск!млення.
(ащя, озирнув1шись' стут1ила з дороги пом!х
полину й реп'ях|в.

€еред лопух|в | лободи лежав со6ака.
Ёайдужне (атрю вра3ила 3апала ребриста
3духвина' на 6!лому тл1 яко| 6ула наве нама-
льована чорна пляма. {я пляма то опускалась'
то п|дн|малась ритм|тно, 6о собака 1пвидко'
похапливо дихав.

1и ного тут? - поспитапа 1{атря.

йаденьке вухо' схохе на тРикутник' 3дРиг-
нулось. 1(атря зупинилась.

- 1ичий? 3а6лудився?.

Фч| в со6аки 6ули вевелиэк|, поставлен!
гли6око' округл|, вот1у1 ду\в14лись 6лагально,
чи то хап!сно...

- 1!1ох<е' ти хворий? - запитала (атря.

1{атря ступила кРок*дРугий уперед, с1втпи

навпон|пки, почала о6ачно пРотягувати впе-

ред праву руку. €обака пок!рно диву\вся на

дитячу Руку.

- Б|дненький' - мовида 1{атря, погладя<у-

юни со6аку пом}к висяних.вух.

€о6ака кл|пав темними пов1ками, а клино-
под16ну голову пРитискав до земл!.

- .[[к те6е звати? [{е пам'ятаецт? 3а6ув? Ёу
гара3д' 3ватиму те6е Ёайдою ..' (3а €. |уцалом).

п1спя пР0чцп'ання пексшу ё0Речно пРовесп'ц

6ес!ёу за про 6лемнцмц 3апц7панням1]:

9и завх<ди двоскладн| речен1|я е повними?
€вою думку о 6трунту йт е.

Фдноскладн| Речення - це неповн! чи повн|

ретення? 8ислов1ть сво! думки, посилаючись
на текст.

,{е найзаст!пле ми поспугову€мося непов-
ними Реченнями: в усному чи писемному
мовленн|?

9и моя<на встановити пропущен| нлени

ренення?
} яких сти1|ях у)киваються неповн| кон-

струкц1!?

!,ля закр!плення новцх 3наньучням можт|а 3а-

пропонувати написати в|пьнцй ёцктпанп к/!ц-

сшця !!ерен> (м|хпредметн| зв'язки з1 св|товою
п1тературою). |[ронитавпли спроектований на

до1пкутексъ унн| в|дтворюють його по пам'ят|,

використовуючи повн! 1 неповн1 ренення.

[1ервинпий текст
!1исиця 11ерен

|\исиця стри6нупа нерез пл!т !, що6 не по-
слу13|1у т у1с я, вхопилася за 1ерен. Ф6!дравшти

со6| папу | погано почуваючи' понала дор|кати
1ернов|, що той завдав |й ще г|рплого нещастя'
копи вона в б|д| :шукала ще 6|льтпого порятунку.
1ерен заперенив: <Фй, як )ке ти лому1л11пася'

надумав1пи вхопитися 3а мене' коли я сам 3вик

до вс!х н1плятися>.

1рапляються так! нерозсудлив| люди, що
вдаються по допомогу до тих' для кого пРи_

родн1тша р1я шкодити (3аЁзопом).

3торипший текст
1|исиця | 1ерен. .
[1исиця,стри6аюни нерез пл!т, вхопилася 3а

1ерен. Ф61дравтши со6! лапу ! погано почуваю-
ти, поналайомудор|кати. на що той заперенив:

Фй, як х<е пом у\лу1лас я' ъ\адумав1пи вхопитися
3а мене.

Ёе сл|д звертатися 3а допомогою до тих, для
кого приРодн|лпа р|т |шкодити.

!,пя узоаальнення ?пеорепцчно?о мапеР1апу

доречно учням ук/1асти зв'язне пов|домлення
в науковомустил! натему: <Розд!лов| знаки при
звертанн!, вставних словах' сдовосполученнях
1 реяенпях>.

8цконання ёоматлньоео зовёання мас за6ез-
печувати реал|зац!ю м!жпредметних зв'язк1в

з х|м!ею а{|о ф|зикою: 3апцсатпш х1м1чнцй

(б
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(ф1зшиншй) ёосп|ё, провеёений на уроках, вцко-

Ршс!повуюч11 вспавн! слова, словоспощчення

1 ренення.

[!одаемо зразки 3анять ддя дев'ятого класу

3агапьнов|домо, що в дев'ятомукпас! форму-
ються профес!йн| нам!ри унн|в, тому 3аняття

гуртка доРечно пРоводити у форм1 (яРмаРку

ваканс|й>. Ёапередодн| зас!дання дев ятикпас-

никам мохна 3апРопонувати завдання д1зна-

тися пРо попит (на ринку прац1> на профес1!

з л|нгв!стичною осв|тою.

81дпов|дно сл1д розпод1лити к'|ас на чотири

групи (<л|нгв1сти>, <вчитеп|>, <п|тературн|

редактори>, <веду.л! телев|з|йних програм,),

кожн!й |з груп надати 3авдант{я (тексти). !пя
повтоРення й узагальнення вивченого учн1 ма-

ють виконати так1 завдання: визначити стиль,

тип мовлення, склас"1и цитатний план 3апро-

пот1ованого тексту, пояснити розд|пов| знаки

в реченнях; знайти прост! ренення, виконати

синтаксичний розб|р, д16рати слова-терм1ни

до кожно1 з профес!й.

[рупа 1 к|!!нев1спш>:

.|{|нгв1ст, а6о мово3навець - профес1я, попит

на яку останн|м часом пом|тно з61льплився.

Фднак 6|льпл|сть а6!тур|ент|в, як1 о6рали да-

ний фах, мають про нього поверхов! уявлення.
8а:кко уявити сьогодн| 6ез л1нгв|ста пРоцес

навчання як р|дно!' так й |ноземних мов' ко-

хсен п|друнник ствоРюеться за 6езпосередньо!

унаст| мовознавця.

йовознавець - це насампеРед 3навець основ

мово3навства, л|тератри, !стор|1 й культуРи
кра1н, мови яких вивчаються.

/|!нгв!стична осв1та нео6х!дна для досить
1пиРокого спектра профес|й: пеРекладача'

референта, викладача' фах!вця з м|жкупьтр-
них комун|кац|й' досл|дника мови. .[!|нгв1сти

в о6ов'язковому поРядку входять до скдаду

команди под|тик!в. !хн|й о6овязок - форму-
ва11ня мовного |м|дх<у <в|дтонування вс1х>

аг!тац!йних текст!в. ||!ар, реклама - це теж

поле д|яльност| для п|нгв!ст|в. Адже рекламн|
тексти м|цно ос|дають у натп|й пам'ят1 <сам| по

со6|'': тут вах<лива не /[ип|е частота!хповторен_

ня' але й формулювання.
3до6увають п|нгв|стинну осв|ту на факупь-

тетах !ноземних мов' а тако)к на ф1лолог|нних

факупьтетах випт|в. €аме тому основна вимога

до аб1тур|ент|в в|дпов|дних спец|апьностей -
високий р1вень п1дготовленост| з проф|люютих

дисципл!н.

[о спискудисципп|н додаються: поп|толог|я,

рел|г|езнавство, соц|олог!я' основи екопог1! та

психолог1я. Р.тлтримати конкуренц|ю на Ринку
прац| перекладат|в, по6ратим!в-мбвознавц!в

п!нгв|сту допомо:ке все61чна осв|нен|сть | до6ре

3пання сво€! справи (3а !нпоернетп-вшёанням).

|рупа 2 <|чцпель>:

|!едагог1ка - справа ентуз|аст|в, як| з ди-

тинства 6ачили се6е в роп! наставника, мр|япи

<с|яти розумне' до6Ре, в|чне>, формувати нове

покол1ння. } натш час т|, хто мр|е до6ре заро-

6ляттп|при цьому не втомлюватися на робот|,
навряд чи ви6еруть 1плях |шк|льного вчите'|я.

}читель - не просто профес|я, це м|с|я.

1ому й попит на унител1в осо6лцву1й' 8|д них
вимагаеться багато: 6ути коРектними' уважно
став'1ту\ся до д!тей' ьт/{явпят!л ц|кав|сть до ро-
6оти, предмету.

Фсо6див| риси сучасного педагога - по-

ст|йтний саморо3виток [ розтпирення вдасного

св!тогляду удосконалення метод!в ро6оти.
€унасне життя 6езперервно зм1нюсться, уд!тей
виникають нов| |нтереси' 3ахоплен}1я' |деапи.

!{об стати вчителем' нео6х!дна спец|апьна

педагог1нна осв1та. Б|льшт|сть вчитеп!в ма-

ють вищу осв!ту та спец!ал!зац{ю 3 певних

предмет!в. }читель - 3навець психодог1]' яка

допомага€ кРаще 3ро3ум1ти д!тей ! спок|йно

вир1плувати про6леми унн|вського копективу'

ад)ке повсякчас виника€ нео6х|дн!сть устано-
вити так зван! <правила гри>. |!едагог мусить

6ути до6розияпивим 1 друх<елю6ним, конкрет-

ним ! посл!довним у сво!х вимогах' намагатися

запо6|гати вза€мним непорозум!нням, а р1в-
новажен!сть 1 толерантн1сть допоможуть ство-

Рити атмосферу дов|ри в дитячому кодектив!.

€ в педагог|ян|й д|яльност1 | сво! радощ|'
сках<|мо, 6ачити, як на тво]х очах доросл{щае
людина' як прокидаеться в н|й |нтересдо знань,

як з дов|рою | любов'ю йде вона до те6е 3а по-

радою (3а [ншернеп- вшёанням).

[рупа 1 </!!перапурншй реёактпор,:
.|||тературний РедактоР - це сп!вро6|тник

редакц|!, в о6ов'язки якого входить: анап|з,

оц|нка тексту' внесе1{ня необх!дних зм|н до
структури того а6о |нтпого л|тературного твору.

Фсновне 3авдання л|тератрного редактоРа

- п|дготовка до пу6п!кац|! написаного автором

матер1алу: л1тературна правка тексту на смис-

довому' стил|стичному | граматияному р|внях.
11]оденна ро6ота 3 текстами перед6анас в!д-

м|нне знання укра!нсько! мови та л|тератури.
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(андидат на посаду п{тературното редактора
мусить мати п|тературну хурнал!стську а6о
ф!лолог!н ну вищу осв|ту.

€тати л|тературним Редактором можна а6о
в|дразу п!сдя зак|нчення ви1пу за спец1аль_
н|стю <редагування>' або, якщо фах|вець мае
вищу ф|лолог|нну а6о незак!ннену вищу осв|ту,
ро3почати 3 посади коРектора-сп1вро6!тника,
який зд!йсню€ вичитувацпя рукопис!в, усувае
орфографтн| й пунктуац1йн| ,'"''*', а!а*'*
випРавляс недол1ки смиспового та сттлл|стич-
ного характеру.

}{а посад| л|тературпого Редактора ро6ото-
давц| 6ажають 6ачитцдисципл!новану' пунк-
туальну та в1дпов1дальну пюдину' яка щиро
пю6ить працювати з| словом, ум|е .виготовити
3 сировини) тудовий пРодукт' що е до того
л( прекРасною можлив!стю реал|зувати сво1
профес1йн! амб|ц1! (3а !нтпернеп- вшёонням).

[рупа 4 <3еёуншй пелев!з!йнцх переёан':
3едутий телев!з!йних передав
} в|к !нформац|| та 6агатоголосого |нтернету

профес1я ведучого телев!з!йних ,.р.д." ,.
втратила свое| актуальност!..|!юдство визнало
давно' що 6удь-як! факти, |нформац!я зали-
1шаються млявими' 6езадресними, доки |х не
о3вучить |нтпа людина.

!стор|я виникцення профес1| 6ере потатки
в|д регулярного св1тового тедемовлення' яке
Розпоча/|ося наприк|нц! 30-х рок|в {,{, ст.

3датн!сть пРавильно викладатцсво| думки,
вм|ння концентруватися \1а цобот!, д''*ш
страх перед камеРою - вахлив| профес1йн1
вимоги до ведРого телев!з|йних передач.

Фкр!м очевидних вимог' зовтт|тшнього
витляду й хорошо1 дикц|!, претендентов! на
роль ведРого необх|дна здатн!сть працювати
в команд!. |!|дготовка прогРами' що виходить
в.еф!р нав!ть у 3ат!ису' потре6уе 3}!ань про
ц|кавих людей, здатних природно поводитися
в <кадр|>>, компетентних коментатор|в, знаме-
нитостей.

1{о6 стати фах!вцем <6лакитного екРану)'
нео6х|дно здо6уи осв!ту на ф'*у','.'; **!р-
нал|стика>. {ля телев!з1й''.' ,.щ,'.' ,- 

'!*важливим е телеген!чн|сть, як ум!ння розта-
!шувати до се6е людей 

'в|1л|4ват'{на них' вести
за собою (3а |нпернеш-вшёанням).

|!ерев!рку контролю знань, ум!нь, навичок
доречпо зд|йснити 3а допомогою в1дтворюва-
ного диктанту на основ! пексп|в 1 напсцсання
пвору-розёуму <!!айваэкчтлй шруа - це /пво-
рення самоао се6е>.

![ерев|рити 3}{ання з теми к}1|нгв|стика тек-
сту) 3а такими текстами:

1. [!6рати 3агодовок до 3апРопонованого
тексту.

2. 8изначити тему й основн} пумку.
3. Бакресп!ть темо-Рематичну структуру

висдовлювання.

4. Аку функц!ю викону€ в текст1 перлпий
а6зац?

5. {к! засо6и зв'язку в текст|?
6. [1|дготуйте 1нформац!ю про в|домих вам

досп1дник!в фольклору.

'е.'Ё*

€еред о6ранц|в 11ридн!провсько| земп!, яким
вона ро3крила 1 щедро подарувала сво! духовн1
скар6и, |м'я 1вана йанхури - укра|нського
поета, сумп!нного ! вдумливого з6ирата фоль-
клору досв|дтеного етнографа, лексикографа,
3акоханого у св!й край кРа€3навця.

Ёародився |ван 1ванович йан>кура 20:ковт-
ня (7 листопада 3а новим стилем) 1в3; р. в {,ар-
ков1 в родин1 др!6ного ниновника 1з зубох!лих
дворяп. його жцттяможна пор1вняти 1з жит-
тям стаРодавн!х укра|пських мандрованих
поет!в-дяк1в, яким жив ! славетний укра!н_
ський ф|пософ [ригор1й ско'орода,'нйоли
не мав власпого домр с!м'|, повсяквас терп!в
матер|альн1 нестатки' о6!йшов п!птки всю {,ар-
к|вську та 1{атеРипославсьч ц6еРн!| зФа#и
тисяч! п|сень, сотн1 казок, легенд' переказ|в,
присл|в'!в та прика3ок' не одну н|т проспав
п1д зорями, в садку' )*(ивучи в простих хатах
| пост|йно пере6раюни серед пРостого наРоду.

|{ридн|пров'я щедро о6дару'.'' .,'.' 
'6-Ранця. 8оно розкрило йому вайпотаемн|тпе,

дов1рило взят и ттайсвят|тле_ скар6и людсько1
пам'ят1, закодован| услов|. (теповий 

дух, нена-
ве приборканий велетнем-ли|1арем, п!дкорився
1. йанхур1, як р1вному пРостягцув1пи духов-
ний меч - о6ер1г краю' ви3нав1']и: <А есть ще
велетн| дутшею...>.

}вагу досл!дника привертали т| м1сцевост!,
де ще не 6ував фольклорист-з6иран 1 де можна
оуло 3аписати нев!дом| н|комузразки. [1ост!й-
но ма1{дРуючи хутоРамщ селаму1' м1стечками
губерн|!, в1н став поетом

раз терп!в гол"., -"'".' #']}]]]}Ё".х*;;
там' де п|днос иться дух _ невичеРп}те джеРело
/{юдського 6уття. 1. йанхура сприяв в!дро_
дхенню та Розвитков1 нац1онально| купьтуРи'
л|тератури, мови.8!н з!6рав' вивчив та 3аписав
кращ! зразки народно! творност1: п|сн|' казки,
Ауми' присл|в'я, приказки, 3агадки' анекдоти'
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словниковий матер|ад як укра1нського' так
| рос|йського народ!в.

у 1885-|886 рр. з-п|д пера |. }1анжури
вийтлпа ка3ка-поема про 6езстраплн|сть запо-

ро3ьких козак1в !рьомсшн-6оаа/пшР,у 1889 р.

- перша з61рка в|рпл1в €тпепов! ёумш 1 п1сн|.

[руту з6трку Ёаё [,н|пром,книгу ка3ок ! леге11д

у в|ртлах[{азкц 
' 
пРшка3кц ! паке |нтие, а також

ка3ки-поеми не пропустила царська цен3ура'
тох 3а життя автоРа не дРукувалися. 1х ча-

стково 1{адруковано в з6!рнику укра|нських
п|сень 8. Антоновича ! }т{. [рагоманова (1875).

1890 р. вийшла зб!рка !{азки, приказкц ! тпаке

1нше, запшсан! в \арк1вськ1й па !{атпершнослав-

ськ1й' еу6ерн!ях' 1894 р. - !т[алорос1йсок] казкц'

пеРека3ц, пРцсл!в'я, пов1р'я, запцсан! в ка/перц-

нославськ!й ау6ерн![.

3 травня (15 травня за н.ст.) 1893 р. перестало

6итися серце 1вана 1\'1анхури. |{оховали поета

в |(атериносп ав| (3о !нпернеп- вшёанням).

} процес1 вивчення свое| |стор!! - '#
формусться усв|домлення свое! |дентинност1

й патр|отизму. 1од| народ як нац|я осо6ливо

в1шановуе память тихлюдей, як| свосю працею

долучилися до пРимноження духовного | куль_

трного 6агатства свого наРоду.1аким, сповне-

ним жеРтовност|, лю6ов| до свого народу6упо

'(иття 
великого укра!нця ||авла 9у6инського.

Ёародився ||авло ||датоновин 9у6инський

27 стчня 1839 р. на (и1вщин! в хутор!, що по-

6лизу Бориспопя (на той час ||ереяславського

пов|ту ||оптавсько! гу6ерн|!) в с1м'! б1дного

двоРянина.
Ёавчався май6утн1й унений-етнограф в |[е_

Реяславському пов!товому унипищ!, у [руг|й
ки!вськ|й чолов!ч|й г|мназ1!, п|сля того зак!н-

нив ун1верситет у |!етер6урз|. } студентськ|

роки 6рав участь у д|ялтьност| петер6урзько|

укра|нсько! громади. 1ам з|йшовся !з 1. !1!ев-

ченком' 3ахоплювався його творн|стю й у но-

мусь повтоРив допю поета.

} 1861 р. закйчив юридинний факщьтет |{е-

тер6рзького щ1верситету, де 3годом 3ахистив

дисертацФ <[аРиси наРош{т/п( юРиди!1нт,ш 3вича-

!в |поттять з цивйьного правайалорос|!> й одер_

жав щений стр|нь кандидата т1Раво3навства.

}л|тку 1861 р. повеРнувся до киева, де пРа-

цював учитедем' як юрисъ допомагав се'1я}1ам'

як1, тод| зв|льнивштись |з кр|пацтва, мапи багато

кдопот|в |з власн|стю на землю. А восени 1862 р.
!{у6инсъкий питпе в|ршл !1!е не вмерла |кра1на,

що став 3годом нац|ональним г|мном.

9ерез дек|лька дн|в 6ув вуусланий п|д нагля-

дом поп|ц|| на пРо)кивання в Архангельську
гу6ерн1ю, де пров1в с|м рок|в.3до6увтпи дов!ру,

в|н сам се6е не т1льки визволив |з заслання,

а й проклав дорогуувищ| науков| сфери Рос|й-

сько! |мпер||. його статистико-економ|нн1 до-
сл!дл<ення Архангепьсько1 губерн|| 6ули досить

ц!нними. |1овернутися в р!дн1 м|сця дозволили
||. 9у6инському ди1ше у склад| експедиц!| дпя
вивнення }кра|ни. 3а цю ро6оту рений отри-

мав к|лька нагород' 3окРема' 3опоту медаль на

|еограф!нному конгрес| у ||арих<1.

3а сприянням ||.9у6инського в 1873 р. в (и-

ев| 6уло в|дкрито |||вденно-3ах!дний в1дд1л

Рос|йського географ|тного товариства, який
вва)кають 3апочаткуванням Академ1! наук.

1од! ж 9у6инський пров1в у (иев| перепис,

який показав, що б|пьпл|сть киян ввахають

р1дною мовою укра!нську.
||роте довелось потеРпати в|д понев1рянь

далеко 3а межами 9кра|ни.
Ё1авесн! |879 р. знесипений тяжкою хво-

ро6ою |1. 9у6инський повеРнувся до 1(исва.

3емний шлях великого укра!нця 3авершився

26 с1чня 1884 р. ||рощалу|ся 3 ним у т1й сам1й

церкв| на ||одол|, де колись прощалися з 1ара-

сом 11!евченком (3а !нтперне/п- вцаанням).

1екст < |{олювання 3 гончим псом> ддя пере-

в|рки вм|ння перека3увати 3м|ст пронитаного.

}чням сл|д запропонувати 3авдання скласти

розпов!дь на т ему:. <!1!о вкпаёастпе Бц в поня/п-

/п я, вцховува?п ц смак ё о с а мо пносп!, куль!пуРу

{{ викоршспоання"?>.

[|олповання з гончим псом
1овариш зоставив мене туъ на остров!, а сам,

с!впли в моторний човен' подався в седо по вся-

кий над|6ок: хд1б, оп|ю, с!рники' с|пь.

.[!юдина, котра мр|е про самотн|сть, не в|дае,

що нинити з! сво€ю самотн1стю, коли !! - вво-

лю! 3давалося 6, розкотпуй, вт1тшайся, але' не

3викнувши до самотност1, не можеш спеРшу

н1 вт|тпатися, н| рад|ти. 9иявляеться, в со6|

сп|д виховати смак до самотност1, культуру !!

використання.
Фстр|в 6ув схожий на в!трильник, що ппив

посеРед [н|пра. йа6уть, схожост| з в!трипь-

ником йому надавали не т!льки п!щан| 6ереги,

а й дв| довг| коси, що 61л|ли серед 6лакитного

пРостоРу води.

Ёатп намет стояв на 6ерез|, пом1я< верболоз1в,

а ри6у ми ловили неподал|к з| стов6ура верби.

! справд|, остр1вець шап:6ув схохий нарозкри-

пенийлеткий в!трильник' якийлпиве по р|ц|'
п/1иве - й н1копи не знайде н!яко! пристан|!
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[мвний 3вук почувся | змусив мене 3упи-
ъ|иту|ся. йох<ливо, чайка? 8они л|тапи над
островом' опускаючись мало не до само! тра-
ви, ! якусь мить я стежив за !хн!м польотом'
напружуючи слух.

1(оли я ступив на п1щаний 6ерец що рясн!в
Р!дими коРчами та)ку1паму1 3огнилих вербо-
лоз|в, то дивний звук, народивтшись неподал|к,

видався живим стогоном. } розкуйовдженому
г1лл|куща, вирваного з кор|нням |з земл|, ле:кав

со6ака. |[оза його св!дтила про повну 6езпо_

радн1сть: ноги 6езв|льно в|дкинуто в6!к, морда

- на з!в'яломуш|елюговому/|ист|.1варина й не

поворухнулась, нане й не нула мого на6ли>кен-

ня. ! т|льки коли моя т!нь упала на п!ску зовс|м
6лизько, со6ака пов|в оком' 3верненим догори.

3апалене, в кРивавому о6|дку, око почерво-
н1ло' паш!ло сухим 6лиском ! виражало таку
смертельнутугу' що не мохна 6уло не перейня-
тись Раптовим болем... } якусь мить 3ападене

око дивидося на мене |з чисто людською мукою
й х<одного ра3у не кл|пнуло.

А4абуть, поранепий. А мо:ке, здихас в1д яко|сь
хворо6и..!1кх<е в!н опивився на остров|? Ёевже
со6аку привезли от| хлопц!, як| приставали до
острова на 6лакитномудюРалевомуновн|? 1ак,
хлопц! спровадипи дап! в|д се6е со6аку, який
здихав на дн!пРовському остр|вц|, що видався
|м 6езлюдним.

} ск|мденн| тваРини причулись | скарга,
| 6дагання. ! хутт|й кинувся до р!нки, в1днува-

ючи лихоманкову хворо6пивурад|сть. ! нав|ть

дор|кав со6! за те, що стояв 6езпорадно хвили-
ну_друту 61лятварини й не в!дразу здогадався

датилу1ти.
8ода вил|куе. 9клигаспл, правда? 1{е не таке,

ли6онь, доводилося перетерп1ти...

}т,1абуть, у моему вдават1о веселому тон| 6упа

3:#* 
6о со6ака цогпядав на мене 6айдужим

1и, ма6уть, голодний. 3ажди, ось я то61
принесу !сти.

,{ав со6ац| понюхати ков6асу а пот|м одла-
мав ||'маток' поклав на я3ик. Роясева лопатка
я3ика здригнулася, клацнули !кпа.

Фтак' в!дламуючи по !шматочку' я клав
ков6асу прям|с1нько в пащу' а со6ака г/{итав.

|!оправда, !ли'!ав |з перепонинками - в мить
перепочинку в!н опускав дони3у морду й ди-
вився десь у61к !з сухою пеналлю в зор1.

Ака ж у тебе хворо6а? - тим часом допи-
тувався я.

Б очах со6аки св|тився б1дь - це 6ув ясний,
май:ке прозорий, в|дкритий б!ль тварини,
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який мен! видався мапо не дюдським... €о6ака
6ув не |з двоРняг-доходяц що тиняються 6ез
привяз| 6упь-де. }1езвахсаюни на майже повну
6езпорадн!сть, на безпом1нн|сть, що виклу|ка-
ла сп|внуття, тварина з6ер|гала те характерне
бпагородство, яке вика3увало в ньому породу.
9и не гончак?

1и над чим там ги6!етп? - !ще здалеку про-
лунав голос товаРитша.

6обака 3водився тРудно' та все-таки встав
11ачот'1Ру| лали.

,[е ти взяв цього пса? - спитав товариш.
1и т!льки поглянь! Ёа ньому живого м!сця

нема - хтось висмаливчу{вирвав п|вбока, мапо

ре6ра не св|тять.

1 справд|... 1ой 6!к, яким со6ака лежав до
земп1, здавався суц1льною раною' яка 3ахопила
3духвину, частину пеРедньо] лопатки. |1!ерсть

о6л1зла, плк1ра подекуди тако)к в|двиспа, в|д-
кривши криваве м'ясо.

|оннак, - ска3ав товари1п. - €правхн1с|нь-
кий мисливський гончак.

?овари:п 3 гостРим халем подивився на
со6аку який 6ув зовс|м 6айду>кий 1 до нас,
| до напто! шрахпиво| супеРечки. 8уха йому
о6ъисли, як з|в'яле листя евкал1пта. 1оварипл
хутко по6!г до човна 1 зв|дти прин|с кудьок
|з пох!дною аптечкою. Бир|тлилм, що спеР1||у

тре6а промити Ра\!у.1оварипт 6рав пригоРща-
ми дн|провську воду' й >кива ц|вка ср1блилась
пом|х< його пальц!в. Роз6|гапась в|ялом по ран|,
3миваючи налиплий п!сок; смужки ! клаптики
в1дмерпо! плк|ри тр|пот|пи, коротк1 п:ерстинки
здРиталися | лисн1ли.

€о6ака п|спя купання пох<вав|птав | по6а-

дьор1п:ав. 6двели тваРину в|д берега пом|:к
|шелюгових кущ|в. [аску6лц м'яких паг|нц|в
на п'1ст я' в ст епили м1сци нку.

11ятай, - нака3ав това1!и;ш' - т|дьки не на
хворий б1к, а на здоровий. {ай твоя рана спеР_
шу тРохи о6сохне на сонц|.

€обака таки справд| в1днув нап:1 до6р| нам1-

ри,6о не гаРчав' слухався.
|еройський ти хлопець' - хвалив товаРи1ц'

коли со6ака дежав на м'як|й п|дстипц| й косу-
вав на нас то одним' то другим оком.

Але х це мисливський гончак' 3да€ться' 3а_

перечив я' - а не служ6овий пес' Ёе в1внарка,
сках1мо' | не сен6ернар' ! не дог.

1!о вони йому запод|яли? - вголос м|ркував
товаРи1||.

[н1про - в!тний, могутн!й, мовчазний -
3нав та€мницю, але х|6а коли в!н випов!дае сво|
тасмниц!? | зараз мовнав напруженою тея!ею,
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мерехт|}111ям зайчик1в, 3аРостями очеРет!в по

6ерегах. €к!льки в|н знае - цейспвий|завжди
молодий д|до-всев1до, ск|пьки тРимае 3агадок'

пРиховуе дРам' не з1знасться про нещастя -
!, може, в цьому й кристься велика муАр|сть

велико| р!ки (3а €. |уцалом;796 сл1в)'
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