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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розглянуті деякі аспекти проведенняроботи над фразеологічними 

одиницями в початковій школі. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты проведения фразеологической работы 

в начальной школе. 

The article examines some aspects of phraseology work in elementary school. 
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         Актуальність дослідження зумовлена потребою в умовах національного 

відродження українського суспільства підвищити ефективність навчально-

виховного процесу на уроках рідної мови, знайти вагомі засоби педагогічного 

впливу на особистість учнів з метою збагачення їх мовлення українською 

фразеологією.  

          Аналіз останніх досліджень розкриває окремі аспекти збагачення 

мовлення учнів українською фразеологією. Сучасна методика вивчення 

фразеологічних одиниць будується на основі здобутків українського теоретичного 

мовознавства (праці О.О.Потебні, Ф.І.Буслаєва, І.І.Срезневського, К.Д.Ушинського, 

В.О.Богородицького, О.О.Шахматова, П.Ф.Фортунатова, С.І.Абакумова, 

С.Х.Чавдарова, В.І.Масальського, С.М.Дмитровського, І.С.Олійника, О.М.Біляєва, 

В.Д.Ужченка, Л.І.Скрипник, Г.М.Удовиченка, О.О.Бистрової, М.Т.Баранова, 

М.І.Пентилюк, В.Я.Мельничайка, М.Г.Стельмаховича та ін.) [3, с.195]. 



  

Мета роботи полягає, по-перше, у визначенні орієнтовного мінімуму 

фразеологічних одиниць для засвоєння учнями 1-4 класів, по-друге, у розробці 

ефективної системи роботи з фразеології на уроках рідної мови та 

експериментальному дослідженні [2, с.69]. 

Згідно з визначеною метою дослідження планує розв'язання таких завдань: 

1. Визначити теоретичні засади вдосконалення методики роботи над 

збагаченням мовлення учнів початкових класів фразеологізмами. 

2. Ознайомитися із методичним досвідом науковців з вивчення  

     фразеологічного матеріалу учнями початкових   класів. 

     3.   Проаналізувати програми та підручники для  початкової  школи на    

           предмет вивчення  фразеологізмів. 

4.  Проаналізувати чіткі підходи у початковій школі до вивчення  

     фразеологічних одиниць. 

     5.  Експериментально перевірити ефективність пропонованої системи 

           вправ. 

 Пропонувались вправи на підбір синонімів та антонімів до поданих 

фразеологізмів. (Українська мова (підручник)Вашуленко М.С., Дубовик С. Г.) 

1. До поданих висловів доберіть синонімічні, скориставшись довідкою. 

Довідка: золоті руки лікоть в лікоть; заплющувати очі  майстер на всі руки; 

плечем до плеча дивитись крізь пальці 

2. Замініть у поданих висловах прикметники антонімами. Як ви розумієте 

їх зміст? 

Низька (висока) оцінка, вузьке (широке) коло, легка (важка)задача, добра 

(погана) новина, холодна (тепла) зустріч, з важким (легким)серцем, міцне 

(слабке)здоров’я. 

Вправи на знаходження фразеологізмів у тексті та розрізнення фразеологічних 

словосполучень та вільних (Вашуленко М.С., Дубовик С. Г.) 

1. Прочитайте речення. Доповніть його записаним на дошці 

словосполученням. 



  

1. Ми з товаришами дуже любимо слухати діда Григорія. Він так цікаво 

розповідає! А ми слухаємо і …. (на вус мотаємо). 

2. Доповніть речення одним із висловів. 

1. Вже пізно, ходімо додому, бо там мама …. 

2. Ми так боялися покинутого будинку на нашій вулиці, що обходили його …. 

Висновок: у теорії і практиці навчання української мови проблема збагачення 

мовлення учнів  фразеологічними одиницями займає значне місце. Необхідність її 

розробки обґрунтована в працях українських, російських і зарубіжних методистів, 

мовознавців, педагогів, психологів. Однак формування в учнів початкових класів 

комунікативно необхідних фразеологічних умінь та навичок детально не 

розглядалися в психолого-педагогічній і методичній літературі. 

          Володіння фразеологічним мінімумом забезпечує нормальне спілкування 

українською мовою. Взяти за основу цього мінімуму ми пропонуємо фразеологічні 

одиниці, з якими учні будуть зустрічатися протягом навчального року на сторінках 

підручників. Аналіз діючих підручників з української мови та читання для 

початкових класів дав можливість виділити всі фразеологічні одиниці, які слід 

вважати фразеологічним мінімумом для певного класу. 
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