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РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  
НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Одним із пріоритетних завдань сучасної української школи є вирішення проблеми формування мовної особис-
тості учня на засадах комплексного підходу у процесі вивчення всіх гуманітарних дисциплін. Метапредметний 
підхід дозволяє ефективно сформувати особистість із добре розвинутою культурою мовлення, мовленнєвими 
навичками та уміннями. Стаття присвячена аналізу проблем розвитку мовної особистості учнів на уроках літе-
ратури в школі у процесі вивчення художніх творів як явища мистецтва слова на засадах культурологічного 
підходу. Доведено, що шкільні уроки літератури мають значний потенціал для розвитку мовної особистості 
учнів шляхом активізації їхньої мовленнєвої практики, оволодіння різними жанрами мовленнєвих висловлювань 
(усних/письмових). У статті охарактеризовано три основні підходи до формування мовної особистості у зв’язку 
із вивченням літератури: психолінгвістичний, побудований на теорії мовленнєвої діяльності; лінгводидактич-
ний, який досліджує закономірності навчання рідної та іноземної мови, та методико-літературознавчий, що 
враховує можливості художньої літератури і основ літературознавства. Також визначені основні стратегічні 
завдання та провідні принципи формування мовної особистості учнів у процесі вивчення літератури. Названі 
ефективні види навчальної діяльності, зокрема вправи, які сприяють підвищенню рівня мовленнєвої та літера-
турної креативності учнів, а також обґрунтовані критерії їх мовленнєвого розвитку у процесі вивчення літе-
ратури. Крім цього, у статті наведено конкретні приклади окремих видів роботи з формування мовної особис-
тості учнів під час вивчення античної літератури в основній школі, а саме на уроках у 6 та 8 класах. Зокрема, 
доведено доцільність упровадження культурологічного підходу, використання історико-культурологічних фоно-
вих знань. Обгрунтовано думку, що ефективність та вибір видів роботи залежить від завдань, визначених про-
грамами, поставленої мети, рівня підготовки учнів та майстерності самого вчителя.

Ключові слова: мовна особистість, мовленнєва діяльність, види навчальної діяльності, критерії мовленнєво-
го розвитку, антична література.
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DEVELOPMENT OF A STUDENT’S LANGUAGE PERSONALITY  
AT THE FOREIGN LITERATURE LESSONS

One of the priority tasks of the modern Ukrainian school is to solve the problem of forming the language personality 
of the student on the basis of an integrated approach in the process of studying all humanities. The meta-subject approach 
allows effectively form a personality with a well-developed speech culture, speech skills and abilities. The article is 
devoted to the analysis of the problems of development of students’ language personality at literature lessons at school 
in the process of studying works of art as a phenomenon of the art of speech on the basis of culturological approach. It 
is proved that school literature lessons have a significant potential for the development of students’ language personality 
by activating their speech practice, mastering different genres of speech expressions (oral/written). The article describes 
three main approaches to the formation of language personality in connection with the study of literature: psycholinguistic, 
based on the theory of speech activity; linguodidactic, which explores the patterns of teaching native and foreign languages   
and methodological and literary, which takes into account the possibilities of fiction and the basics of literary criticism. 
The main strategic tasks and guiding principles of formation of students’ language personality in the process of studying 
literature are also determined. Effective types of educational activities are named, in particular exercises that help to 
increase the level of speech and literary creativity of students. The article also substantiates the criteria for students’ 
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speech development in the process of studying literature. In addition, the article provides specific examples of certain 
types of work on the formation of language personality of students during the study of ancient literature in primary school, 
namely in lessons in 6th and 8th grades. In particular, the expediency of introduction of culturological approach, use of 
historical and culturological background knowledge is proved. The opinion is substantiated that the efficiency and choice 
of types of work depends on the tasks defined by the programs, the set goal, the level of preparation of students and the 
skill of the teacher.

Key words: language personality, speech activity, types of educational activity, criteria of speech development, ancient 
literature.

Постановка проблеми. Актуальність про-
блеми формування мовної особистості учнів 
української школи визначається потребами 
соціуму в особистості нової формації, здатної 
легко входити в культурний та міжкультурний 
простір, засвоювати основні смисли та цінності 
гуманітарної культури, що є базисом для роз-
витку духовності людини, її світогляду, розу-
міння свого місця в житті. Саме тому серед 
пріоритетних завдань сучасної української 
школи – вирішення проблеми формування мов-
ної особистості учня. Ця проблема передбачає 
застосування комплексного підходу у процесі 
вивчення всіх гуманітарних дисциплін. Поді-
бний метапредметний підхід дозволить не лише 
сформувати особистість із добре розвинутою 
культурою мовлення, мовленнєвими навичками 
та уміннями, але й значно покращить якісні 
показники успішності учнів та їхню мотивацію 
до навчання.

Формування мовної особистості у зв’язку із 
вивченням літератури в школі має базуватися на 
трьох основних підходах: 1) психолінгвістичному, 
побудованому на теорії мовленнєвої діяльності; 
2) лінгводидактичному, що досліджує закономір-
ності навчання рідної та іноземної мови; 3) мето-
дико-літературознавчому, що враховує можливості 
художньої літератури, основ літературознавства, 
літературної критики тощо.

Аналіз досліджень. Органічний зв’язок мов-
леннєвої діяльності і формування мовної особис-
тості та загального психічного розвитку завжди 
цікавив науковців і практиків. Досягненню ефек-
тивних результатів у формуванні мовної особис-
тості учнів сприяє розвиток їхнього мовлення 
в умовах комунікативної діяльності. Саме тому 
в теорію та практику мовного розвитку введено 
психолінгвістичний термін «мовленнєва діяль-
ність», який означає систему мовних і мовленнє-
вих дій, що характеризуються єдністю мислення 
та спілкування, і спирається на модель творення 
текстового висловлювання, яка є по суті інди-
відуальним мовленням людини. Органічному 
співвідношенню понять мови, мовлення, мовлен-
нєвої діяльності та психічного розвитку особис-
тості присвячені роботи багатьох визнаних уче-

них: Є. Боринштейна, І. Горєлова, Л. Засєкіної, 
В. Красних, Т. Ушакової тощо.

Лінгводидактичний підхід орієнтує вчителя та 
учнів на формування умінь цілеспрямовано вибу-
довувати різні мовленнєві висловлювання, які 
наділені певними стилістичними особливостями 
та вирізняються значною дієвістю. Особливостям 
розвитку мовної особистості, її національно-мов-
ної свідомості, мовного смаку, мовних здібностей 
та мовно-ціннісних орієнтацій присвячені нау-
кові роботи М. Вашуленка, О. Глазової, Н. Дикої, 
Л. Мацько, М. Пентилюк, Л. Скуратівського, 
Г. Шелехової та інших.

Методико-літературознавчий підхід до форму-
вання мовної особистості учня спрямовує вчителя 
на активне використання широких можливостей 
художнього тексту для розвитку різних рівнів 
мовлення. Ретельним аналізом проблем мето-
дики навчання літератури, зокрема і формування 
мовної особистості у процесі вивчення літера-
турних творів, займалися відомі вчені-методисти 
Н. Волошина, А. Пасічник, О. Бандура, Л. Мірош-
ниченко, О. Ісаєва, О. Ніколенко, Б. Степанишин, 
В. Цимбалюк тощо.

Мета статті полягає в аналізі проблем форму-
вання мовної особистості учнів на уроках зару-
біжної літератури у процесі вивчення художніх 
творів світової класики як явища мистецтва слова 
на засадах культурологічного підходу.

Виклад основного матеріалу. Загально-
відомо, що мовна особистість завжди існує у 
просторі культури, яка відображена у мові, у 
різних формах суспільної свідомості (науко-
вій, побутовій тощо), у предметах матеріальної 
культури та в певних поведінкових нормах і 
стереотипах. Визначна роль у культурі завжди 
належить духовним цінностям нації, які є кон-
цептами смислів. Мовна ж особистість фор-
мується у процесі соціалізації індивіда. Цей 
процес соціалізації передбачає три основні 
аспекти: 1) процес включення людини у певні 
соціальні відносини, у результаті якого мовна 
особистість стає своєрідною реалізацією куль-
турно-історичних знань усього суспільства; 
2) активну мисленнєву та мовленнєву діяль-
ність з урахуванням норм та правил певної 
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етномовної спільноти; 3) процес освоєння зако-
нів соціальної психології народу.

Усі особливості культури народу завжди відо-
бражаються в його мові та літературі як мисте-
цтві слова, які є специфічними та унікальними, 
оскільки по-різному фіксують у собі навколиш-
ній світ і людину в ньому. Тому особлива роль у 
системі гуманітарних предметів для формування 
мовної особистості учнів відводиться таким 
навчальним предметам, як мова (державна, рідна, 
іноземна) та література (українська та зарубіжна).

У контексті нашого дослідження нас цікавить 
проблема розвитку мовної особистості на уроках 
літератури в школі, адже, за слушним визначен-
ням дослідниці проблеми М. Пентилюк, «саме 
через художнє слово здійснюється естетичний 
вплив на почуттєву сферу школяра» (Пентилюк, 
2015: 155). Загалом, саме уроки літератури (укра-
їнської та зарубіжної) мають неабиякий потен-
ціал для формування мовної особистості учнів 
шляхом активізації їхньої мовленнєвої прак-
тики, оволодіння різними жанрами мовленнєвих 
висловлювань (усних/письмових). Разом із тим 
необхідно зазначити, що цей аспект навчальної 
діяльності має не лише практичне значення, а 
торкається і більш глобальної проблеми, адже 
духовна сторона людської сутності виявляється 
головним чином через здатність до мовлення. 
Тому те, як і що говорить людина, свідчить про її 
внутрішній світ.

Спираючись на дослідження Г. Шелехової, 
серед стратегічних завдань, які спрямовані на 
формування мовної особистості учня в школі у 
процесі вивчення літератури, можемо виокремити 
такі як:

– удосконалення умінь учнів сприймати інфор-
мацію в усній та письмовій формах;

– розвиток умінь конструювати тексти у формі 
монологу та діалогу (усно/письмово);

– систематичне вдосконалення мовлення учнів 
шляхом: а) збагачення новими словами, фразео-
логізмами, приказками, прислів’ями й крилатими 
висловами; б) урізноманітнення його граматич-
них засобів; в) розвитку стилістичної вправності; 
г) удосконалення загальнонавчальних умінь і нави-
чок (тактичних, стратегічних, творчих); д) соціо-
культурний розвиток (світоглядний, народознав-
чий, естетичний, етичний) (Шелехова, 2012: 21).

Дослідження і висновки науковців та практи-
ків переконливо свідчать, що вивчення літератури 
в школі безпосередньо пов’язане із мовленнєвою 
діяльністю учнів, з розвитком навичок їхнього 
усного та письмового мовлення. Про це говорив 
і відомий вчений-методист В. Маранцман, зазна-

чаючи, що обов’язковою «умовою осягнення 
мистецтва слова є необхідність поєднання літе-
ратурного і мовленнєвого розвитку школярів» 
(Маранцман, 2008: 94). Кожен учитель літератури 
справедливо відзначає, що тільки за умови достат-
нього рівня сформованих мовленнєвих навичок 
учень може вільно проводити аналіз художнього 
твору, повністю усвідомлюючи авторський задум, 
проникаючи в глибини майстерності творення 
художньої мови. Провідними принципами фор-
мування мовної особистості учня з розвинутими 
навичками та уміннями мовленнєвої діяльності 
у процесі шкільного вивчення літератури мають 
бути такі як:

– системність роботи з розвитку мовлення, її 
узгодженість зі всіма компонентами занять з літе-
ратури;

– практична спрямованість роботи з розвитку 
мовлення, наближення її до реальних життєвих 
ситуацій, а також до певних мистецьких форм;

– використання широкої палітри методичних 
засобів (методів, прийомів, технологій), які б сти-
мулювали мовленнєву діяльність учнів на уроках 
літератури;

– дотримання принципів наступності та 
доступності у виборі форм роботи з розвитку мов-
леннєвих умінь;

– урахування багатомірних міжпредметних 
зв’язків у процесі організації мовленнєвої діяль-
ності учнів на уроках літератури;

– взаємодія духовного, інтелектуального, 
художньо-естетичного та мовленнєвого розви-
тку мовної особистості учнів у процесі вивчення 
літератури.

Засоби художньої літератури однаковою 
мірою надають можливості вчителю для актив-
ного розвитку навичок як усного, так і письмо-
вого мовлення. Нагадаємо, що усне мовлення 
завжди розраховане на слухове сприймання, воно 
живе і висловлюване в реальному часі. Усне мов-
лення характеризується правильною вимовою, 
тональністю, темпом, ритмомелодійним малюн-
ком, емоційною забарвленістю. На його сприй-
няття впливають також гучність, тембр, логічні 
наголоси та паузи. Усне мовлення може бути 
представлене на уроках літератури у всіх його 
видах: монолозі, діалозі, полілозі. На відміну від 
усного, письмове мовлення завжди передбачає 
попередню підготовку. Воно характеризується 
нормативністю, ретельним відбором відповідних 
мовних засобів, статичністю та фіксованістю. 
Письмове мовлення передбачає також наявність 
повних речень, складних синтаксичних конструк-
цій, насичених зворотами, цитатами, прямою 
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мовою тощо. І усне, і письмове мовлення може 
бути різного стилістичного призначення (розпо-
відь, опис, публічний виступ чи замітка в газету, 
ділове звернення тощо).

Рівень сформованості навичок усного та 
письмового мовлення учнів напряму в шкіль-
ній практиці залежить від майстерності вчителя 
застосовувати широку палітру методів, при-
йомів, технологій на уроках та в позакласній 
роботі. Зокрема, сприятиме активному виро-
бленню мовленнєвих навичок систематичне 
застосування різних творчих завдань, проблемне 
навчання, розробка різноманітних проєктів. При 
цьому вчителеві необхідно завжди враховувати 
вікові особливості та рівні літературного роз-
витку учнів і намагатися постійно залучати до 
роботи всіх дітей, ураховуючи їхні індивідуальні 
здібності та потреби.

Серед ефективних видів навчальної діяльності 
на уроках літератури, які сприяють формуванню 
мовної особистості учня, можемо назвати такі як:

– вільне володіння навичками різних видів 
творчого читання;

– виразне читання текстів (уривків) вголос;
– виразне читання напам’ять;
– переказ (докладний, вибірковий, стислий) 

творів малої форми чи вибраних фрагментів;
– переказ із докладним цитуванням автор-

ського тексту;
– переказ зі зміною особи оповідача;
– докладна зв’язна відповідь на поставлене 

запитання;
– введення власних описів у пейзаж, інтер’єр, 

портрет, які є у творі;
– складання простого (складного) плану твору, 

уривку;
– усна оповідь (за планом) про життя героя 

твору, про окремі проблеми твору;
– усна/письмова (за планом) характеристика 

персонажів твору;
– усний/письмовий (за планом) опис ілюстрацій;
– складання оповідання, казки тощо за 

прислів’ям;
– добір прислів’їв, крилатих фраз, фразеоло-

гічних зворотів, що виражають ідею твору;
– план та конспект літературно-критичної 

статті;
– повідомлення, доповідь, реферат на літера-

турну тему;
– розробка проєктів (із використанням мульти-

медійних технологій, за вивченою темою (колек-
тивних/авторських);

– письмові творчі роботи, різні за жанром та 
обсягом;

– здійснення наукового дослідження на літера-
турну тему.

Ефективними для формування мовної особис-
тості учнів можуть бути вправи, які добре узгоджу-
ються зі специфікою літератури як навчального 
предмета і сприяють підвищенню рівня мовленнє-
вої та літературної креативності учнів, а саме:

–	 вправи, що реалізують рольовий принцип 
розвитку мовлення;

–	 вправи з елементами розвитку продуктив-
ного артистизму мовлення;

–	 вправи на розвиток навичок естетичного 
аналізу тексту;

–	 вправи на розвиток навичок художньої 
критики;

–	 вправи на розвиток герменевтичних умінь у 
процесі роботи із текстом літературного твору.

У процесі формування мовної особистості 
учнів на уроках літератури необхідно також ура-
ховувати і критерії їхнього мовленнєвого розви-
тку. Серед таких, яких досягають учні у процесі 
розвитку їхніх мовленнєвих умінь в основній та 
старшій школі, можемо назвати:

–	 належне (досконале) володіння лексикою, 
що характеризує світогляд митця, героїв літера-
турного твору, духовні та психологічні особли-
вості людини;

–	 належне (досконале) володіння науковою 
(суспільно-філософською, літературознавчою, 
мистецькою) термінологією, активне її викорис-
тання у процесі роботи із художнім твором, у 
різних висловлюваннях на літературну тематику 
(характеристика епохи, світогляду та творчої 
спадщини митця тощо);

–	 активне володіння засобами художньої 
виразності, використання у мовленні афоризмів, 
приказок, фразеологізмів тощо;

–	 розуміння жанрових особливостей вислов-
лювання і практичні навички володіння ними від-
повідно до мети, ситуації спілкування тощо (ана-
літичний переказ, художній переказ, розгорнута 
відповідь, повідомлення, доповідь, художньо-біо-
графічна розповідь і т.ін.);

–	 належні змістовність, логічність, чіткість, 
композиційна довершеність висловлювання;

–	 розвинуті навички ведення діалогу та при-
йоми спілкування зі слухачами під час виступів на 
літературну тематику;

–	 розвинуті вміння самостійного дослідження 
необхідних матеріалів з теми висловлювання, 
навички аналізу та синтезу різних літературознав-
чих джерел і власних суджень.

Як приклад можемо навести окремі види 
роботи з формування мовної особистості учнів 
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під час вивчення античної літератури в основній 
школі. Чинними програмами із зарубіжної літера-
тури передбачено ознайомлення із давньогрець-
кими міфами у 6-му класі (міфи про Прометея та 
Геракла) та вивчення особливостей античної літе-
ратури у 8-му класі, де учні отримують знання 
про хронологічні межі Античності, про особли-
вості грецької та римської античної культури, про 
троянський цикл міфів, творчість Гомера, Тіртея, 
Сапфо, Есхіла, Вергілія, Горація та Овідія. Під час 
вивчення літератури античного періоду з метою 
розвитку умінь та навичок мовної особистості 
учня необхідно активно впроваджувати культуро-
логічний підхід, використовуючи історико-культу-
рологічні фонові знання, розглядаючи літературні 
твори у тісному взаємозв’язку з іншими мистець-
кими жанрами. Ефективними можуть бути різні 
види роботи, їхній вибір залежить від завдань, 
визначених програмами, поставленої мети, рівня 
підготовки учнів та майстерності самого вчителя. 
Наведемо деякі приклади.

Ефективною та широко вживаною у шкільній 
практиці є робота з репродукціями відомих творів 
образотворчого мистецтва, яка не лише формує 
загальнокультурну компетентність учнів, підви-
щуючи рівень їхнього естетичного смаку, а й має 
потужний потенціал для розвитку мовленнєвих 
умінь та навичок, а отже, і для формування мов-
ної особистості учнів. Цю роботу можна побуду-
вати різнопланово. Так, у 6-му класі, з огляду на 
незначний лексичний запас дитини, початковий 
рівень володіння літературознавчою та мистець-
кою термінологією, доцільним буде, приміром, 
підбір епітетів або порівнянь до певних сюжет-
них компонентів репродукції картини. Для зна-
йомства з образом Прометея можна використати 
роботи Хосе де Рибери, Гюстава Моро, Фюгера, 
Карла Генріха Блоха тощо. У процесі вивчення 
міфів про Геракла доцільно буде провести роботу 
з репродукціями картин Франциско де Сурбарана, 
Пітера Пауля Рубенса, Гвідо Рені, Лукаса Кранаха 
(старшого) тощо. Подібний вид роботи допоможе 
збагатити лексичний запас шестикласників, роз-
виватиме їхнє образне мислення та творчу уяву, 
формуватиме навички художнього опису картини 
живопису.

У 8-му класі під час ознайомлення учнів з осо-
бливостями римської античної культури можна 
запропонувати самостійно сформулювати зна-
чення терміна «форум», спираючись на репро-
дукцію. Як правило, учні швидко визначають 
«форум» як головну міську площу, на якій роз-
міщені храми і громадські будівлі. Подібна діяль-
ність добре розвиває навички грамотного мов-

лення та образного мислення мовної особистості. 
Її можна ускладнити постановкою проблемних 
питань. Приміром, можна запропонувати учням 
не тільки сформулювати визначення слова «колі-
зей», розглядаючи репродукцію, але й помірку-
вати над питанням «Чому Колізей в Римі названо 
одним із чудес світу?».

Працюючи з репродукціями, можемо форму-
вати в учнів розвинуті навички усного мовлення 
шляхом підготовки повідомлень за попередньо 
складеним планом. Наприклад, у 8-му класі 
неможливо вивчати античну давньогрецьку літе-
ратуру без розгляду інших мистецьких жанрів, 
зокрема, давньогрецької скульптури. Можна 
запропонувати учням підготувати повідомлення 
про всесвітньо відомі статуї Леохара «Аполлон 
Бельведерський», Мирона «Дискобол», Полі-
клета «Дорифор», Фідія «Зевс» тощо. Необхідно 
навчити школярів відзначати в репродукціях-
зображеннях скульптур особливості стилю кож-
ного майстра, характерні зображальні риси кож-
ної статуї, які передають тілесний і душевний 
стан персонажа. Учні мають вільно оперувати у 
своїх повідомленнях необхідними лексичними 
засобами: грація, довершеність ліній, пластична 
досконалість, гімн красі, фізична напруга, спо-
кій, внутрішні переживання тощо. Ускладнити 
роботу можна, запропонувавши здійснити порів-
няльний аналіз різних образів, давши розгорнуту 
відповідь, наприклад, на таке запитання: «Що 
спільного і відмінного у статуях Мирона «Дис-
кобол» та Поліклета «Дорифор»?». Працюючи у 
8-му класі із репродукціями відомих живописців, 
навчаючи учнів художнього опису картин, необ-
хідно спочатку проводити бесіду за репродук-
цією, звертаючи увагу на такі питання: «Яку мить 
зобразив художник на своєму полотні?», «Яким 
художник зобразив героя?», «Яка деталь займає 
більшу частину картини і чому?», «Що зображено 
на задньому плані картини?», «Охарактеризуйте 
кольорову гаму картини. Чому переважають саме 
такі кольори?», «Які враження справляють кольо-
рові контрасти на полотні», «Зверніть увагу на 
світлотіні. Як вони допомагають розкрити пере-
живання чи настрої?» (Ніколенко, 2003: 72). Така 
бесіда сприятиме розвитку умінь учнів грамотно 
формулювати власну думку, продукуючи не тільки 
короткі відповіді на запитання, але й цілісні тек-
сти, таким чином демонструватиме динаміку роз-
витку культурно-мовленнєвих навичок мовної 
особистості учнів.

У 6-му класі гарні результати з розвитку усного 
мовлення учнів можна отримати у процесі роботи 
з пояснення крилатих виразів, що походять із 
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давньогрецьких міфів. Такий вид мовленнєвої 
діяльності збагачує словниковий запас дитини, 
робить її мовлення більш образним та яскравим, 
розвиває вміння працювати зі словником, формує 
загальнокультурну компетентність. Для пояснень 
учитель пропонує відомі крилаті вислови: про-
метеїв вогонь, сізіфів труд, ахіллесова п’ята, авгі-
єві стайні, прокрустове ложе, яблуко розбрату, 
нитка Аріадни, осідлати Пегаса тощо (Мельник, 
2003: 18). Учням за допомогою словників, від-
повідних репродукцій потрібно розтлумачити ці 
вирази, скласти з ними декілька речень, розпові-
сти, в яких життєвих ситуаціях слід використову-
вати певний вислів.

У 8-му класі можна також провести поді-
бний вид роботи, розвиваючи уміння зв’язно та 
образно розкривати значення відомих висловів 
давніх античних митців або філософів, наприклад 
Софокла «Дивних багато у світі див, найдивніше 
із них – людина» або Есхіла «Усі мистецтва у 
людей від Прометея» тощо. Оцінюючи відповіді 
учнів, необхідно звертати увагу на такі критерії, 
як образність мовлення, вміння пояснювати свої 
думки за допомогою художньо-зображальних 
мовних засобів, активне використання мистецької 
та світоглядної лексики, наявність складних син-
таксичних конструкцій, фразеологізмів та цитат.

Ефективним видом роботи, спрямованим на 
формування мовної особистості учня з добре 
розвинутими навичками продукувати письмові 
тексти, є написання різних творчих робіт. Осно-
вна мета цієї роботи полягає в тому, щоб навчити 
учнів вільно, грамотно, образно у письмовій 
формі висловлюватися на літературну тему. Крім 
того, всі завдання, що спрямовані на розвиток 
мовної особистості учнів, також сприяють роз-
витку їхньої пам’яті та мислення, оскільки під 
час написання творів, художніх аналізів мис-
тецьких творів чи їх елементів учні спираються 
на отримані раніше знання. У процесі вивчення 
античної літератури учням можна запропонувати 
різну тематику творчих письмових робіт. На нашу 
думку, ефективно розвиватимуть навички мов-
ної особистості такі теми: «Про що свідчать білі 
камені Акрополя», «Як ви гадаєте, що у свідомості 
давніх греків означали моральні чесноти», «Чому 
давньогрецьку міфологію називають скарбницею 

людських цінностей?», «Чи потрібні сучасному 
суспільству ідеали античності?», «Гомерівське 
питання у сучасному літературознавстві» тощо. 
Перевіряючи роботи учнів, слід звертати увагу на 
такі критерії, як: доказовість основних положень 
поставленої проблеми, грамотність використання 
художніх фактів та термінів, творчий характер 
сприйняття теми, її осмислення, активне викорис-
тання художніх засобів виразності, грамотність і 
логіка формулювання думки тощо.

Висновки. Отже, підсумовуючи, зазначимо, 
що формування мовної особистості – це комп-
лекс завдань, реалізація яких найефективніше 
здійснюється у процесі опанування гуманітарних 
дисциплін. Проте без урахування міжпредмет-
них зв’язків неможливо сформувати культурно-
мовленнєві навички мовної особистості учнів на 
достатньому рівні. Так, у процесі вивчення творів 
зарубіжної літератури з метою розвитку мовної 
особистості учнів доцільно використовувати куль-
турологічний підхід до розгляду явищ мистецтва 
слова, що дозволить суттєво підвищити рівень 
культури мовлення. Для досягнення бажаних 
результатів необхідно використовувати завдання 
репродуктивного, аналітичного і творчого змісту, 
поступово ускладнюючи їх, а також урізноманіт-
нювати урок широкою палітрою методів, прийо-
мів, технологій навчання та удосконалення усного 
і письмового мовлення. У процесі вивчення літе-
ратури в школі основними напрямами роботи з 
розвитку мовленнєвих умінь учнів, які сприяти-
муть їхньому формуванню як мовної особистості, 
мають стати:

–	 навчання учнів різних видів та жанрів моно-
логічних висловлювань на літературну тематику 
від переказу тексту до індивідуально-творчих 
висловлювань (усних/письмових);

–	 організація мовленнєвої діяльності школя-
рів у процесі діалогічного спілкування на уроках 
літератури та в позакласний час;

–	 словниково-фразеологічна робота з текстом 
художнього твору та літературознавчими матеріа-
лами;

–	 створення мовленнєвих ситуацій, які стиму-
люють розвиток мовлення учнів;

–	 активізація міжпредметних зв’язків на уро-
ках літератури в аспекті мовленнєвої діяльності.
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