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У системі сучасної національної освіти відбу-ваються інноваційні процеси, формуються конце-птуальні засади, змінюється зміст навчання украї-нської мови. Сучасний підхід до навчання мови визначений основною функцією самої мови – бу-ти найважливішим засобом спілкування, пізнання і впливу, й замовленням суспільства – сформува-ти інтелектуально розвиненого випускника про-фільного навчального закладу, різнобічно освіче-ну і соціально активну особистість. Досягненню мети і розв’язанню завдань профільного навчан-ня української мови сприятиме використання положень взаємопов’язаних сучасних наукових підходів до навчання [11, 7]. Підхід до навчання розглядається в методиці як базисна категорія, яка визначає стратегію на-вчання мови та вибір методу навчання, що реалі-зує цю стратегію [1, 200]. Слід зазначити, що «підхід» як лінгводидактична категорія не зафік-совано в педагогічних і методичних словниках та енциклопедіях. Нам імпонують погляди С. Омельчука, який розглядає поняття «підхід» як найвищий щабель в ієрархії лінгводидактичних категорій, що об’єднує в собі інші категорійні по-няття. Вчений визначає «підхід» як методологічну категорію лінгводидактики, що позначає складне багатовимірне явище, системну сукупність якого становлять принципи, технології, методи, прийо-ми, засоби й форми навчання, яке характеризу-ється концептуальністю, процесуальністю, систе-мністю, керованістю й дієвістю [8, 3‒4]. Дослідник чітко розмежовує поняття «підхід»: підхід є кате-

горією філософською, підхід до навчання ‒ термі-ном педагогічним, підхід до навчання мови ‒ тер-міном методичним (лінгводидактичним), подає класифікацію й предметний покажчик підходів до навчання української мови [8, 5‒6]. У своїй роботі ми будемо оперувати терміном «підхід до навчан-ня української мови» або лінгводидактичний під-хід. Ознайомлення з функціюванням лінгводида-ктичної категорії «підхід до навчання мови» у трьох чинних програмах, працях Є. Азимова, З. Бакум, О. Божко, Н. Болотнової, Н. Голуб, О. Горошкіної, Г. Дідук-Ступ’як, С. Карамана, І. Кухарчук, Л. Мамчур, Л. Мацько, А. Нікітіної, С. Омельчука, Л. Паламар, Є. Пасова, М. Пентилюк, О. Петрук, Т. Симоненко, Г. Шелехової, А. Щукіна та ін. засвідчило відсутність єдиного потракту-вання цього поняття, різнобій у кількісному скла-ді, підходах до називання тощо [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8]. У чинній програмі з української мови для закладів загальної середньої освіти виокремлено лише один підхід – комунікативно-функційний, а решта – принципи: особистісної орієнтації, текстотвор-чості, комунікативно-діяльнісний, соціокультур-ний [13].  Програма з української мови для класів тех-нологічного, природничо-математичного, спорти-вного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль) спрямовує на реалізацію низки підходів до навчання української мови, зок-рема особистісного, психологічного, психолінгвіс-
тичного, загальнодидактичного, професійно спря-
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У статті розглянуто сучасні підходи до навчання української мови в профільних класах. Підхід до 

навчання визначено як базисну категорію, яка визначає стратегію навчання мови та вибір методу на-
вчання, що реалізує цю стратегію. За результатами аналізу наукових розвідок українських лінгводидак-
тів представлено сутність, специфіку, критерії класифікації тих підходів, які відповідають меті та 
новому змісту навчання. У статті докладно проаналізовано сучасні підходи, на які орієнтують чинні 
програми з української мови, та доведено ефективність їх використання у практиці викладання україн-
ської мови у старших класах профільного рівня; схарактеризовано комунікативно-діяльнісний, особис-
тісно-орієнтований, комунікативно-когнітивний, соціокультурний, текстоцентричний, професійно-
спрямований підходи, їх роль у формуванні мовної особистості учнів профільних класів.  
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мованого, комунікативно-діяльнісного, функціона-
льно-стилістичного, соціокультурного підходів [12, 8‒9]. У новій програмі для профільного на-вчання (філологічний напрям, профіль – українсь-ка філологія) виокремлено 5 підходів: особистісно орієнтований, соціокультурний, когнітивно-кому-нікативний, комунікативно-діяльнісний, тексто-центричний [11, 14‒15]. На нашу думку, цей пере-лік варто доповнити професійно-орієнтованим, упровадження якого суттєво вплине на організа-цію навчання учнів профільних класів. Г. Шелехова, характеризуючи зміст і структу-ру оновленої програми з української мови для основної школи крізь призму сучасних підходів, зупиняється на таких чотирьох: компетентнісно-му, особистісно орієнтованому, комунікативно-діяльнісному, соціокультурному [14, 61].  Аналіз переліку й опису підходів до навчання української мови, поданих у нормативних докуме-нтах, наукових розвідках українських лінгводида-ктів, урахування специфіки організації освітнього процесу в профільних класах дали змогу узагаль-нити результати в таблиці 1. Матеріали таблиці відображають сучасний стан розвитку української лінгводидактики та результати досліджень українських науковців.  Мета нашої наукової розвідки ‒ розглянути сутність, специфіку та взаємозв’язок насамперед тих підходів, на реалізацію яких орієнтує чинна програма для профільного навчання й які, на наш погляд, будуть ефективними у формуванні мовної особистості учнів профільних класів. Найбільш дослідженими в українській мето-диці є комунікативно-діяльнісний та особистісно орієнтований підходи. Необхідність їх упрова-дження зафіксовано в усіх нормативних докумен-тах для закладів загальної середньої освіти.  Засади особистісно орієнтованого підходу закладено в працях прогресивних представників вітчизняної науки минулого століття (Х. Алчевська, М. Бунаков, А. Макаренко, С. Русова, К. Ушинський та ін.), сучасних вітчизняних і зарубіжних учених 

(А. Алексюк, Г. Балл, І. Бех, О. Бондаренко, С. Гон-чаренко, М. Євтух, І. Зязюн, І. Костюк, В. Мерлін, Н. Ничкало, П. Перепелиця, В. Рибалка, С. Шанд-рук, Т. Яценко та ін.). Сутність підходу полягає в урахуванні вікових, психологічних, професійних інтересів, можливостей, потреб учнів, у здійсненні опори на принципи диференціації, індивідуаліза-ції навчання, в особистісному розвитку учнів [1, 130]. М. Пентилюк розглядає цей підхід як послі-довне ставлення педагога до учня як до особисто-сті, самосвідомого відповідального суб’єкта влас-ного розвитку та суб’єкта виховної взаємодії [10, 178]. У центрі навчання перебуває учень як особи-стість, тому саме цей підхід є визначальним у фор-муванні мовної особистості. Це впливає на спосо-би репрезентації навчальної теорії, добір ілюстра-тивного матеріалу, вибір методів і прийомів від-бувається крізь призму особистості учня, його потреб, мотивів, інтелекту, здібностей тощо. Г. Шелехова вважає, що особистісно орієнтований підхід до навчання мови передбачає забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєво-го розвитку кожного учня, урахування його інди-відуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання й саморозвитку [14, 61]. Найважливішими ознаками особистісно зорі-єнтованого навчання вважають варіативність методик і технологій, уміння організувати на-вчання на різних рівнях складності, утвердження всіма засобами цінності емоційного благополуч-чя, позитивного ставлення до світу, тобто внутрі-шньої мотивації [2]. За цього підходу визначаль-ними мають бути робота в парах, групах, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ве-дення бесід, розвиток творчих здібностей, само-оцінювання. Особистісно орієнтований підхід до навчання мови, на думку авторів програми для профільних класів, вивищує цілісність учнівської особистості у трьох важливих сферах (Я-«Відчу-ваю» , «Думаю», «Дію»), дбаючи про інтелектуаль-ний, духовний, фізичний розвиток дитини; урів-
Критерії класифікації Назва підходів За способом суб’єктної організації  навчальної діяльності  (з погляду суб´єкта навчання мови) Антропоцентричний, діяльнісний (діяльнісно-орієнтований), інди-відуальний, компетентнісний, особистісний (особистісно орієнтова-ний), особистісно-діяльнісний, діалоговий та ін. За способом організації засвоєння  навчального матеріалу з мови Дедуктивний, диференційований, індуктивний, інтегрований, інтег-ративний, когнітивний, когнітивно-комунікативний, комунікативно-діяльнісний, системний, системно-лінгвістичний, технологічний, ситуаційний та ін. За характером добору й подання  навчального матеріалу Професійно-спрямований, соціокультурний, текстоцентричний (текстоцентрично-дискурсивний), функційний, функційно-комуні-кативний, функційно-стилістичний, комплексний, За ступенем новизни (інноваційні) Дослідницький, компетентнісний, крос-культурний, комунікативно-жанровий, синергетичний (системно-синергетичний) 

Таблиця 1 – Сучасні підходи до навчання української мови в профільних класах (філологічний напрям) 
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новажує знаннєвий компонент змісту освіти з розвитком емоційної сфери, акцентуючи на пле-канні адаптаційних здібностей, на самоусвідом-ленні й самоконтролі, антистресового потенціалу й життєвого оптимізму; передбачає оптимальні умови для різнобічного мовно-мовленнєвого роз-витку учня, врахування його індивідуальних особ-ливостей, інтелектуальних та креативних здібно-стей і потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови, самопізнання й саморозвитку [11, 14]. Отже, у межах особистісно орієнтованого під-ходу особистість учня виступає як мета, суб’єкт, результат і головний критерій ефективності осві-тнього процесу, визнається унікальність особис-тості кожного учня профільних класів, його право на повагу, моральну та інтелектуальну свободу, розвиток природних задатків і здібностей, твор-чого потенціалу. Увага вчителя має бути спрямо-вана на розвиток активності, творчості, самостій-ності, здатності до відповідальності за власні дії, рефлексії, створення умов для побудови власного освітнього простору учня. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчан-ня мови забезпечує усвідомлення комунікативної функції мови, дослідження мовних одиниць в умо-вах конкретного мовленнєвого акту. У словнику-довіднику з української мови комунікативно-діяльнісний підхід розглядається як підхід до на-вчання мови, що полягає в такій організації на-вчання, коли засвоєння мови відбувається безпо-середньо в процесі комунікативної (реальної або модельованої) діяльності задля оволодіння кому-нікативними вміннями й навичками; він спрямо-ваний на формування в учнів комунікативної компетентності – здатності користуватися мовою залежно від конкретної ситуації [10, 119]. Г. Шелехова акцентує увагу на тому, що комуніка-тивно-діяльнісний підхід реалізується у процесі взаємопов’язаного вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів [14, 61]. І. Кухарчук в дисертації розглядає комунікативно-діяльніс-ний підхід до вивчення мови як цілеспрямовану, суб’єкт-суб’єктну організацію навчального проце-су, основою якого є комунікативна діяльність уч-нів/студентів, що спрямована на вивчення мови в динамічному аспекті мовотворення, дослідження мовних одиниць в умовах мовленнєвого акту, встановлення відмінностей у функціонуванні за-собів мови в різних ситуаціях спілкування [4, 9]. Програма для профільного навчання спрямовує вчителів на взаємопов’язане й цілеспрямоване вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої дія-льності, зокрема на виконання комунікативних дій (будувати продуктивну мовну взаємодію з однолітками й дорослими у процесі підготовки 

спільних проектів), пізнавальних дій (формулю-вати проблему, планувати послідовність дій, здій-снювати пошук необхідної інформації з різних джерел, систематизувати її різними способами; здійснювати самоконтроль, самооцінку й самоко-рекцію). 
Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає засвоєння мови в її комунікативній функції на основі залучення учнів до спілкування з конкрет-но визначеною метою, що спонукає до моделю-вання різноманітних комунікативних ситуацій, зокрема професійно орієнтованих, наприклад, „Перший робочий день”, „Прийом на роботу”, „Ділові переговори” тощо. В основу цього підходу покладено мовленнєву діяльність учня (аудію-вання, говоріння, читання і письмо) [12]. Аналіз літератури з проблеми дослідження, спостереження автора за освітнім процесом дали змогу виокремити суттєві характеристики кому-нікативно-діяльнісного підходу, які дозволяють ефективно формувати мовну особистість учня профільних класів: 1. Уможливлює зміну статусно-рольового спілкування «вчитель» ‒ «учень» на міжо-собистісне суб’єкт-суб’єктне спілкування. Змінюється статус учителя й учнів: учи-тель з «транслятора» знань перетворю-ється в організатора спільної з учнями діяльності, учень бере участь у творенні уроку, обидва виступають суб’єктами фу-нкціювання освітнього простору профіль-ної школи. 2. Створює мотив спілкування, що стимулює мовленнєву діяльність завдяки індивідуа-лізації навчання, активного міжособистіс-ного спілкування. 3. Змінює сам зміст спілкування: замість навчальної діяльності, яка передбачає передавання та відтворення інформації, знання отримуються в процесі спільної творчості та переосмислення відомого. Наприклад, пропонується нова інтерпре-тація відомого твору з опорою на тексто-ву організацію, визначення комунікатив-ного наміру автора та спостереження за роллю мовних засобів у реалізації автор-ського задуму; учень у межах навчального проекту сам здобуває необхідну інформа-цію, виступає в ролі дослідника. 4. Змінюється емоційна тональність і стиль спілкування: виникає атмосфера довіри, взаємоповаги, зацікавленості, взаємодо-помоги тощо. 5. Збільшується набір необхідних видів дія-льності, вмінь і навичок: удосконалюють-ся вміння вести діалог, здійснювати зво-ротній зв’язок у спілкуванні, поводитися в різноманітних комунікативних ситуаціях 
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і сферах з різними партнерами відповідно до конкретних мети й завдань, ефективно організовувати текстову діяльність, за-стосовувати інформаційно-комунікаційні технології тощо. 6. Виникає потреба в навчанні на основі ус-відомлення навчальної діяльності як при-родної частини життєдіяльності, що ста-новить основи освітнього простору та мов-ної особистості учнів профільних класів. 7. Повна відповідність меті сучасної мовної освіти – формуванню мовної особистості випускників шкіл. Отже, комунікативно-діяльнісний підхід до навчання мови забезпечує реалізацію мети й за-вдань філологічної освіти, охоплює всі рівні мов-ної системи та комунікативно-мовленнєву діяль-ність учнів, об’єднує всі змістові лінії оновленого змісту навчання української мови, є, на наш пог-ляд, найбільш загальним орієнтиром в освітньо-му процесі й підпорядковує інші підходи до на-вчання мови, які конкретизують його спрямова-ність у процесі вивчення певних розділів шкіль-ного курсу або становлять певні аспекти його реа-лізації, наприклад, комунікативно-функційний (функційно-комунікативний), когнітивно-комуні-кативний, функційно-стилістичний та ін. Чинна програма з української мови для про-фільного навчання спрямовує вчителів на реалі-зацію когнітивно-комунікативного підходу, який передбачає усвідомлене засвоєння знань про мо-ву й оволодіння різними діями (упізнавати, аналі-зувати, порівнювати, класифікувати мовні одини-ці і факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності сфері та ситуації спілкування) [11, 14‒15]. Зауважимо, що цей підхід не зафіксовано в більшості енциклопедій і словників з лінгводида-ктики. Натомість подано статті про когнітивний (cognitive approach ) та пізнавальний підходи. Зок-рема, Е. Азимов та А. Щукін когнітивний підхід розглядають як такий, що ґрунтується на поло-женнях когнітивної психології і передбачає у про-цесі навчання опору на принцип свідомості, вра-хування різних когнітивних стилів, характерних для учнів конкретної групи, та навчальних стра-тегій, якими вони послуговуються [1, 96]. Заснов-ники підходу Дж. Брунер та У. Ріверс визначили основні його характеристики: 1) активність про-цесу пізнання сутності мовних явищ, створення умов для реалізації особистісних орієнтирів; 2) розвиток мислення є невід’ємним складником процесу оволодіння мовою; 3) процес навчання є не тільки особистісно, але й соціально зумовле-ним, коли учні в реальних умовах спілкуються один із одним і вчителем, що передбачає спільну діяльність у процесі навчання мови. Проблемам визначення особливостей когнітивно-комуніка-

тивного аспекту в навчанні української мови, реа-лізації цього підходу присвячено наукові розвідки сучасних лінгводидактів О. Горошкіної, І. Дроздо-вої, С. Карамана, О. Любашенко, Л. Мамчур, Л. Мацько, А. Нікітіної, С. Омельчука, О. Семеног, М. Пентилюк, Т. Симоненко. Нам імпонує багатоа-спектне визначення когнітивно-комунікативного підходу в працях М. Пентилюк, яка вважає, що сутність когнітивно-комунікативного підходу полягає в реалізації когнітивної і комунікативної методик, це використання різних способів засво-єння мовних одиниць, посилення практичної спрямованості шкільного курсу української мови, інтелектуального розвитку особистості, переак-центацію мети мовної освіти з лінгвістичної на комунікативну компетентність і надання пріори-тету формування в учнів умінь і навичок спілку-вання в різних сферах суспільного життя. Він зорі-єнтований на гармонійне поєднання одержаних знань з мови і мовлення, уміле використання їх у мовленнєвій діяльності. Погоджуємося з думкою вченого, що дотримання когнітивно-комуніка-тивного підходу в навчанні української мови за-безпечує формування повноцінної мовної особис-тості учнів [9, 110]. Отже, реалізація когнітивно-комунікативного підходу до вивчення мови учнями профільних класів дає змогу гармонійно поєднати матеріал мовної, лінгвістичної та мовленнєвої змістових ліній, посилити практичне спрямування шкільно-го курсу української мови, досягти мети з форму-вання мовної особистості. Лінгводидактичний підхід, на впровадження якого орієнтують усі концептуальні й нормативні документи, на сучасному етапі має назву 
«соціокультурний». У кількох варіантах концеп-цій, стандартів, програм використано терміни «культурологічний», «культурознавчий», «укра-їнознавчий», «лінгвокультурознавчий», «етно-культурознавчий», «соціокультурний». Уважаємо, що ці назви не є синонімічними, оскільки позна-чають різні поняття, аспекти навчання мови,  акцентацію уваги або на культурному, або на на-ціональному компонентах, а лексема «соціо-культурний» інтегрує соціальний і культурний складники. У назві підходу першим зазначено со-ціальний, який відповідає за соціалізацію учня, формування соціокультурного елемента комуні-кативної компетентності учнів профільних класів. Соціокультурна компетентність визначається як поліаспектне особистісне утворення, що містить знання про культуру в широкому контексті, умін-ня продуктивно організовувати власну мовленнє-во-комунікативну діяльність відповідно до соціа-льних норм поведінки, морально-етичних, естети-чних та інших цінностей; досвід особистісно-
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ціннісного ставлення до соціуму; містить знання про теорію мовних одиниць, зокрема національно маркованих, семантики мовних одиниць і вміння використовувати їх відповідно до соціальних умов спілкування; комунікативний та соціокуль-турний досвід учнів. Л. Мацько акцентує увагу на формуванні цілісного уявлення про мову як націо-нально-культурний феномен, розумінні націона-льної своєрідності української мовної картини світу, знанні констант української національної культури, концептуальних лінгвокультурем, ви-хованні поваги до інших етносів, їхніх мов, звичаїв, традицій, культури [5, 46]. Г. Шелехова розглядає соціокультурний під-хід як вивчення мови на основі створеної україн-ським народом оригінальної і яскравої культури, відображеної в міфології, традиціях і звичаях, ус-ній народній творчості, а також акумульованої у перекладних літературних творах культур інших народів. Крім того, до змістового наповнення під-ходу вчені зараховують трансформацію відомос-тей з мови, літератури, історії та інших предметів, власного життєвого досвіду, що відбувається у процесі підготовки усних та письмових творів, під час виконання творчих робіт інших жанрів, в осо-бистісно неповторний погляд на життя, у переко-нання, світоглядні установки, ідеали, у знання культурних реалій, які забезпечують органічне входження в суспільство, визначення свого місця в ньому, реалізацію потенційних можливостей особистості [15, 10].  М. Пентилюк розуміє соціокультурний підхід (принцип) як вивчення мови на основі створеної українським народом оригінальної і яскравої ку-льтури, відображеної в міфології, традиціях і зви-чаях, усній народній творчості, творах красного письменства, а також акумульованої в переклад-них літературних творах культур інших народів, трансформація учнем відомостей з мови, літера-тури, історії та інших предметів, власного життє-вого досвіду, що здійснюється в процесі підготов-ки усних і письмових творів, під час виконання творчих робіт інших жанрів, у переконаннях, сві-тоглядних настановах, знаннях культурних реа-лій, які забезпечують органічне входження в сус-пільство, визначення свого місця в ньому, реаліза-цію потенційних можливостей особистості [10, 229‒230]. Як бачимо, дослідниця розкриває зміст культурного й соціального складників цього під-ходу, акцентує увагу на досвіді й особистісних характеристиках та якостях особистості учня. Реа-лізацію цього підходу більшість лінгводидактів убачають в організації роботи з текстом, тобто ретельно добираються, конструюються й систе-матизуються тексти з виразним виховним спря-муванням і відповідна тематика творчих робіт, 

що передбачають формування патріотичних, мо-рально-етичних, екологічних переконань та есте-тичних смаків учнів [3; 5; 10]. Соціокультурний підхід сприяє розвитку духовної сфери особистос-ті, збагаченню словникового запасу, формуванню особистісних переконань, самовдосконаленню особистості, створенню освітнього простору учня. Специфіка реалізації зазначеного підходу в профі-льних класах полягає у формуванні умінь викону-вати історико-культурологічні коментарі до наці-онально-культурних лексем; проводити етнолінг-вістичне дослідження, укладати мовні, літератур-но-краєзнавчі альбоми рідного регіону України; вилучати соціокультурну інформацію з різних джерел, опановувати різні способи збору, узагаль-нення, систематизації соціокультурної інформа-ції, готувати тематичні екскурсії, зустрічі, олімпіа-ди, вікторини, ігри, конкурси, укладати тематич-ний словник-тезаурус, власну електронну бібліо-теку [5, 50] Отже, реалізація соціокультурного підходу можлива лише за умови використання тексту чи системи текстів соціокультурного спрямування, побудови власних висловлювань відповідної те-матики, тому існує тісний взаємозв’язок між ним і текстоцентричним підходом. Одним із «наймолодших» лінгводидактичних підходів до навчання є текстоцентричний підхід, що зумовлює різнобій у назвах на його позначення та визначенні статусу (підхід, принцип, аспект). Аналіз наукових джерел дав змогу з’ясувати, що донині в назві підходу спостерігаються розбіжно-сті. Поряд із поняттям «текстоцентричний» на-трапляємо на синонімічні: «текстоорієнтований», «текстотворчий», «текстовий» «текстоцентрично-дискурсивний». У дослідженні ми будемо послуго-вуватися терміном «текстоцентричний підхід», який за семантичним наповненням та дидактич-ним спрямуванням найбільш повно відображає зорієнтованість на роботу з текстом (зразковим і побудову власного) в організації освітнього про-цесу учнів профільних класів. Учені З. Бакум, Н. Болотнова, О. Горошкіна, Л. Мацько, М. Пенти-люк зазначають його прямий зв’язок із функційно-стилістичним, комунікативно-діяльнісним підхо-дами [2; 5; 6; 9]. Текстоцентричний підхід реалізується шля-хом систематичного й системного використання на уроках української мови (аспектних, форму-вання комунікативних умінь) висловлювань різ-них жанрово-стильових різновидів, типологічних структур і форм (усних і писемних, монологічних і діалогічних (полілогічних)). Науковці переконані, що він органічно пов’язаний з усіма вище зазначе-ними підходами до навчання, оскільки саме текст є носієм інформації, засобом пізнання довкілля й 
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формування в учнів національно-мовної картини світу; метою, змістом і засобом навчання мови. Надзвичайно важливим, на нашу думку, є ви-окремлення професійно спрямованого підходу, який, на думку укладачів програм для профільно-го навчання, ураховує експліцитну та імпліцитну професіоналізацію курсу, що забезпечується фор-муванням стійкої мотивації до вивчення предме-та, відповідною орієнтацією ситуативних завдань, добором дидактичного матеріалу, збагаченням словника учнів термінологічною лексикою [12]. Отже, вивчення літератури з теми досліджен-ня дало змогу визначити підхід до навчання украї-
нської мови в профільних класах як основополож-

ну лінгводидактичну категорію, організацію й самоорганізацію освітнього простору, що зумов-лює вибір принципів, технологій, методів прийо-мів і засобів навчання української мови з метою формування окремих аспектів (характеристик) мовної особистості, яка має стійку мотивацію до профільних предметів, орієнтованість на вибір майбутньої професії. Перспективним, на нашу думку, є подальше дослідження особливостей ко-мунікативно-жанрового підходу, розроблення методики його реалізації на уроках української мови та визначення ролі у формуванні мовної особистості учнів профільних класів.  
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Тамила Грубая. Современные подходы к формированию языковой личности учащихся на 
уроках украинского языка (профильный уровень) 

В статье рассматриваются современные подходы к обучению украинскому языку в специализиро-
ванных школах. Подход к обучению определяется как основная категория, которая описывает страте-
гию изучения языка и выбор метода обучения, который реализует эту стратегию. По результатам 
научных исследований украинских лингводидактов, представлено сущность, специфику, критерии клас-
сификации тех подходов, которые соответствуют цели и новому содержанию исследования. В статье 
подробно анализируются современные подходы, которые ориентированы на существующие учебные 
программы на украинском языке, доказана эффективность их выполнения в практике преподавания 
украинского языка в специализированных школах, определены коммуникативно-деятельностный, лич-
ностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный, социокультурный, текстоцентрические 
подходы, их роль в формировании языковой личности на уроках украинского языка. 

Ключевые  слова :  современные подходы к обучению украинского языка, формирования языковой 
личности учащихся профильных классов, коммуникативно-деятельностный подход, личностно-
ориентированный подход, коммуникативно-когнитивный подход, социокультурный подход, текстоцен-
трический подход, профессионально-направленный подход. 

 
Tamila Gruba. Current approaches to forming the linguistic personality of students in Ukrainian 

language lessons (professional level) 
The article deals with modern approaches to teaching Ukrainian language in specialized schools. An ap-

proach to learning is defined as a basic category that describes a language learning strategy and a choice of 
learning method that implements this strategy. According to the results of scientific researches of Ukrainian lin-
guodidacts, the essence, specifics, criteria of classification of those approaches that correspond to the purpose and 
new content of study are presented. The article analyzes the modern approaches in detail, based on the existing 
programs in the Ukrainian language, the efficiency of their implementation in Ukrainian teaching practice is 
proved; their role in forming the linguistic personality of students of specialized schools on Ukrainian language 
lessons; the communicative-activity, person-oriented, communicative-cognitive, sociocultural, text-centric ap-
proaches are defined. 

According to the author, communicative-activity and person-oriented approaches are the most studied in the 
Ukrainian methodology, the need for implementation of which is fixed in all normative documents for institutions 
of secondary education. 

Particular attention is paid to the communicative-activity approach to language learning in specialized 
schools, which ensures the realization of goals and objectives of philology, encompasses all language system levels 
and students’ communicative and speech activity. The author claims that communicative-activity approach is a 
general reference in educational process and subordinates other approaches to learning the language, which 
specify its direction in the study of certain aspects of the school course. 

It is proved that within the framework of a personally oriented approach, the student's personality acts as a 
purpose, the result and the main criterion of the effectiveness in educational process, identifying the students' 
uniqueness, their right to moral and intellectual freedom, the development of natural instincts and abilities, crea-
tive potential. Teacher's intentions should be aimed at the development of students' activity, creativity, autonomy, 
ability to take responsibility for their actions, as well as reflexion, creating conditions for building educational 
space for every student. 

Keywords :  modern approaches to teaching Ukrainian language, formation of linguistic personality of stu-
dents of specialized schools, communicative-activity approach, person-oriented approach, communicative-
cognitive approach, sociocultural approach, text-centric approach, professional-oriented approach.  
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