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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НА УРО-

КАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

© Л. В. Лук’яник  
 

У статті підтверджено ефективність експериментальної методики застосування етимологічного 

аналізу на уроках української мови в початкових класах. Проблема дослідження є актуальною і полягає у 

педагогічному і методичному обґрунтуванні етимологічної роботи зі словом, вивченні походження й ро-

звитку слів; поясненні походження слова зіставленням його зі спорідненими словами тієї ж або інших 

мов, розгляд первісної форми й значення слова 

Ключові слова: етимологічне пояснення, етимологічний аналіз, походження слів, первісна форма, уроки 

української мови 

 

The effectiveness of experimental methodology of using etymological analysis at the lessons of Ukrainian 

language in primary school is proved in the article. The problem of the study is urgent and is in pedagogical and 

methodological grounding of etymological work with a word, the study of origin and development of the words; 

explanation of origin of the word by its comparison with related words of the same or other languages, 

consideration of initial form and meaning of the word.  

The methodical recommendations as to the mastering of stable skills of etymological explanation of the words by 

the pupils are grounded in experimental study; the criteria of primary school pupils’ erudition in etymology 

were elaborated. In the study are considered the problems of etymological analysis at the lessons of Ukrainian 

language in primary school with combination of grammar and orthographic tasks, using of etymology elements 

as a mean of activation of schoolchildren’s lexicon with the help of lexical-grammar, stylistic and logical 

exercises and different techniques of explanation of the meanings of new words 

Keywords: etymological explanation, etymological analysis, origin of the words, initial form, lessons of 

Ukrainian language 
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1. Вступ  
Згідно вимог щодо формування соціокультур-

ної компетенції школярів, які викладені у змісті 

Державного стандарту базової і повної загальної се-

редньої освіти [1], учні молодшого шкільного віку 

мають засвоїти значення і, відповідно, етимологію 

мовленнєвого етикету, українські імена та прізвища, 

національні ігри, казки, страви, обереги та свята 

українського народу і т. ін. та вміти застосовувати їх 

у зв’язних текстах.  

Аналіз української лексики з погляду її похо-

дження, що передбачає з'ясування генетичного 

складу, основних шляхів формування від першодже-

рел до сучасного функціонування є предметом 

етимології. 
Історичний генезис слова залишався поза ува-

гою дослідників. Тим часом розгляд етимології слова 

впливає на створення нового, теоретичного уявлення 

про слово та мову в цілому, на формування певного 

лінгвістичного світогляду, що має суттєве значення 

для підвищення інтересу до вивчення мови. Аналіз 

Програми середньої загальноосвітньої школи 1–4 

класів [2], та підручників «Рідна мова» [3] підтвер-

джує, що питання етимології майже відсутнє у на-

вчальній програмі та у підручниках з української мо-

ви. І тому робота з етимологією слова - актуальний і 

складний процес.  

Таким чином, дослідження проблеми етимоло-

гічної роботи на уроках української мови зумовлене 

станом мовної освіти в Україні. Вважаємо є й прак-

тична потреба в її розв'язанні. Протиріччя, що виник-

ло між необхідністю удосконалити рівень володіння 

соціокультурною компетенцією на основі етимологіч-

ного аналізу слів та відсутністю методики роботи з 

етимологією й зумовило вибір теми дослідження: "Ро-

зробка методики застосування етимологічного аналізу 

на уроках української мови в початкових класах".  

 

2. Літературний огляд  
Предметом дослідження ряду науковців стала 

етимологізація як художній засіб у взаємодії з екс-

пресивним словотвором. Вчені пропонували з метою 

посилення інтересу в учнів до міжмовних зв’язків 

розширити діапазон вправ із включенням до роботи 

над словом етимологічного словника. 

Зокрема лінгводидакти початкової освіти (М. 

Львов, Т. Рамзаєва, А. Мовчун) уважають необхід-

ним практикування етимологічного аналізу для акти-

візації словникового запасу учнів. 

Словотворчий аналіз, на думку М. Кудряшо-

вої, є основною базою для удосконалення аналітико-

синтетичних умінь учнів. «Так, щоб прослідкувати 

«біографію» слова, учневі необхідно проаналізувати 

його: знати вихідне слово і, використовуючи опера-

цію співставлення (протиставлення), визначити зміс-

тову та структурну відмінність слів» [4]. 

У словниках є багато трактувань етимологіч-

ного походження слова. Зокрема, у словнику лінгвіс-

тичних термінів (автори Д. Ганич та І. Олійник ) за-

значено, що це «аналіз, метою якого є з’ясування 

джерел і часу виникнення слова, його походження, 

розкриття первісного значення слова чи його основи, 

реконструкція найдавніших форм і звукового оформ-

лення слова» [5].  

На думку О. Пономаріва, «походження слова 

встановлюється зіставленням його зі спорідненими 

словами своєї мови, а також зі словами інших мов, 

які перебувають у ближчій чи дальшій спорідненос-

ті» [6]. За твердженням В. Коломійця, легше визна-

чити етимологію власне української лексики порів-

няно із запозиченою, тому що «…етимологізування 

успадкованих слів базується в основному на відносно 

однорідному матеріалі … тим часом як висвітлення 

етимології запозичених слів потребує залучення різ-

норідних даних…» [7]. 

У російському мовознавстві етимологію дослі-

джували О. Трубачов, В. Топоров, О. Мельничук [8].  

У зарубіжному мовознавстві в історії етимоло-

гічної науки можна констатувати факт появи таких 

етимологічних словників: «Етимологічний словник 

російської мови» О. Преображенського, який вийшов 

у 1910 році, потім «Етимологічний словник польської 

мови» А. Брюкнера (1927 р.), ряд видань «Етимологі-

чного словника чеської (чехословацької) мови» Й. Го- 

луба (останнє видання у 1952 році спільно з Ф. Коне-

чним), «Етимологічний та орфографічний словник 

болгарської літературної мови» С. Младенова (1941), 

«Етимологічний словник чеської та словацької мови» 

В. Махка (1957 р.), «Етимологічний словник польсь-

кої мови» Ф. Славського та «Російський етимологіч-

ний словник» М. Фасмера (1952 р.). Позитивною 

ознакою цього словника стало те, що у його склад, 

крім застарілих слів, увійшли діалектизми та власні 

назви.  

Сучасним надбанням вітчизняних етимологіч-

них досліджень став «Етимологічний словник украї-

нської мови у 7 томах» [9]. 

Вивчення етимологічного походження лексики 

стосуються дослідження Н. Воскресенської [10]; за-

стосування етимології як методичного прийому під 

час опрацювання синтаксичних термінів спостеріга-

ємо в наукових розробках Л. Введенської [11]. Дослі-

джуючи часову лексику сучасної української мови, 

П. Чучка уважає, що «Етимолог повинен працювати 

над реконструкцією елементів мови, виходячи з по-

будови різних позицій» [12]. А.Кохічко з метою фор-

мування орфографічних навичок пропонує «ознайо-

мити школярів з етимологічною довідкою до непере-

вірюваного слова» [13]. 

На думу А. Михаленко, кінцевою метою ети-

мологічного аналізу є виявлення етимологічного ко-

реня, тому що саме в ньому найчастіше відбуваються 

історичні зміни в структурі, семантиці та звуковому 

складі, службові морфеми – більш стійкі до змін [14]. 

Прийнятною для нашого дослідження є пропо-

зиція О.Дубіної застосовувати «екскурс в історію 

слова» на різних етапах уроків [15]. Дослідження 

впливу етимології на навчальний процес у початко-

вій школі стали предметом вивчення А.Мовчун, яка 

вважає, що «… етимологія як наука повинна прийти 

на уроки в початкову школу. Вона допоможе вчите-

лю в оптимізації навчально-виховного процесу, стане 

одним із факторів розвитку як пізнавального інтересу 

до рідної мови, так і зв’язного мовлення учнів» [16]. 
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Учена вважає доцільним через етимологічне пояс-

нення назв граматичних термінів урізноманітнити 

процес вивчення граматичних понять та пробудити 

інтерес в учнів до вивчення рідної мови [16].  

Проте рекомендації щодо введення етимології 

слова у структуру уроку стосуються різних навчаль-

них предметів: математики, трудового навчання, об-

разотворчого мистецтва та ін.  

Таким чином, етимологічний аналіз не усклад-

нює процес навчання, а робить його цілеспрямова-

ним, полегшує засвоєння мовного матеріалу, сприяє 

розвитку мовлення молодших школярів і розвиває їх 

пам’ять. Діти звикають аналізувати етимологію сло-

ва, поєднувати її із словотворчою роботою, а це 

сприяє збагаченню активного словника. 

 

3. Мета та задачі дослідження  

Мета дослідження – виявити способи керівни-

цтва (методи, прийоми, засади та форми) етимологі-

чного спрямування, експериментально довести їх 

ефективність.  

Для досягнення поставленої мети були вирі-

шені наступні задачі: 

1. Обґрунтувати методику та доцільність 

уроків етимологічного спрямування на початковому 

етапі навчання мови. 

2. Опрацювати способи керівництва навчаль-

но-виховним процесом етимологічного спрямування. 

3. Розробити методичні рекомендації щодо 

методики застосування елементів етимологічного 

аналізу в структурі уроку української мови у почат-

кових класах. 

 

4. Матеріали та методи дослідження фор-

мування правильної дикції у молодших школярів 

4.1. Досліджувані матеріали, що використо-

вувались в експерименті 

Експериментальною базою дослідження стала 

Рівненська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 10. Експеримен-

том було охоплено 57 учнів. Це становило два третіх 

класи ( 57 учнів взяло участь в усіх етапах експериме-

нту, 28 учнів – у контрольному 3-А класі і 29 учнів – в 

експериментальному 3-Б класі). 

Мета етимологічної роботи полягала в тому, щоб 

через пояснення значення слова актуалізувати якомога 

більшу кількість слів та навчити дітей правильно їх ви-

користовувати у всіх видах мовленнєвої діяльності. 

В основу відбору етимологічного словниково-

го матеріалу покладено дані «Частотного словника». 

Етимологічний матеріал охоплює доступні для учнів 

молодших класів сфери та відповідає їх віковій кате-

горії, укладання тематичних груп даної лексики зу-

мовлене змістом художніх творів, запропонованих на 

сторінках «Читанки». 

Відповідно, дотримуючись реалізації комуні-

кативного принципу, до тематичного словника було 

введено ту лексику, яка планувалася для написання 

творчих робіт та створення зв’язних висловлювань на 

українознавчу тематику. 

Дані матеріали українознавчого словника-

мінімуму з етимологічною довідкою надсилалися в 

школи, де було проведено експериментально-дос- 

лідне навчання за розробленою методикою. 

Запропонований українознавчий словник-

мінімум з етимологічною довідкою не є обов’яз-

ковим, він є доцільним для застосування на уроках 

мови, його зміст може доповнюватися, скорочувати-

ся, уточнюватися, але його наповнюваність має чітко 

відповідати соціокультурній змістовій лінії. 

Процес засвоєння етимологічного аналізу лек-

сики відбувався за такою схемою:  

1) з тексту вибиралося слово для аналізу;  

2) виконувався звуко-буквений аналіз виучу-

ваного слова;  

3) з’ясовувалося його лексичне значення;  

4) пояснювався правопис, орфограма;  

5) використовувалася нормативна вимова (ра-

зом із вчителем та самостійно); 

6) здійснювався добір синонімів та антонімів 

(якщо це можливо); 

7) з’ясовувалося етимологічне значення; 

8) виучуване слово вводилося у словосполу-

чення, речення та текст. 

Звернення до походження слова допомагає 

зрозуміти значення історичного першоджерела, 

семантику лексичної одиниці та сучасний право-

пис слова. Загальновідомо, що в дітей молодшого 

шкільного віку образне мислення переважає над 

логічним. Тому саме етимологічний аналіз допо-

може школярам відкрити яскраве, образне значен-

ня багатьох слів. 

 

4.2. Методика визначення показників сфо-

рмованості правильної дикції у молодших шко-

лярів 

Критеріями сформованості учнівської обізна-

ності з етимологічним аналізом виступили:  

– термінологічний критерій з такими показ-

никами: 

1) уміння виділяти суттєве в етимологічному 

аналізі; 

2) уміння спостерігати за значенням етимонів;  

– українознавчий критерій з показниками: 

1) уміння відстежувати історичну основу (по-

ходження) слова; 

2) уміння виявляти обізнаність з етимологією 

власне української лексики;  

– іншомовний критерій з показниками: 

1) уміння встановлювати шлях запозиченого 

слова; 

2) уміння самостійно визначати гіпотезу зна-

чення запозичених слів.  

Згідно означених умінь визначено чотири 

рівні сформованості учнівської обізнаності з ети-

мологічним аналізом: високий, достатній, задовіль-

ний, низький. 

 

5. Результати досліджень учнівської обіз-

наності з етимологічним аналізом  

З урахуванням педагогічних умов на формуваль-

ному етапі дослідження було розроблено й реалізовано-

експериментальну модель застосування етимологічного 
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аналізу в структурі уроків української мови у початко-

вих класах, що обіймала три взаємопов’язані етапи: 

когнітивно-збагачувальний, репродуктивно-діяль- 

нісний, креативно-діяльнісний (рис. 1).  

На початку експериментально-дослідного на-

вчання було проведено пропедевтичну роботу з 

учителями початкових класів, у процесі яких прово-

дилася роз’яснювальна робота щодо методики дос-

лідного навчання, складання словників із етимоло-

гічною довідкою. Метою першого когнітивно-

збагачувального етапу було забезпечення навчаль-

но-виховного процесу необхідним експерименталь-

ним матеріалом та ознайомлення учнів із особливо-

стями етимологічного походження слів. Основними 

методами роботи з учнями були: пояснення вчителя, 

евристична бесіда, пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий. На цьому етапі проводилася 

лексична робота, написання диктантів, пояснення 

походження слова способом логічного визначення, 

використовувалися етимологічні словники. 

На першому етапі реалізовувалась така педа-
гогічна умова: формування позитивної мотивації до 
оволодіння рідною мовою.  

У нашому дослідженні ми розглянули викори-
стання елементів етимологічного аналізу на всіх 
структурних етапах уроку. Вважаємо, що перед за-
стосуванням етимологічного аналізу доцільно скори-
статися методичним коментарем: 

Способи семантизації слів під час етимоло-
гічного аналізу: 

– Демонстрація предмета або дії на малюнку 
або на ілюстрації. 

– Пояснення походження слова способом логі-
чного визначення. 

– Добір синонімів. 
– Аналіз морфологічної структури виучувано-

го слова. 
– Введення виучуваного слова у зміст словос-

получення (фразеологізму), речення, тексту. 
– Переказ тексту з використанням важливої 

лексики оригіналу. 

 
Рис. 1. Експериментальна модель застосування етимологічного аналізу в структурі уроків української мови у 

початкових класах 
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Позитивним є те, що розгляд етимології слова 

на уроці впливає на створення нового, теоретичного 

уявлення про слово та мову в цілому, на формування 

певного лінгвістичного світогляду, що має суттєве 

значення для розвитку інтересу до мови взагалі. 

За допомогою способу логічного визначення ро-

зкривається зміст слова, наприклад: професії людей. 

Маляр - той, хто малює. Будівельник – той, хто будує. 

Учні можуть самостійно пояснити етимологічне зна-

чення таких слів, як лісник, продавець, учитель. 

Метою другого – репродуктивно-діяль- 

нісного етапу було навчити учнів використовувати 

лексичні ресурси української мови: синонімію, анто-

німію, емоційно-виразні засоби, фразеологію, етимо-

логію, словотворчі засоби; поповнення словникового 

запасу учнів власне українською лексикою, етикет-

ними формулами. 

Методами роботи були: пояснювально-

ілюстративний, частково-пошуковий, пояснення но-

вого матеріалу, наочні та слухові методи, словникова 

робота з лексичними термінами, опрацювання слов-

ників, складання моделей, добір синонімів, антонімів, 

аналіз морфологічної структури виучуваного слова. 

На цьому етапі реалізовувалась така педагогі-

чна умова, як інтеракція мовленнєвого та соціокуль-

турного компонентів у навчальному процесі почат-

кової школи.  

Значення багатьох нових слів може бути по-

яснене також через аналіз їх морфологічної струк-

тури або словоутворення. Наприклад, слово плос-

когір’я утворилося шляхом поєднання двох слів: 

плаский і гора.  

На третьому – креативно-діяльнісному етапі 

основним завданням було навчити учнів об’єднувати 

засвоєні ними лексичні вміння в усні та письмові ви-

словлювання репродуктивного та творчого характеру. 

Змістовим аспектом цього етапу було створен-

ня мікротекстів з використанням етимологічного по-

яснення слів. На цьому етапі використовувалися ме-

тоди: комунікативно-творчий, оперативний та проду-

ктивні вправи, продукування усних та письмових 

текстів українознавчого характеру. 

На третьому етапі реалізувались такі педагогі-

чні умови: поетапне впровадження сукупності мето-

дів творчого характеру, збагачення лексичного запа-

су учнів застосуванням етимологічного аналізу. За-

вдання на цьому етапі були :  

За допомогою складання словосполучення і 

речення з виучуваним словом. Наприклад, у тексті 

зустрілося невідоме слово веселик. Вчитель пояснює 

його етимологію. Веселик – журавель [висьолик], 

назва журавля, який повертається з вирію. Назва 

пов’язана з веселим настроєм за народним повір’ям. 

Розглянутий матеріал свідчить, що елементи 

етимологічного аналізу можуть використовуватись 

(якщо вони доречні) на будь-якому структурному 

етапі уроку. 

Роботу над етимологією власне української 

лексики ми проводили за такими напрямками: 

1. Наочна демонстрація виучуваного слова че-

рез показ предмета (на малюнку, ілюстрації) або дії. 

2. Пояснення значення слова способом логіч-

ного визначення. 

3. Аналіз морфологічної структури слова або 

словоутворення. 

4. Складання з виучуваним словом словоспо-

лучень та речень. 

5. Переказування тексту з використанням важ-

ливої лексики оригіналу. 

6. Утворення зв’язних текстів із використан-

ням опорних слів та етимологічної довідки. 

7. Самостійне пояснення учнями етимологіч-

ного значення слів. 

Вправи з елементами етимологічного аналізу. 

Ми виділяємо три типи вправ: 

І. Вправи, розраховані на пояснення поход-

ження слів учителем.  

Виконуючи такі вправи, вчитель має дбати про 

доступне й цікаве пояснення походження слів. Роз-

повідь не повинна бути тривалою. Щоб зацікавити 

учнів, доречно використати загадки, ілюстрації, пре-

дмети, про які йдеться. Наприклад: 

1. Ведмідь. Всі ви добре знаєте цього звіра 

(вчитель показує малюнок). Правильно, це – 

ведмідь Але, мабуть, ніхто не здогадується, 

чому його так назвали. Слово ведмідь утвори-

лося з двох коренів. Медвідь (медь – вьдь,), а в 

українській мові сталася перестановка приго-

лосних звуків [м] і [в]. Корінь вед утворився 

від слів відати, довідатись, тобто знати. Ко-

рінь -мід- поступово перейшов у мед. Отже, 

ведмідь – той, що відає (знає) мед. 

П. Вправи на розуміння етимології слів за 

допоміжним матеріалом.  

Цей тип вправ містить підказку в самому ма-

теріалі. Тут доцільно використовувати віршовані тек-

сти, бо, як відомо, діти люблять їх читати. Невеличкі 

віршовані рядки легко завчаються, і учні краще запа-

м'ятають походження певного слова. Інший варіант 

розрахований на пояснення походження слова шля-

хом аналізу його окремих частин. Такі вправи можна 

проводити у формі змагань: хто швидше розкриє та-

ємницю походження слова. Звичайно, слушним буде 

і використання загадок, прислів'їв.  

ІІІ. Вправи на самостійне пояснення учня-

ми етимології слів  

Вправи цього типу дають змогу виявити мож-

ливості молодших школярів здійснювати самостійно 

етимологічний аналіз. Тому вправи містять слова з 

"прозорою" етимологією. Це може бути лексика, що 

складається з двох відомих учням основ або слів, 

походження яких пов'язані з відомими назвами рос-

лин, імен тощо. 

У формуючому експерименті в експеримента-

льних класах ми користувалися історичною довідкою 

виникнення терміну здебільшого на етапі закріплен-

ня знань, узагальнення вивченого. Етимологізація 

слів-термінів надавала новизни змісту й емоційної 

насиченості процесу навчання. Емоційна насиченість 

змісту навчального матеріалу передбачає добір таких 

текстів, ілюстрацій і предметів, які можуть викликати 

у дітей естетичні почуття, образні уявлення, подив, 
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захоплення. Саме такого значення ми надавали ети-

мології термінолексем.  

Звичайно, етимологічні екскурси не повинні 

стати самоціллю. На уроках їм потрібно відводити 

небагато часу, доцільно проводити їх у вигляді «ети-

мологічних хвилинок». 

Ця робота сприятиме розвиткові в учнів ба-

жання дізнатися про походження значної кількості 

слів, позитивно впливатиме на мовлення дітей, дава-

тиме змогу зменшити обсяг запам'ятовування право-

пису багатьох «словникових» слів. Окрім того, такі 

завдання збагачуватимуть активний словник молод-

ших школярів і допоможуть учителеві виявити поте-

нційні можливості дітей , розвивати їх. 

 

6. Обговорення результатів дослідження 

сформованості правильної дикції у молодших 

школярів  
Після завершення експериментальної роботи 

було проведено діагностичний зріз у контрольних та 

експериментальних класах із метою визначення ролі 

етимологічного аналізу на уроках української мови у 

3 – іх класах та впливу його на інтерес молодших 

школярів до української мови як навчального пред-

мета. Одержані результати сформованості мовленнє-

вих умінь і навичок в учнів експериментального кла-

су та їх порівняння із початковим етапом експериме-

нту та із сформованістю даних умінь в учнів контро-

льного класу подані у табл. 1. 

Таблиця 1 

Сформованість обізнаності учнів 3-х класів з етимологічним аналізом (формувальний етап) у % 

Класи Рівні 

Критерії Загальна обізна-
ність учнів з 

етимологічним 
аналізом (у %) 

Термінологічний Українознавчий Іншомовний 

3К 
(28 учнів) 

Високий 0 0 0 0 
Достатній 17,85 (5 учнів) 21,42 (6 учнів) 7,14 (2 учні) 15,47 

Задовільний 50,02 (14 учнів) 50,02 (14 учнів) 67,87 (19 учнів) 55,97 
Низький 32,13 (9 учнів) 28,56 (8 учнів) 24,99 (7 учнів) 28,56 

3Е 
(29 учнів) 

Високий 24,15 (7 учнів) 20,7 (6 учнів) 17,25 (5 учнів) 20,7 
Достатній 31,05 (9 учнів) 37,95 (11 учнів) 20,7 (6 учнів) 29,9 

Задовільний 34,5 (10 учнів) 31,05 (9 учнів) 37,9 (11 учнів) 34,48 
Низький 10,3 (3 учня) 10,3 (3 учня) 24,15 (7 учнів) 14,92 

 

Таким чином, ми отримали результати, які пі-

дтвердили ефективність нашого припущення.  

Порівняно з початком експериментального до-

слідження, коли проводився перший етап експериме-

нту, показники сформованості мовленнєвих умінь 

зросли в обох класах, але в експериментальному кла-

сі він виявився значно вищим завдяки використанню 

різноманітних типів вправ, спрямованих на уточнен-

ня, активізацію та збагачення словникового запасу 

молодших школярів.  

Загальний рівень сформованості учнівської обіз-

наності з етимологічним аналізом відображено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Загальний рівень сформованості учнівської обізнаності з етимологічним аналізом в експериментальних та кон-

трольних класах на констатувальному та прикінцевому етапах (у %) 

Етапи експерименту Класи Рівні сформованості 

високий достатній задовільний низький 

Констатувальний 3К 0 7,14 53,55 39,31 

3Е 0 4,6 55,2 40,2 

Формувальний 3К 0 15,47 55,97 28,56 

3Е 20,7 29,9 34,48 14,92 

 

Аналіз результатів контрольної роботи пере-

конує в тому, що рівень знань, умінь і навичок, які 

перевірялися в дослідному навчанні, в експеримента-

льних класах значно вищий, ніж в контрольних. 

Учні експериментальних класів добре володі-

ють знаннями про етимологію власних імен, топоні-

мів та зоонімів. Для учнів контрольних класів це за-

вдання було доступним лише для половини дітей. 

Найбільш контрастними виявилися знання про склад 

лексики української мови з погляду її походження. 

Аналіз творчих робіт на етимологічну тему переко-

нує, що молодші школярі проявили інтерес до етимо-

логії. Вони легко запам'ятовують походження імен, 

розвиток лексичного значення слів. 

Теоретичні положення дослідження та ефекти-

вність методичних рекомендацій перевірено експе-

риментально, поставлені в дослідженні завдання і 

мета досягнуті. 

 

7. Висновки 

Аналіз експериментального матеріалу підтве-

рдив наявність залежності між рівнем інтересу до 

етимології слова і результативністю навчальної робо-

ти учнів. Було виявлено: чим вищий рівень пізнава-

льного інтересу до походження слова, його первісно-

го значення, чим значніший зв'язок навчальної інфо-

рмації, яку дає етимологія, з практичним викорис-

танням її на уроках рідної мови, тим вищий інтерес і 

позитивне ставлення до навчального предмета "Укра-

їнська мова". 

Формування пізнавального інтересу до україн-

ської мови засобами етимологізації лексем і терміно-
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лексем є успішним за умови забезпечення вдумливо-

го педагогічного керівництва цим процесом, що пе-

редбачає: добір мовного матеріалу, створення спеціа-

льних завдань на етимологічній основі; вибір різних 

форм методичної роботи з етимологією слова; вико-

нання навчально-пізнавальних завдань з історії похо-

дження лексем, їх первісного значення під керівниц-

твом учителя; самостійна робота учнів з етимологіч-

ними навчально-довідниковими посібниками. 

Визначено зв'язок між рівнем сформованості 

пізнавального інтересу учнів до мови і якістю їх ус-

пішності – інтерес до уроків української мови зробив 

позитивний вплив на весь процес навчання молодшо-

го школяра. 

Проведене дослідження не вичерпує повного 

розкриття всіх аспектів означеної проблеми. Пода-

льші перспективи дослідження вимагають виявлен-

ня факторів, що спонукають до пошуків нової фор-

ми опрацювання етимологічного аналізу слів та 

застосуванні його у структурі уроків у початкових 

класах. 
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