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ВСТУП 

Актуальність нашої роботи полягає в тому, що у роботі особливу 

увагу приділено створенню лінгвоперсонологічного портрета учнів 

середніх класів (5-9 класи) на основі аналізу творів (,,Мій ідеальний 

День народження’’), що дає змогу визначити взаємозв’язок тексту з 

внутрішнім станом дітей. 

Водночас зазначимо, що дослідження лінгвоперсонології є 

актуальним і перспективним, адже воно орієнтоване на співвідношення 

комунікативної спільноти та особистості та виконує соціальні й 

суспільні запити.  

Зауважимо, що у лінгвістичній сфері простежується особливий 

інтерес до мовної особистості, саме це й зумовило виникнення у межах 

мовознавства нового напряму – лінгвоперсонології, стрижневим 

завданням  якого є вивчення типологічних та індивідуальних 

характеристик певного аналізованого поняття. Потрібно виокремити й 

те, що антропоцентричний підхід до опису та характеристики суто 

лінгвістичних понять має на меті їх вивчення з боку особистісно-

суб’єктної орієнтації із врахуванням власного сприйняття.  

Відомі вчені, як-от: Л. Н. Чуриліна, Д. В. Анікін, І.Г. Данилюк, 

А. П. Загнітко, О.  В.  Іванцова, О. А. Казакова, В. І. Карасик, Т. В. 

Кортава, Н. А. Бурмакіна, Н. В. Меркулова, О. В. Попова, Ф. C. Бацевич, 

О. В. Федотова, Т. В. Чернишова та ін. працювали над вирішенням 

проблеми мовної особистості. 

Мета  дослідження – визначити взаємозв’язок тексту та 

внутрішнього стану учнів середніх класів із моделюванням 

лінгвоперсонологічного портрету. 

Меті підпорядковані такі завдання: узагальнити наявні погляди 

на поняття ,,мовна особистість’’; уточнити структуру поняття ,,мовна 

особистість’’ з огляду на участь мовної особистості в комунікативних 
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актах; визначити мовленнєвий портрет учня середнього класу; описати 

складники мовленнєвого портрета; встановити  взаємозв’язок тексту та 

внутрішнього стану учнів середніх класів. 

Предмет дослідження – вербальні й невербальні засоби 

взаємозв’язку тексту та внутрішнього стану учнів середніх класів. 

Об’єкт дослідження –  мовлення учнів середніх класів (50 осіб). 

   Методи дослідження – аналіз та синтез, узагальнення, 

порівняння, лінгвопортретування, контент-аналіз. 

Наукова новизна полягає в тому, що в роботі обґрунтовано  

основні компоненти лінгвоперсонологічного портрета учня середнього 

класу та взаємозв’язку тексту та внутрішнього стану учнів середніх 

класів. 

Теоретичне значення роботи визначуване дефінуванням 

особливостей зв’язку витворюваних текстів і внутрішнього стану учнів 

і структуруванням цілісного лінгвоперсонологічного портрета учнів  5-

9 класів. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що 

дослідження відповідає суспільним і соціальним запитам і зорієнтоване 

на співвідношення особистості й комунікативної спільноти, допоможе 

зрозуміти дитину й пояснити її поведінку на ґрунті аналізу текстів. 

Водночас практична цінність  підтверджується можливістю 

їхнього використання у вивчення соціолінгвістичних особливостей 

корпоративних груп, у написанні курсових, кваліфікаційних 

магістерських робіт.  
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РОЗДІЛ 1. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ 

ФЕНОМЕН. ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ УЧНІВ 

СЕРЕДНІХ КЛАСІВ (5-9 КЛАСИ) 

1.1. Категорійний простір сучасної лінгвоперсонології 

Лінгвоперсонологія – розділ мовознавчої науки, який особливу 

увагу зосереджує  на вивченні мовної особистості як цілісної структури. 

Мовна особистість – це сукупність усіх мовних здібностей і реалізацій 

особистості, де мовна особистість має два основних концептуальних 

виміри – одноперсонологійний і поліперсонологійний [1, с. 25]. Перший 

репрезентує  певну мовну індивідуальність у лінгвокультурологійному, 

часовому, просторовому, еволюційному, культурно-естетичному, 

соціумному та інших виявах. Під час становлення мовної особистості 

людина проходить два основні етапи лінгвоіндивідуаційних виявів: 1) 

зовнішньоперсонологійний – зміцнення ,,Я’’, розвиток певної ,,маски’’, 

за допомогою якої індивід зможе активізуватися й пристосуватися до 

вимог та правил соціуму; 2) внутрішньоперсонологійний – 

самопізнання, вивчення людської природи, розвиток внутрішньої 

дійсності. 

Зазначимо, що основними категоріями лінгвоперсонології  є 

персоналізм, категорії персони, лінгвоперсони. Категорія персони або 

лінгвоперсони охоплює вивчення її потреб з охопленням п’яти бінарних 

основ: 1) первинної (потреби тіла) – вторинні (психогенні) потреби; 2) 

відкритої (припустима у свідомості) – латентні (витіснювані зі 

свідомості) потреби; 3) фокальної (пов’язана з конкретним об’єктом) – 

дифузні (не залежать від конкретних об’єктів) потреби; 4) проактивної 

(реакція на внутрішні чинники) – реактивної (реакція на чинники 

середовища); 5) ефективної (зорієнтованої на результат) – 

процесуальної (зорієнтованої на процес) – модальної (зорієнтованої на 

досконалість результату) [2, c. 23].  
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Наразі в сучасному мовознавстві лінгвоперсонологія є таким 

напрямом, що активно розвивається. Це наука, яка дає змогу знайти 

відповідь на актуальні питання, які мають зв’язок із видозміною 

лінгвістичного портрета мовця в різні часові зрізи його життя, 

простежити динаміку лінгвопортрета мовного етносу в діахронному й 

синхронному вимірах. Деякі спостереження про особливості мовного 

портрета, мовної особистості народу можна знайти в працях В. 

Гумбольдта [2, с. 200], В. Вундта, О. Потебні та інших видатних 

лінгвістів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Водночас з’являється 

поняття персоналізму, яке вперше використав засновник французького 

неокритицизму – Ш. Ренув’є (1903) у праці ,,Персоналізм’’. Далі 

поняття в дослідженнях Е. Муньє набуло чіткої дефініції в певному 

особистісному універсумі, де основними є виділені сім рівнів 

особистості: 1) втілене існування; 2) комунікація; 3) інтимне звертання; 

4) протистояння; 5) свобода й необхідність; 6) вище достоїнство; 7) 

втягнення [4, с. 126], які послідовно виявляються в мовно-мовленнєвих 

реалізаціях лінгвоперсони.  

  Відомо, що перспективними є лінгвоперсонологійні студії з усіх 

рівнів мовної особистості й  вивчення площин найактивнішої взаємодії 

основних категорій лінгвоперсонології. Теорія мовних рівнів відкриває 

перспективи студіювання індивідуальних портретів лексичних, 

морфологічних, синтаксичних, словотвірних мовних особистостей, 

функційне навантаження принципів орфографії як поєднання відбиття й 

умовності та пунктуації – індивідуальних портретів орфографічних, 

пунктуаційних мовних особистостей [4, с. 112]. Для 

лінгвоперсонологійного опису важливим є встановлення здібностей 

носіїв мови з простеженням максимального/мінімального нахилу до 

варіантності – фонетичної, фонологічної, морфемної, семантичної [5, 

с.  495–505].  
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1. 2 Мовна особистість як лінгвокультурний феномен 

Термін ,,мовна особистість’’ дуже поширений, але потрібно 

зазначити, що наразі немає ,,єдиного, прийнятного та визнаного усіма 

трактування цього поняття’’ [6, с. 47].  

Як відомо, до повсякденного наукового обігу термін ,,мовна 

особистість’’ було впроваджено Ю.М. Карауловим у його монографії 

,,Русский язык и языковая личность’’ (М., 1989). Цікаво, що в цьому 

дослідженні  було вперше запропоновано структуру мовної особистості, 

яка складається з трьох основних рівнів: 1) нульового – вербально-

семантичного (лексикону особистості); 2) першого – лінгво-

когнітивного (тезаурусу особистості); 3) другого – мотиваційного 

(прагматикону особистості) та може розглядатися  в  

лінгводидактичному і в теоретико-лінгвістичному аспектах [6, с. 36].  

Перший рівень  передбачає наявність у мовця певного усталеного 

набору лексико-граматичних знань, які й забезпечують знання 

природної мови. Другий рівень має зв’язок із системою знань про 

навколишній світ, стереотипні судження, вербальні й  інші формули [7, 

с. 172]. Загалом такі  елементи утворюють цілісну ,,картину світу’’ 

свідомості особистості. Саме на цьому етапі ,,до гри вступають 

інтелектуальні сили’’ [8, с. 36], значення розширюється до знання, 

встановлюється ієрархія смислів і цінностей у тезаурусі мовної 

особистості. Третій (мотиваційний) рівень має звя’зок з діяльнісно-

комунікативними особливостями людини, включно з цілями, оцінками, 

мотивами певної мовної особистості.  

Зазначимо, що мовну особистість у комунікативній лінгвістиці 

розглядають як типового, зразкового або самобутнього мовця (носія 

певної мови), виявлюваного в сукупності його мовленнєвих 

характеристик [9, с. 26]. Водночас мовна особистість є поєднанням: а) 

мовної компетенції; б) прагнення до творчого самовияву та власної 
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самоідентифікації; в) вільного, автоматичного здійснення усебічної 

мовленнєвої діяльності; г) гармонійного існування в мовному колективі. 

На основі порівняння концепції мовленнєвої діяльності 

Ф. де Сосюра та О.О. Леонтьєва [10, с. 49–51] робимо висновок про 

необхідність виокремлення чотирьох основних понять, що пов'язані з 

різними представленнями мовної особистості: 1) ,,особа, що говорить’’ 

– людина, одним із видів діяльності якої є мовленнєва діяльність, що 

охоплює процеси породження і сприйняття мовленнєвих повідомлень; 

2) мовна особистість – особистість, що реалізує себе у мовленнєвій 

діяльності на ґрунті сукупності певних знань та уявлень; 3) мовленнєва 

особистість – особа, основним призначенням якої є реалізація  в  

комунікації, вибір та використовує того чи того репертуару засобів (суто 

лінгвістичних та  екстралінгвістичних), певної тактики спілкування; 4) 

комунікативна особистість – конкретний учасник конкретного 

комунікативного акту, що діє в  реальній комунікації [11, с. 50–51].  

 Наразі в сучасних дослідженнях є декілька підходів до аналізу 

мовної особистості: 1) психологічний – особливості вияву 

комунікативного характеру; 2) соціологічний – вивчення індикаторів 

мовної особистості, корпоративних груп та індикаторів комунікативної 

поведінки мовної особистості, малих груп; 3) культурологічний – 

створення моделей лінгвокультурних типів як упізнаваних 

національних феноменів, як-от: український козак, польський шляхтич, 

американський бізнесмен; 4) лінгвістичний – вивчення комунікативної 

поведінки носіїв різних суспільних категорій, встановлення параметрів 

комунікативної поведінки, ,,розпізнавання’’ мовленнєво-

комунікативних типів, дослідження закономірностей реалізації 

комунікативних стратегій і тактик, розгляд особливостей вияву мовної 

особистості в різних її дискурсах [12, с. 57−68]; 5) прагматичний ↔ 

прагмалінгвістичний ↔ лінгводискурсивний (визначення різновидів 

комунікативної тональності) [13, с. 78−86].  
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 Для лінгвоперсонологічного підходу функційно навантаженою є 

певна множина ознак, кожна з яких має самодостатність для опису 

мовної особистості: 1) одно-/поліплановість смислів; 2) 

передбачуваність/непередбачуваність (відкритість) реакцій; 3) 

доцільність/недоцільність спілкування; 4) кооперативність/ 

конфліктність спілкування; 5) пріоритет змісту/форми спілкування; 6) 

розгорнутість/стислість спілкування; 7) нормативність/ненормативність 

спілкування; 8) конкретність/абстрагованість спілкування; 9) одно-

/багатотематичність спілкування; 10) серйозність/несерйозність (іронія, 

жарт, сарказм та інше) спілкування; 11) відкритість/закритість 

спілкування [8, с. 26]. 
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Висновки  до розділу 1 

В розділі 1 ми розглянули існуючі напрямки лінгвоперсонології, 

які активно розвиваються в сучасній науковій парадигмі. Також 

розглянули ще один актуальний аспект лінгвоперсонології, який поки не 

отримав належного теоретико-методологічного розвитку, - 

ідентифікаційний аспект дослідження мовної особистості, спрямований 

на виявлення якості мовної здатності автора тексту, що сприяє 

встановленню тотожності об'єктів ідентифікації. 

Також у розділі відображено, що лінгвоперсону можна розкрити 

через аналіз мовного маскування, розглянувши її внутрішню сутність, із  

вивченням лінгводуховного стану, ціннісних орієнтувань, простеження 

єдності світів і реалізації мовної особистості в інших. На нашу думку, 

моделювання мовної особистості може мати опертям усі її дискурсивні 

практики, звукове чи письмове реальне наповнення останніх, що дає 

змогу встановити найбільш значущі модуси реалізації лінгвоперсони. 
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РОЗДІЛ 2.  ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ УЧНІВ 

СЕРЕДНІХ КЛАСІВ (5-9 КЛАСИ) 

1. 1. Опис критеріїв аналізу обраних творів. Статистичний 

контент-аналіз. 

Під час проходження педагогічної практики у Шаргородській 

середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 ми здійснили 

спостереження за учнями 5-9 класів. На уроках української мови 

запропонували дітям написати твір на тему ,,Мій ідеальний день 

народження’’ та проінформували про мету збирання саме таких текстів, 

пояснити тему нашого дослідження.  

Цікаво, що діти з ентузіазмом працювали над роботою, адже їх 

було попереджено про те, що їхня робота не буде оцінюватися.  

Аналіз є ефективним лише тоді, коли дітям пропонують викласти 

свої думки у вільній формі та без оцінювання. 

Водночас потрібно зазначити, що деякі учні (переважно хлопці) 

почали працювати над написанням твору лише після того, як ми 

пообіцяли їм цілковиту анонімність. Жодних обмежень у написанні 

творів не було. На виконання поставленого завдання п’яти- та 

шестикласникам знадобилось не більш як півгодини, учні ж 7, 8 та 9 

класів завершили написання твору за 20 хвилин. За обсягом кожен твір 

не перевищував одну сторінку. 

На нашу думку, вкрай важливим для лінгвоперсонологічної 

характеристики учнів приклади творів подавати саме в оригінальному 

вигляді, зі збереженням усіх орфографічних та стилістичних помилок та 

ін. Для створення лінгвоперсонологічного портрета учнів ми вирішили 

проаналізувати дітей за такими параметрами: стан стосунків у сім’ї; стан 

фінансової спроможності; рівень моральної вихованості; нормативність 

тексту; серйозність/несерйозність учня; розгорнутість/стислість у 

висловленні власних думок та бажань; комунікативна 

відкритість/закритість; географічна належність. 
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Тож ми розглянули й детально описали твори учнів 5, 6, 7, 8, 9 

класів. Аналіз 50 творів можна знайти у додатках (див. Додатки 1 – 10Д). 

Наразі пропонуємо розглянути найяскравіші приклади (використано 

умовні скорочення на позначення статі школяра: ч – хлопчик, ж – 

дівчинка): 

1 учень: ч  

На свій день народження я не прошу нічого. У мене є все і батьки 

самі вирішають що мені подарити на день народження. Мені батьки 

купують все по фінансам. Я в них нічого не прошу.  

Але я хочу собі колись мати скейт щоб на ньому кататися. Ще я 

хочу у майбутньому на день народження купити мамі і папі нову 

машину ,,ауді’’. Сестрі квартіру в Віниці. Я надіюсь що все так і буде. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: безсумнівно, стосунки в сім’ї учня є 

теплими, адже учень дбає й турбується за добробут своєї сім’ї, прагне їм 

допомогти. Водночас він висловлює щиру надію, що всі його бажання 

щодо сім’ї реалізуються (Ще я хочу у майбутньому на день народження 

купити мамі і папі нову машину ,,ауді’’. Сестрі квартіру в Віниці. Я 

надіюсь що все так і буде); 

-стан фінансової спроможності: потрібно зазначити, що учень 

цілком розумно оцінює низьку фінансову спроможність своєї сім’ї (На 

свій день народження я не прошу нічого. Мені батьки купують все по 

фінансам. Я в них нічого не прошу); 

-рівень моральної вихованості: високий рівень морального 

виховання. На нашу думку, дитина є надзвичайно вихованою у 

моральному плані, про це свідчить високий рівень гуманності – 

прагнення допомогти й турбота про рідних (Ще я хочу у майбутньому 

на день народження купити мамі і папі нову машину ,,ауді’’. Сестрі 

квартіру в Віниці); 
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-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (квартіру). У творі не виявлено вживання 

сленгу; 

-серйозність/несерйозність учня: аналізований текст свідчить про 

те, що особа є серйозною у своїх висловленнях та бажаннях; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

свої думки та бажання учень висловлює переважно стисло; 

-комунікативна відкритість/закритість: робота характеризується 

комунікативною відкритістю; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність (див. Додаток А.1). 

 2 учень: ч  

На день народження хотілось би бути весь день біля компа. І шоб 

ніхто не мішав. Було б класно отримати свою кімнату. Хотілось би в 

подарунок отримати плейстейшен. І шоб було багато поїсти. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: на нашу думку, стан стосунків у сім’ї учня 

напружений. Припустимо, що автор твору є членом великої родини та 

не має власного простору для дозвілля (І шоб ніхто не мішав. Було б 

класно отримати свою кімнату); 

-стан фінансової спроможності: середній (Було б класно отримати 

свою кімнату); 

-рівень моральної вихованості: достатній; 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (комп), 

невмотивоване використання інтерферентних  російських структур 

(мішати); 

-серйозність/несерйозність учня: серйозність; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

стислість; 

-комунікативна відкритість/закритість: комунікативна закритість; 
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-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого належить  і місто Шаргород (вживання шо замість сполучника що) 

(див. Додаток А.7). 

3 учень: ж 

Хіба існує ідеальний день народження? Це свято розпочинається 

тоді, коли ти вперше з’явився на світ. Перше враження, але й 

розчарування цього не ідеального світу. Згадай свої перші дні 

народження. Святкова атмосфера, стіл наповнений стравами, в колі 

родини ти почуваєш себе щасливим і захищеним. 

Твої перші кроки, слова, падіння, мета. Ніхто не задумується, що 

таке життя. Хворі люди щасливі кожному дню, а ми злі не отримавши 

бажаного подарунку на день народження. 

Світ прекрасний і ми прекрасні. Ідеальний подарунок на мій день 

народження це здоров’я сім’ї, підтримка друзів. 

Я б хотіла щоб на мій ідеальний день народження сталося чудо. 

Мені всього лиш 14, але я мрію про мир на злагоду в нашій прекрасній 

Україні. Хочу щоб велика відстань і конфлікти між державами не 

стала причиною розриву сімейних зв’язків. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дуже теплі (…в колі родини ти почуваєш 

себе щасливим і захищеним); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: дуже високий. Особа має 

поетичний характер та ставиться до себе й інших як до певної цінності. 

Водночас у творі простежується знання сучасних важливих подій, 

турбота про інтереси й долю Батьківщини (…я мрію про мир та злагоду 

в нашій прекрасній Україні). Також автор доброзичливо та з турботою 

ставиться до рідних, друзів (Ідеальний подарунок на мій день 

народження це здоров’я сім’ї, підтримка друзів) а є свідомою 
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особистістю, яка розуміє, що потрібно цінувати те, що маємо (Хворі 

люди щасливі кожному дню, а ми злі не отримавши бажаного подарунку 

на день народження); 

-нормативність тексту: текст є цілком нормативним; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативна відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність (див. Додаток Д.2). 

4 учень: ч 

Мій кращий день народження це коли до мене приходять пацани і 

ми ,,трошки’’ випиваєм і ,,не дуже веселі’’ йдемо дивитись фільм, потім 

йдемо знов за стіл і розказуєм анекдоти. Потім ми пішли б у центр 

,,просто так’’. На дні народженні краще щоб не було батьків. Вечірка 

має бути з музикою. 

    АНОНІМНО!!! 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: напружений (На дні народженні краще 

щоб не було батьків); 

-стан фінансової спроможності: жодних вказівок на стан 

фінансової спроможності; 

-рівень моральної вихованості: низький (…до мене приходять 

пацани і ми ,,трошки’’ випиваєм і ,,не дуже веселі’’ йдемо дивитись 

фільм). Водночас автор непокоїться щодо анонімності твору 

(АНОНІМНО!!!) та застосовує графічне підкреслення; 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (пацани); 
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-серйозність/несерйозність учня: учень застосовує іронію у тексті 

(Мій кращий день народження це коли до мене приходять пацани і ми 

,,трошки’’ випиваєм і ,,не дуже веселі’’); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність (див. Додаток Д.5). 

5 учень: ч 

На мій день народження я не хочу багато гостей. Хіба шо два мої 

найкращі друга і сім’я. Якби моє день народження було літом я б з тими 

ж двома другами пішов би на ставок або в ліс не подалік. Там є багато 

місць в яких можна полазити або попалити костьор. Звичайно літом 

ми туди ходим без всякого поводу. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: автор твору має теплі стосунки із сім’єю та 

товаришами (Хіба шо два мої найкращі друга і сім’я). 

-стан фінансової спроможності: достатній, адже, судячи із твору, 

дитина має усе та на свято бажає подорожувати (Якби моє день 

народження було літом я б з тими ж двома другами пішов би на ставок 

або в ліс не подалік); 

-рівень моральної вихованості: високий рівень морального 

виховання, адже дитина ставить затишне святкування свята із сім’єю або 

двома друзями понад велику кількість подарунків; 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (повод, костьор); 

-серйозність/несерйозність учня: у своїх висловленнях учень є 

серйозним та чітким. 
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-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

власні побажання щодо святкування учень висловлює розгорнуто. 

-комунікативна відкритість/закритість: проаналізувавши твір 

можна стверджувати, що тексту притаманна комунікативна відкритість; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шо замість сполучника що) 

(див. Додаток А.8). 

Отже, результати контент-аналізу свідчать про те, що: 

-стан стосунків у сім’ї в 5-9 класах:  

 Дуже теплі стосунки – 10 % (5 учнів); 

 Теплі стосунки - 38 % (19 учнів); 

 Напружені – 10 % (5 осіб); 

 Дуже напружені стосунки – 2 % (1 учень); 

 Жодних вказівок на стан стосунків – 40 % (20 учнів); 

-стан фінансової спроможності: 

 Високий – 10 % (5 осіб); 

 Достатній – 50 % (25 осіб); 

 Середній – 28 % (14 осіб); 

 Низький – 4 % (2 учні); 

 Жодних вказівок на стан фінансової спроможності – 8 % (4 

особи); 

-рівень моральної вихованості: 

 Дуже високий – 4 % (2 особи); 

 Високий – 16 % (8 учнів); 

 Достатній – 56 % (28 осіб); 

 Середній – 12 % (6 осіб); 

 Низький – 8 % (4 особи); 

 Дуже низький – 4 % (2 особи); 
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-нормативність тексту: 

 Текст є цілком нормативним – 26 % (13 осіб); 

 Вживання сленгізмів – 16 % (8 осіб); 

 Невмотивоване вживання інтерферентних російськомовних 

одиниць– 42 % (21 особа); 

 Вживання сленгізмів та інтерферентних російськомовних 

одиниць– 16 % (8 осіб); 

-серйозність/несерйозність учня: 

 Серйозність учня – 88 % (44 особи); 

 Несерйозність учня – 12 % (6 учнів); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

 Розгорнутість у висловленні – 68 % (34 учні); 

 Стислість у висловленні – 32 % (16 осіб); 

-комунікативна відкритість/закритість: 

 Комунікативна відкритість – 76 % (38 осіб); 

 Комунікативна закритість – 24 % (12 осіб); 

-вказівка на географічну належність: 

 Є вказівка на географічну належність – 28 % (14 осіб); 

 Немає вказівки на географічну належність –  72 % (36 учнів). 

Зазначимо, що помилки на лексичному рівні зумовлені 

невмотивованим вживанням інтерферентних російськомовних одниць: 

всігда (завжди), включаю (вмикаю), розвлікаю (розважаю), празнувати 

(святкувати), подарки (подарунки), чуть-чуть (трішки), потом (пізніше), 

спокойний (спокійний), канєшно (звичайно), просипаюсь (прокидаюсь), 

подарили (подарували), группа (гурт), цвет (колір),  коньки (ковзани), 

мішати (заважати), повод (причина), пригласити (запросити), ружйо 

(рушниця), костьор (вогнище), защіта (захист), квартіра (квартира). 

Важко назвати рідкісними в творах учнівської молоді сленгізми на 

кшталт: днюха (День народження), туса (вечірка), крутий (чудовий), 
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вилазити (виходити), ноут (ноутбук), бухнути (випити), тіпа (на кшталт), 

катати каточку (матч у Counter Strike, Dota 2, WoT та подібних 

комп’ютерних іграх), на всю катушку (на повну силу).  

1.2. Компаративний аналіз творів різних груп учнів. 

 Письмовий текст, як об'єкт, який ми ідентифікуємо, виступає 

певним злиттям змістовно-смислових та формально-мовних параметрів, 

що відображають авторську індивідуальність. Мовні структури тексту 

містять інформацію про мовні властивості особистості автора; смислові 

структури - інформацію про інтелектуальні властивості і здібності 

особистості.  

С. М. Вул виділяє два види інформації: основну (містить конкретні 

відомості про автора: вік, національність, місце проживання та ін.) і 

додаткову (міститься в тексті документа в “закодованому” вигляді, в 

його структурних характеристиках). Адже текст – це проекція 

індивідуальної мовної системи та психомовленнєвої організації 

особистості. Ідентифікаційними ознаками писемного мовлення є 

граматичні, лексичні та стилістичні особливості письма.  

Розмежовується п'ять груп ознак письмової мови (орфографічні, 

синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні та лексичні), в кожному з яких 

можна виділити загальні та приватні ознаки. До загальних лексичних 

ознак належать загальний словниковий запас, лексика професійна, 

діалектна, жаргонна, застаріла, варваризми, вживання слів у 

невластивому їм значенні; до приватних лексичних ознак - звичне 

вживання слів з перерахованої лексики і часте вживання одного слова 

або словосполучення. 

У Додатках ми подали індивідуальний аналіз по кожному з творів, 

але у нашому дослідженні також важливо порівняти дані у малих групах 
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та зрозуміти як клас, соціум та зрілість сприяє розвитку 

індивідуальності. 

Компаративний аналіз творів учнів 5-го класу 

За допомогою частотного словника виявлено що у творах частіше 

вживається дієслово хочу та похідні – 16 слів, ніж дієслово мрію та 

похідні – 4. З цього слідує що учні 5-го класу достатньо впевнені у своїх 

бажаннях та цілях. Особливо показовим є твір 1-го учня: “Ще я хочу у 

майбутньому на день народження купити мамі і папі нову машину 

,,ауді’’. Сестрі квартіру в Віниці. Я надіюсь що все так і буде”. Дитина 

вже поставила собі ціль і сподівається на те, що допоможе своїй сім’ї у 

фінансовому плані.  

4-го та 5-го учнів об'єднує прагнення відвідати Дубай. З цього ми 

можемо зрозуміти, що діти подивились телепередачу про подорож у 

Дубай та обговорювали це між собою. 5-й учень (а саме учениця) більше 

зацікавлений у побаченому – запам'ятав та написав більш детальну 

інформацію, також зі слів видно, що передача була російськомовна, 

адже дитина запам'ятала назву готелю не як “Вітрило”, а як “Парус”. Зі 

слів 5-ї учениці також зрозуміло, що батьки зробили акцент на тому, що 

аби подорожувати, потрібно добре знати англійську мову. 

  4-го та 7-го учнів об’єднує омріяна “плейстейшн”. Тут 4-й учень 

показує більшу конкретність у бажанні, він точно знає що хоче 4-ту 

модель. 7-й учень показує, що пріоритет для нього – місце, де йому було 

б затишно та спокійно у квартирі.  

  6-го учня виокремлює з-поміж усіх звичайне привітання спочатку 

твору. Це вказує на те, що він особливо приязно відноситься до того, хто 

проводить “експеримент”. 
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З твору 9-ї учениці у частині про їжу, а саме: “Я хочу їсти такі 

цікаві страви наприклад голупці, гижка і торт і пити кокаколу”, 

зрозумілим є те, що у її родині присутній “культ їжі”, в такої дитини у її 

віці можуть бути проблеми переїдання та такі шкідливі звички, як 

нагородження себе їжею за певні заслуги та “заїдання” поганого 

настрою. 

10-та учениця використала такий рекламний прийом, як 

привертання уваги людини: “А ви знаєте чого?”, тобто зробила акцент 

на питанні. Також дитина подала таку інформацію: точну дату 

народження, велике коло людей, яких би хотіла бачити на святкуванні. 

Тобто дитина любить бути у центрі уваги та привертати до себе увагу. 

Потім розкривається те, що вона хоче стати блогером, а отже публічною 

персоною.  

Компаративний аналіз творів учнів 6-го класу 

За допомогою частотного словника виявлено що у творах 34 рази 

вживається дієслово хочу та похідні, дієслово мрію та похідні – 0. Це 

вказує на те, що учні більш конкретні у своїх висловлюваннях.  

Загалом, учні висловлюють бажання сходити в ресторан, або ж 

поїхати на природу та приготувати їжу біля річки або в лісі. Окрім того 

хочуть багато подарунків – не зрозуміло, яких саме, а конкретизують 

більше те, які гаджети вони хочуть: телефон та ноутбук – по 5 вживань, 

також скутери, мотоцикли та товари для риболовлі. Також, майже кожен 

учень прагне подорожувати у якісь країни за кордоном та на море.  

Специфічні відповіді у 8-го, 9-го та 10-го учнів. Якщо у всіх учнів 

баланс у відповідях (похід кудись смачно поїсти, розваги з друзями або 

подорож, омріяні подарунки та здоров'я близьких). То з цими учнями 

ситуація відрізняється від більшості однотипних відповідей.  
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8-й учень просто хоче спокою, звичайний день без сварок 

проведений за комп'ютером. 

9-й учень акцентує увагу на відмінні оцінки, які б він отримав 

просто за те, що присутній на уроках у школі. Тобто дитина під впливом 

батьків, які змушують її старанно вчитися, але сама дитина не розуміє 

навіщо їй оцінки, окрім того, що за них хвалять батьки. Дитина 

навчається заради оцінок, а не заради своїх знань. Також хлопець 

зациклений на усьому матеріальному і вбачає у ньому щастя. З твору ми 

бачимо деякі його фантазії накладені на нашу реальність: “А ще я хочу 

щоб мені подарували телефон який ніколи не сідає. А ще хочу щоб на 

парті в кожного був ноутбук. А ще я хочу щоб клас був палацом”.  

10-й учень вирішив відректись від усього матеріального та від 

спілкування з батьками та друзями у цей день, - він вирішив піти у 

джунглі. Хлопець любить тварин та цікавиться передачами про них. 

Компаративний аналіз творів учнів 7-го класу 

За допомогою частотного словника виявлено що у творах 24 рази 

вживається дієслово хочу та похідні, дієслово мрію та похідні – 2. 

Ситуація така ж сама, як і з 6-м класом.  

Особливість творів учнів 7-го класу – детальний впорядкований 

опис бажань та проведення свого Дня Народження. Школярі детально 

описують страви, подарунки. 10-й учень написав про подорож у Єгипет, 

але більше ніхто з учнів не писав про подорожі, лише про «Шок» та 

«Мегамолл» у Вінниці. З гаджетів знову лідують комп’ютер, ноутбук та 

телефон.  

1-й учень бажає також отримати відмінну оцінку на свій День 

Народження. 4-й учень бажає вразити кохану дівчину, а 8-й своїх друзів. 
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З-поміж деталізованих творів трапляються зовсім лаконічні: 3-й 

учень бажає лише комп’ютер, 9-й хоче у подарунок квадроцикл. 

Отже, порівнюючи з 5-6 класами діти у 7-му детальніше описують 

та думають про більш реальні мрії, але вони достатньо нудні, усі 

бажають техніку та гаджети, які будуть “дорогі”. Аби хизуватись ними 

перед однолітками. 

Компаративний аналіз творів учнів 8-го класу 

За допомогою частотного словника виявлено що у творах дієслово 

хочу та похідні становлять у сумі – 13 слів, дієслово мрію та похідні – 2. 

Учні набагато менше використовують слово хочу, тобто будують свої 

твори більш цікавими конструкціями. 

Твори 1-ї, 2-ї, 6-ї школярок вказують на те, що у 8-му класі дівчата 

почали перейматися своїм зовнішнім виглядом більше. Вони хочуть 

бути у красивих сукнях та “нарядах”.  

3-й учень хоче запросити популярного “Ютубера” на День 

Народження, а 5-та учениця поїхати на концерт улюбленого співака 

Меловіна. Тобто 8-класники більш схильні обирати собі кумирів. 

 Вперше зустрічаються твори дітей, які не уявляють свято без 

алкогольних напоїв, твори 3-го та 8-го учнів. Якщо 3-й учень уявляє це 

в “пишному” ресторані, то 8-й хотів би покататись на гірках в аквапарку, 

потім “бухнути” і розламати весь аквапарк і щоб цей інцидент зійшов 

йому з рук, адже в нього День Народження. Тобто, якщо 3-й учень хоче 

вразити цим друзів і не уявляє ресторан без вина і, напевно, його батьки 

випивають в міру у якісь свята, то 8-й учень проявляє інтерес до 

хуліганства та вандалізму і не бажає нести відповідальність за свої 

вчинки, а для сміливості може і “бухнути” в будь-який час. 
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7-й учень написав твір, який не зовсім підходить до теми, це наче 

його фантазія, мабуть, створена на матеріалі його з другом спільного 

жарту. 

Компаративний аналіз творів учнів 9-го класу 

За допомогою частотного словника виявлено що у творах дієслово 

хочу та похідні становлять у сумі – 16 слів, дієслово мрію та похідні – 6. 

Слова мрію і мрія у дітей тепер більше відноситься до чогось дійсно 

бажаного у майбутньому, далеко не завжди у матеріальному плані. 

9-класники більше задумуються про майбутнє. Але якщо 2-га 

учениця мріє про мир у країні, а 7-й учень мріє стати чемпіоном з боксу 

і хочу досягти цього сам, то 9-й учень мріє на своє 18-річчя квартиру у 

США.  

Дівчата більше мріють про затишні посиденьки у цей день 

(учениці 2, 3, 4, 6), то хлопці поводять себе більш замкнуто, не дуже 

хочуть проводити час з батьками, а хочуть розважатись з друзями та 

пити різні алкогольні напої (учні 1, 5, 8).  

Учень-спортсмен під номером 7 хоче влаштувати “тусу”, але без 

алкоголю, також не планує вживати алкоголь 10-й учень, а просто 

відсвяткувати з друзями.  

Учениця під номером 4 та учень під номером 9 хочуть бути в 

центрі уваги, та загалом достатньо романтичні натури. Школярка хоче 

гуляти по Києву, щоб ніхто не обділив її увагою та сюрпризами, а 

школяр детально пише інформацію про дату свого народження, знак 

зодіаку, велике коло друзів, мріє у майбутньому жити в США, замість 

подарунків хоче гроші. 2-га учениця написала великий поетичний твір-

роздум і засуджує тих, хто злиться якщо не отримав бажаного 
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подарунку, занепокоєна ситуацією в країні, можливо у неї хтось з 

родини зараз у АТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Висновки до розділу 2 

За результатами спеціальних досліджень (Т. Бірюкова, І. Зимня та 

ін.), у ранній юності досягають високого рівня розвитку всі якості, 

необхідні для повноцінного спілкування. Однак у значної частини учнів 

не сформовані належним чином комунікативні вміння й навички, що 

негативно впливає на їхню соціальну адаптацію. Починаючи з 7-го класу 

учні краще та детальніше описують бажані події та подарунки. 

Починаючи з 8-го класу учениці більше піклуються про свій 

зовнішній вигляд, а учні вперше у творах включають алкогольні напої у 

обов’язковий пункт свого святкування. Також діти цієї категорії більше 

перебувають під впливом кумирів.  

9-й клас відзначився тим, що учениці хочуть відсвяткувати День 

Народження у спокійній та затишній атмосфері, а учні комунікативно 

закриті, хочуть відсвяткувати у компанії найближчих друзів гучно та з 

алкогольними напоями, не бажають нести відповідальність за своє 

хуліганство та нервують щодо анонімності текстів.  
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ВИСНОВКИ 

Результатом нашої роботи є те, що на підставі контент-аналізу 

текстів ми сформували лінгвоперсонологічний портрет сучасного учня 

середніх класів (5-9 класи), який допоможе психологам, вчителям 

знайти правильний підхід до кожної дитини та класу загалом, уникнути 

конфліктів та непорозумінь. 

Цікаво, що діти, які мають дуже теплі стосунки в сім’ї, не 

вживають сленгізмів і їхнім текстам не притаманна словесна 

неохайність, що свідчить про високий моральний рівень. Це пояснює те, 

що домашня атмосфера, в якій виховується учень, має дуже важливе 

значення для формування особистості людини. Порівняймо, учні з 

напруженими стосунками в  сім’ї не є високоморальними особами і їхнім 

текстам притаманна словесна неохайність. 

Потрібно зазначити, що аналіз є ефективним лише тоді, коли дітям 

пропонують викласти свої думки у вільній формі та без оцінювання, 

оскільки у творі, написаному на оцінку, учень намагається 

стандартизувати свою мову та думки відповідно до літературних норм. 

Такі твори не є інформативними та придатними для 

лінгвоперсонологічного аналізу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А (5 кл.) 

Додаток А.1 

1 учень: ч 

На свій день народження я не прошу нічого. У мене є все і батьки 

самі вирішають що мені подарити на день народження. Мені батьки 

купують все по фінансам. Я в них нічого не прошу.  

Але я хочу собі колись мати скейт щоб на ньому кататися. Ще я 

хочу у майбутньому на день народження купити мамі і папі нову машину 

,,ауді’’. Сестрі квартіру в Віниці. Я надіюсь що все так і буде. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: безсумнівно, стосунки у сім’ї учня є 

теплими, адже учень дбає та турбується за добробут своєї сім’ї, прагне 

їм допомогти. Водночас він висловлює щиру надію, що всі його бажання 

щодо сім’ї реалізуються. (Ще я хочу у майбутньому на день народження 

купити мамі і папі нову машину ,,ауді’’. Сестрі квартіру в Віниці. Я 

надіюсь що все так і буде). 

-стан фінансової спроможності: потрібно зазначити, що учень 

цілком розумно оцінює низьку фінансову спроможність своєї сім’ї (На 

свій день народження я не прошу нічого. Мені батьки купують все по 

фінансам. Я в них нічого не прошу).  

-рівень моральної вихованості: високий рівень морального 

виховання. На нашу думку, дитина є надзвичайно вихованою у 

моральному плані, про це свідчить високий рівень гуманності – 

прагнення допомогти та турбота про рідних (Ще я хочу у майбутньому 

на день народження купити мамі і папі нову машину ,,ауді’’. Сестрі 

квартіру в Віниці). 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (квартіру). У творі не виявлено вживання 

сленгу. 
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-серйозність/несерйозність учня: аналізований текст свідчить про 

те, що особа є серйозною у своїх висловленнях та бажаннях. 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

свої думки та бажання учень висловлює переважно стисло. 

-комунікативна відкритість/закритість: робота характеризується 

комунікативною відкритістю. 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність 

Додаток А.2 

2 учень: ч 

Для мене було б чудовим подарунком велосипед і на день 

народження щоб прийшли всі друзі і мама спекла торт і ми всі сиділи за 

столом а потім пішли гуляти по місту. Потім запускали феєрверки. А 

потім всі розійшлись. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: зазначимо, що тут наявна вказівка на 

дружні стосунки із рідними (мама спекла торт і ми всі сиділи за 

столом) та іншими однолітками (…і на день народження щоб прийшли 

всі друзі). 

-стан фінансової спроможності: зі слів (Для мене було б чудовим 

подарунком велосипед) можна зробити висновок, що дитина є членом 

сім’ї із достатнім рівнем фінансової спроможності. 

-рівень моральної вихованості: учень має достатній рівень 

моральної вихованості, є свідомою особистістю та має теплі стосунки з 

друзями. 

-нормативність тексту: у творі не виявлено вживання сленгу. 

-серйозність/несерйозність учня: учень чітко, серйозно й 

лаконічно висловлює власні бажання. 
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-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

аналізований текст свідчить про стислість у висловленні власних думок 

та бажань. 

-комунікативна відкритість/закритість: особа є комунікативно 

відкритою, адже вільно висловлює свої бажання.  

-географічна належність: відсутні вказівки на географічну 

належність 

Додаток А.3 

3 учень: ж 

Я мрію про класне день народження. Я хочу щоб там були різні 

конкурси. Але найбільше я мрію про те, щоб на мому день народженні 

виступала моя улюблена группа. Ще я хочу собі новий смартфон і 

планшет. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: щодо стану стосунків у сім’ї зауважимо, що 

жодних вказівок на цей факт у творі немає. 

-стан фінансової спроможності: на основі прочитаного твору 

можна стверджувати про високий рівень фінансової спроможності (Але 

найбільше я мрію про те, щоб на мому день народженні виступала моя 

улюблена группа. Ще я хочу собі новий смартфон і планшет).  

-рівень моральної вихованості: у дитини наявний середній рівень 

моральної вихованості; 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (группа), вживання сленгізмів (класне). 

-серйозність/несерйозність учня: текст свідчить про серйозне 

висловлення власних бажань. 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

наявна розгорнутість у висловленні власних бажань. 

-комунікативна відкритість/закритість: особі притаманна 

комунікативна відкритість. 
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-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність (мому). Потрібно зазначити, що поліський говір 

неоднорідний, сформований під сильним впливом говорів південно-

західного наріччя (наддністрянським, покутсько-буковинським, 

волинським) і меншим впливом південно-східного наріччя. 

Додаток А.4 

4 учень: ч 

Я хочу на свій день народження поїхати в Дубай і купити 

плейстейшен 4. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня. 

-стан фінансової спроможності: безсумнівно, стан фінансової 

спроможності у сім’ї учня – високий (…поїхати в Дубай і купити 

плейстейшен 4).  

-рівень моральної вихованості: середній;  

-нормативність тексту: написання твору є цілком нормативним. 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

бажання. 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу стислому варіанту. 

-комунікативна відкритість/закритість: стислість у висловленні 

бажань вказують на комунікативну закритість. 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність 

Додаток А.5 

5 учень: ж 

Моя сама найзаповітніша мрія полетіти в Дубай. Я хочу туди 

полетіти тому що мені сподобалась сама велика вежа у Дубаї. Для того, 

щоб полетіти в Дубай мені потрібно знати англійську мову. Я хочу знати 
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англійську мову. Я хочу проживати у найбільшому готелі ,,Парус’’. 

Тому я думаю шо моя мрія здійсниться. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї учня. 

-стан фінансової спроможності: припустимо, що стан фінансової 

спроможності є достатнім, адже дитина прагне власними шляхами 

здійснити свою мрію (Для того, щоб полетіти в Дубай мені потрібно 

знати англійську мову).  

-рівень моральної вихованості: достатній. Автор є морально 

вихованою особистістю, адже бажає самостійно здійснити своє мрію та 

не бажає, аби це за нього зробили батьки (Для того, щоб полетіти в 

Дубай мені потрібно знати англійську мову). 

-нормативність тексту: сленгізмів та росіянізмів не виявлено; 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно оцінює власну 

ситуацію, пов’язану зі знанням англійської мови та усвідомлює, що без 

вивчення іноземної мови політ в Дубай не здійсниться. 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

свою мрію автор висловлює розгорнуто. 

-комунікативна відкритість/закритість: твір є прикладом 

комунікативної відкритості. 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шо замість сполучника що). 

Додаток А.6 

6 учень: ч 

Привіт. Я хочу на імініни поїхати  Віницю на коньки. І в подарок 

палатку або набор для походу. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня. 
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-стан фінансової спроможності: твір характеризується достатнім 

рівнем фінансової спроможності (І в подарок палатку або набор для 

походу). 

-рівень моральної вихованості: достатній. Учень не вимагає все і 

одразу, у подарунок він хоче палатку або похідний набір (І в подарок 

палатку або набор для походу); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (імініни, коньки, подарок, набор); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань учень надає перевагу стислому варіанту; 

-комунікативна відкритість/закритість: стислість у висловленні 

власних думок вказують на комунікативну закритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність 

Додаток А.7 

7 учень: ч 

На день народження хотілось би бути весь день біля компа. І шоб 

ніхто не мішав. Було б класно отримати свою кімнату. Хотілось би в 

подарунок отримати плейстейшен. І шоб було багато поїсти. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: на нашу думку, стан стосунків у сім’ї учня 

напружений. Припустимо, що автор твору є членом великої родини та 

не має власного простору для дозвілля (І шоб ніхто не мішав. Було б 

класно отримати свою кімнату); 

-стан фінансової спроможності: середній (Було б класно отримати 

свою кімнату); 

-рівень моральної вихованості: достатній; 
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-нормативність тексту: вживання сленгізмів (комп), 

невмотивоване вживання інтерферентних російськомовних одиниць 

(мішати). 

-серйозність/несерйозність учня: серйозність; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

стислість; 

-комунікативна відкритість/закритість: комунікативна закритість; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шо замість сполучника що) 

Додаток А.8 

8 учень: ч 

На мій день народження я не хочу багато гостей. Хіба шо два мої 

найкращі друга і сім’я. Якби моє день народження було літом я б з тими 

ж двома другами пішов би на ставок або в ліс не подалік. Там є багато 

місць в яких можна полазити або попалити костьор. Звичайно літом ми 

туди ходим без всякого поводу. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: автор твору має теплі стосунки із сім’єю та 

товаришами (Хіба шо два мої найкращі друга і сім’я). 

-стан фінансової спроможності: достатній, адже, судячи із твору, 

дитина має усе та на свято бажає подорожувати (Якби моє день 

народження було літом я б з тими ж двома другами пішов би на ставок 

або в ліс не подалік); 

-рівень моральної вихованості: високий рівень морального 

виховання, адже дитина ставить затишне святкування свята із сім’єю або 

двома друзями понад велику кількість подарунків; 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (повод, костьор); 
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-серйозність/несерйозність учня: у своїх висловленнях учень є 

серйозним та чітким. 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

власні побажання щодо святкування учень висловлює розгорнуто. 

-комунікативна відкритість/закритість: проаналізувавши твір 

можна стверджувати, що тексту притаманна комунікативна відкритість; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шо замість сполучника що). 

Додаток А.9 

9 учень: ж 

Я хочу щоб мені на день народження подарували сукні червоного 

цвета або фіалетого. Я хочу їсти такі цікаві страви наприклад голупці, 

гижка і торт і пити кокаколу. Я хочу запросити на свій день народження 

своїх однокласників наприклад Іванку, Альону, Олександра, Насту, 

Уляну, Елу. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: цілком імовірно, стан фінансової 

спроможності учня – достатній (Я хочу щоб мені на день народження 

подарували сукні червоного цвета або фіалетого); 

-рівень моральної вихованості: достатній рівень морального 

виховання особистості. Водночас дитина має дружні стосунки із 

однолітками, оскільки планує запросити їх на свято (Я хочу запросити 

на свій день народження своїх однокласників наприклад Іванку, Альону, 

Олександра, Насту, Уляну, Елу); 

-нормативність тексту: у творі наявне невмотивоване вживання 

інтерферентних російськомовних одиниць (цвет); 
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-серйозність/несерйозність учня: у висловленні своїх бажань учень 

є цілком серйозним. 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу розгорнутому варіанту. 

-комунікативна відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною відкритістю; 

-географічна належність: оглушення, що притаманне для жителів 

міста Шаргород (голупці), вживання діалектизмів (гижка - так у місті 

називають холодець) 

Додаток А.10 

10 учень: ж 

Моє день народження 1 квітня. Я хочу, щоб самого ранку мене 

привітали батьки і також принесли на сніданок чай з снікерсом чи 

чимось іншим. Я ще не знаю. Я ще хочу щоб мої батьки пригласили всіх 

моїх друзів, однокласників, а також щоб приїхала моя двоєрідна сестра. 

Ми з нею дуже любимо вигадувати різні ігри. Також ми з нею любимо 

грати в детектива або агента.  

1 спосіб день народження: щоб ми провели день народження в лісі 

з ночівлею. А також їсти шашлики, стейки і багато іншого. Також багато 

подарунків. Щоби мені подарили камеру, штатив, наутбук, мікрофон. А 

ви знаєте чого? Я хочу стати блогером. 

Все що я хотіла в мене є. Це батьки, сестра з братом, і родичі, які 

мене люблять. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дитина має дуже теплі стосунки зі своєю 

родиною (Все що я хотіла в мене є. Це батьки, сестра з братом, і 

родичі, які мене люблять).  

-стан фінансової спроможності: достатній рівень, адже учень 

розуміє, що його сім’я спроможна придбати багато подарунків для своєї 
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дитини (Щоби мені подарили камеру, штатив, наутбук, мікрофон. А ви 

знаєте чого? Я хочу стати блогером); 

-рівень моральної вихованості: високий рівень моральної 

вихованості, про що свідчить щира любов до рідних (також щоб 

приїхала моя двоєрідна сестра. Ми я нею дуже любимо вигадувати різні 

ігри. Також ми з нею любимо грати в детектива або агента). 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (пригласили, подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно ставиться до 

опису свого свята. Пропонує навіть кілька варіантів святкування. 

Водночас логічно пояснює чому саме такі подарунки він/вона бажає 

мати (Щоби мені подарили камеру, штатив, наутбук, мікрофон. А ви 

знаєте чого? Я хочу стати блогером); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

твір характеризується розгорнутістю та деталізацією різноманітних 

дрібниць під час святкування; 

-комунікативна відкритість/закритість: текст є прикладом 

цілковитої комунікативної відкритості; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Б (6 кл.) 

Додаток Б.1 

1 учень: ч 

Я хотів би на день народження, щоб мені подарили пітбайк 

мотоцикл. Я із своїми друзями пішли празнувати день народження у 

ресторан. 

Потім їли танцювали був великий торт шашлики. І грали з друзями 

хлопцями і з дівчатами гонки на мотоциклах. І я виграв і мені за виграш 

дали 10 літрів біздіну 92. Та ми наприкінець стріляли з ружя по 

баночках. Я хочу запросити Іллю, Ростіка, Вадіма і Максіма. 
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Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: напружений. Учень надає перевагу 

святкуванню разом із друзями, а не з родиною.  

-стан фінансової спроможності: достатній, адже учень на свято 

планує отримати мотоцикл. 

-рівень моральної вихованості: достатній, водночас у творі наявна 

певна невпевненість у собі, про що свідчить закреслення попередньої 

думки (І грали з друзями хлопцями і з дівчатами) 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (празнувати, ружя); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

бажання; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу розгорнутому варіанту. 

-комунікативна відкритість/закритість: у тексті наявна 

комунікативна відкритість, щирість у висловленні думок; 

-географічна належність: вживання лексичних діалектизмів 

(біздін, що означає бензин). 

Додаток Б.2 

2 учень: ж 

Я хочу шоб моє день народження було в другі країні. Це б був 

найкращий день народження. В іншій країні я можу побачити те чого 

нема у нас в Україні. Я на своє день народження хочу ходити на екскурсії 

в розважальні центри. А в цілому це б був відпочинок з сімйою біля 

моря. Це мій улюблений відпочинок. У подарунок я хочу iphone 8, 

багато-багато солодощів, провести цей день із сімйою та подружкою 

Альоною ♥. Це мій ідеальний день народження. 

Аналіз: 
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-стан стосунків у сім’ї: теплі й дружні стосунки, адже дитина 

бажає бачити на святі своє сім’ю та провести з ними увесь день в іншій 

країні (А в цілому це б був відпочинок з сімйою біля моря); 

-стан фінансової спроможності: достатній (У подарунок я хочу 

iphone 8, багато-багато солодощів, провести цей день із сімйою та 

подружкою Альоною); 

-рівень моральної вихованості: достатній. Водночас потрібно 

зазначити, що автору притаманна любов до прекрасного (Я на своє день 

народження хочу ходити на екскурсії) та доброзичливе та товариське 

ставлення до друзів (провести цей день із сімйою та подружкою 

Альоною ♥); 

-нормативність тексту: сленгізмів та інтерферентних 

російськомовних одиниць не виявлено; 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

бажання й думки; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативна відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шоб замість сполучника 

щоб). 

Додаток Б.3 

3 учень: ч 

Я хочу на день народження щоб моя сім’я поїхала в ліс біля річки. 

Я з дідусем і моїм дядьком пішли закидати спінінг на річці і ловити 

раків.  

Мама з бабусею і тіткою маринували шашлик, різали закуску. Ми 

прийшли з риби і варили уху, раків. А я буду жарити шашлик. А 
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подарили гравірувальну машинку, ноутбук, хароший воблєр, різінову 

лодку, болгарку, 1 метр припою. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дуже теплі, оскільки автор понад усе бажає 

бачити саме свою сім’ю на святі та, особливо, свого дідуся та дядька; 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній; 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

бажання й думки; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативна відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною відкритістю; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність 

Додаток Б.4 

4 учень: ч 

Я хочу провести свій день народження так: Щоб до мене приїхали 

друзі. Зранку ми з хлопцями пішли на рибалку. В обід щоб ми купалися 

до вечора. Ввечері грати футбол. В ночі дивитись телевізор до ранку. Я 

Також хотів би на іменини поїхати на море і зранку до вечора 

веселились як на весіллі. Хочу щоб мені подарили телефон ,,sumsung 

J1’’. 

4 учень: ч 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: напружений, адже автор надає перевагу 

друзям під час святкування Дня народження, а не родині (Щоб до мене 

приїхали друзі. Зранку ми з хлопцями пішли на рибалку. В обід щоб ми 
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купалися до вечора). Водночас учень вказує на те, що, на думку автора, 

батьки іноді обмежують його, не дозволяючи дуже довго переглядати 

телевізійні програми (В ночі дивитись телевізор до ранку); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній, адже автор висловлює 

доброзичливе та товариське ставлення до друзів (Щоб до мене приїхали 

друзі. Зранку ми з хлопцями пішли на рибалку); 

-нормативність тексту: написання тексту є цілком нормативним; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

Для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативна відкритість/закритість: у творі наявна 

комунікативна відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Б.5 

5 учень: ж 

Я хочу, щоб ми з сім’єю поїхали у ресторан. А потім, щоб мої 

друзі, батьки, рідні подарували мені багато подарунків.  

Хочу, шоб мені подарили новий телефон, ноутбук. А ще я хочу 

маленьку собачку, щоб вона бігала за мною. Хочу, щоб прийшли мої 

друзі. Я дуже хочу ідеальне день народження. І щоб воно мені дуже 

сподобалося. І запам’яталося. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі, адже автор в першу чергу бажає, аби 

саме його сім’я була поряд під час святкування Дня народження (Я хочу, 

щоб ми з сім’єю поїхали у ресторан); 

-стан фінансової спроможності: середній, оскільки дитина мріє 

про велику кількість подарунків (А потім, щоб мої друзі, батьки, рідні 
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подарували мені багато подарунків. Хочу, шоб мені подарили новий 

телефон, ноутбук); 

-рівень моральної вихованості: достатній; 

-нормативність тексту: написання тексту цілком нормативне; 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

думки та бажання; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

автор розгорнуто висловлює власні думки щодо святкування Дня 

народження; 

-комунікативна відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною відкритістю; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шоб замість сполучника 

щоб). 

Додаток Б.6 

6 учень: ч 

Я хочу поїхати в ліс на рибалку. І хочу щоб було весело. І щоб було 

багато друзів. І щоб було багато подарків. Но це не головне. І я хочу 

новий телефон. Я хочу класно відсвяткувати день народження. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: середній (І щоб було багато 

подарків. І я хочу новий телефон); 

-рівень моральної вихованості: високий, адже автор розуміє, що 

матеріальна частина життя не найважливіша (І щоб було багато 

подарків. Но це не головне); 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (класно, но (у значенні 

але)); 
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-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

текст характерний стислістю у висловленні власних думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною закритістю та замкненістю;   

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Б.7 

7 учень: ч 

Я хочу провести день народження на свіжому повітрі десь у лісі. 

Щоб подарили багато подарунків. Але головне я хочу скутер, і щоб 

подарили ноутбук. Щоб були страви, торти, напої. Щоб приїхали родичі, 

брати, і сестри. Хочу полетіти у Португалію, тому що я там народився. 

Так я хочу провести день народження.   

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі стосунки із родиною (Щоб приїхали 

родичі, брати, і сестри); 

-стан фінансової спроможності: середній (Щоб подарили багато 

подарунків. Але головне я хочу скутер, і щоб подарили ноутбук); 

-рівень моральної вихованості: достатній, оскільки автор 

висловлює доброзичливе ставлення до близьких (Щоб приїхали родичі, 

брати, і сестри); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

думки та ідеї щодо святкування Дня народження; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

текст свідчить про розгорнутість у висловленні власних думок та 

бажань; 
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-комунікативну відкритість/закритість: автор подає текст, що 

свідчить про комунікативну відкритість та щирість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Б.8 

8 учень: ч 

Деньнародження один з найкращих днів в році. На такий хороший 

меніб хотілось спокійний день, без сварок і проблем. Такий один день 

на рік міг би стати найбільшим свято в році для мене. Один я, з 

комп’ютером, творю будьщо. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дуже напружений (На такий хороший 

меніб хотілось спокійний день, без сварок і проблем); 

-стан фінансової спроможності: середній (На такий хороший 

меніб хотілось спокійний день, без сварок і проблем); 

-рівень моральної вихованості: достатній, адже автор турбується 

про добробут своєї сім’ї та мріє про те, щоб у родині панував мир та 

злагода (На такий хороший меніб хотілось спокійний день, без сварок і 

проблем); 

-нормативність тексту: сленгізмів не виявлено; 

-серйозність/несерйозність учня: авто серйозно ставиться до 

висловлення бажань на День народження; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

учень дуже стисло висловлює власні думки; 

-комунікативну відкритість/закритість: твір учня характеризується 

комунікативною закритістю; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Б.9 

9 учень: ч 
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Я хочу щоб в мене на день народження щоб прийшли в гості 

вчителі і подарували мені кожен по 12 балів. А ще я хочу щоб мені 

подарували мерседес, беемве, автомат калашнікова, спінінг, 30 

телефонів, ноутбук, планшет, вайфай, магазин з технікою.  

А ще я хочу багато грошей.  

А ще я хочу ходити на фізру. 

А ще я хочу собі палац. 

А ще я хочу щоб я сидів на уроці і ставили просто 12 балів 

А ще я хочу щоб мені подарували телефон який ніколи не сідає.  

А ще хочу щоб на парті в кожного був ноутбук. А ще я хочу собі 

скутер, мінібайк. А ще я хочу щоб клас був палацом. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: середній (А ще я хочу багато 

грошей); 

-рівень моральної вихованості: достатній, адже учень турботливо 

ставиться до своїх однокласників та мріє про те, щоб кожен учень на 

уроці мав змогу користуватися власним комп’ютером (А ще хочу щоб на 

парті в кожного був ноутбук). Водночас зазначимо, що учень прагне 

фізичної досконалості, бажає бути здоровим, щоб відвідувати уроки 

фізичного виховання (А ще я хочу ходити на фізру); 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (фізра). 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

мрії; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

текст є прикладом розгорнутого варіанту подання власних думок; 

-комунікативну відкритість/закритість: текст характеризується 

комунікативною відкритістю; 
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-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Б.10 

10 учень: ч 

Я хочу ідеальне день народження. В джунглях, і побачити багато 

тварин, і з ними подружитися. В цей день хочу, щоб я був здоровий та 

щасливий. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: напружений, оскільки автор свій День 

народження прагне святкувати з тваринами, у джунглях, а не з родиною 

(В джунглях, і побачити багато тварин, і з ними подружитися); 

-стан фінансової спроможності: жодних вказівок на стан 

фінансової спроможності; 

-рівень моральної вихованості: достатній. Водночас учень прагне 

до фізичної досконалості (В цей день хочу, щоб я був здоровий та 

щасливий). Ймовірно, що у період написання твору учень мав певні 

проблеми зі здоров’ям, оскільки він бажає бути у свій День народження 

саме здоровим (В цей день хочу, щоб я був здоровий…); 

-нормативність тексту: написання тексту є цілком нормативним; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

свої думки та бажання учень висловлює дуже стисло; 

-комунікативну відкритість/закритість: стислість висловдення 

власних думок підтверджує комунікативну закритість та скутість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В (7 кл.) 

Додаток В.1 

1 учень: ч 



49 

 

Мій найкращий день народження починався як всікда. Я стаю 

дуже рано і включаю телевізор, а потом йду будити когось. 

Я хочу собі машину BMW  кузовом е 34 ганяти від поліції. Я хочу 

провезти свій день народження в своєму куточку. Я про подарунок на 

свої дні народження мріяв 5 років і воно не здійснилося ☹. Я всігда 

розвлікаю своїх гостей і впріваю. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: напружений. Безсумнівно, учень є членом 

великої родини та іноді брак власного простору пригнічує його (Я хочу 

провезти свій день народження в своєму куточку); 

-стан фінансової спроможності: низький (Я про подарунок на свої 

дні народження мріяв 5 років і воно не здійснилося); 

-рівень моральної вихованості: низький, адже учень не бажає 

нести відповідальність за свої вчинки (Я хочу собі машину BMW  кузовом 

е 34 ганяти від поліції); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (всікда, включаю, потом, розвлікаю); 

-серйозність/несерйозність учня: учень несерйозно висловлює свої 

бажання (Я хочу собі машину BMW  кузовом е 34 ганяти від поліції); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу розгорнутому варіанту; 

-комунікативну відкритість/закритість: у творі наявна 

комунікативна відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В.2 

2 учень: ч  

Я дуже люблю своє день народження. Це мені дуже подобається. 

Я собі хочу спінінг. А ще хочу багато грошей. Або купити сяомі мі 7. 
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Хочу щоб приїхала вся родина і ми за столом всі святкували. Щоб в 

школі мені поставили 12 балів. Хочу щоб мені купили новий чоткий 

велосипед. Хочу щоб прийшли мої найкращі друзі. І коли ми будем 

святкувати були голубці на столі. Щоб ми їли сухарики і пили кокаколу. 

Я хотів би запросити Іллю, Бодю, Дениса, Вадима, Рідарда. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: текст учня свідчить про дуже теплі та 

дружні стосунки у родині, оскільки на святі дитина мріє про те, що всі 

родичі завітають на її День народження (Хочу щоб приїхала вся родина і 

ми за столом всі святкували);  

-стан фінансової спроможності: середній, оскільки учень бажає 

мати велику суму грошей (А ще хочу багато грошей. Хочу щоб прийшли 

мої найкращі друзі); 

-рівень моральної вихованості: дуже високий. Прочитаний твір 

характеризує автора як високоморальну людину, яка з любов’ю 

ставиться до друзів та родини (Хочу щоб приїхала вся родина і ми за 

столом всі святкували); 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (чоткий); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок щодо свого Дня народження; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: у творі наявна 

комунікативна відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В.3 

3 учень: ч 

Я хочу на днюху комп на днюху 
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3 учень: ч 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: середній (Я хочу на днюху комп); 

-рівень моральної вихованості: низький, оскільки комп’ютерну 

гру учень ставить понад інші моральні цінності; 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (комп, днюха); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловив 

бажання отримати комп’ютер на день народження (Я хочу на днюху 

комп); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу дуже стислому 

варіанту; 

-комунікативну відкритість/закритість: текст характеризується 

дуже високим рівнем закритості висловлення думок; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В.4 

4 учень: ч 

Я хочу піти в ресторан з друзями і близькими родичами тамбули 

смачні і вкусні страви і торт в віді сердечка що я люблю свою дівчину 

танцювати гуляти я хочу на день народження любов від свої дівчини. Я 
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хочу з страви шашлик та багато феєрверків я хочу пригласити богдана, 

ростіка, настю, івану, зою, мій лучий день народження. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: аналізований текст свідчить про теплі 

стосунки у сім’ї та родині учня (Я хочу піти в ресторан з друзями і 

близькими родичами); 

-стан фінансової спроможності: достатній рівень фінансової 

спроможності; 

-рівень моральної вихованості: достатній рівень морального 

виховання, оскільки автор надає перевагу моральним цінностям, має 

дружні стосунки із однолітками та бажає, щоб його товариші завітали на 

День народження (Я хочу піти в ресторан з друзями і близькими 

родичами. Я хочу на день народження любов від свої дівчини); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (лучий, в віді); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно та чітко 

висловлює свої думки та бажання; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В.5 

5 учень: ж 

Моя мрія отримати на день народження: ноутбук та телефон. 

Найбільше я хочу смартфон. 

Зранку до мене має приїхати дєдушка а по обіді  ми поїдемо у 

Вінницю у мегамол. 

Аналіз: 
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-стан стосунків у сім’ї: учень має теплі стосунки із рідними, а саме 

із дідусем (Зранку до мене має приїхати дєдушка); 

-стан фінансової спроможності: проаналізувавши твір, можна 

сказати, що дитина перебуває у родині зі середнім рівнем фінансової 

спроможності (Моя мрія отримати на день народження: ноутбук та 

телефон. Найбільше я хочу смартфон); 

-рівень моральної вихованості: твір характеризується достатнім 

рівнем морального виховання; 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (дєдушка); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно описує свій 

ідеальний День народження; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу розгорнутому варіанту. 

-комунікативну відкритість/закритість: написане 

характеризується комунікативною відкритістю; 

-географічна належність: у творі наявна часова помилка у 

вживанні прийменників у місті Шаргород (по обіді). 

Додаток В.6 

6 учень: ж 

Я хочу відсв’яткувати свій день народження так: щоб зібралася вся 

родина і ми святкували і мені подарили айфон і ноудбук, недбук і гарний 

велосипед і шоб в мене було день народження на природі.  

Я хочу щоб моя сестра якій рік сказала моє імя, а папа подарив 

цуценя. 

А мама зробила планшет і подарила мені. А брат Діма ковту з 

перевертушками, а на слідующій рік щоб мені подарили скутера, 

зробили паспорт і картку.  

Ось такий я хочу деньнародження. 

Аналіз: 
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-стан стосунків у сім’ї: теплі стосунки, адже учень із любов’ю 

ставиться до своєї родини та, особливо, до маленької сестрички (Я хочу 

щоб моя сестра якій рік сказала моє імя….шоб зібралася вся родина і ми 

святкували); 

-стан фінансової спроможності: на нашу думку, стан фінансової 

спроможності у сім’ї, на основі аналізу середній (…і мені подарили 

айфон і ноудбук, недбук і гарний велосипед); 

-рівень моральної вихованості: достатній, адже учень гуманно до 

доброзичливо ставиться до своєї родини та особливо до маленької 

сестрички (Я хочу щоб моя сестра якій рік сказала моє імя….шоб 

зібралася вся родина і ми святкували); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (слідующій, подарила, подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно описує 

подарунки та святкування Дня народження; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу розгорнутому варіанту. 

-комунікативну відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною відкритістю; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шоб замість сполучника 

щоб). 

Додаток В.7 

7 учень: ж 

Спочатку, як завжди, мама і папа розбудять мене і поздравлять з 

днем народження і пригостять тортом. Потім я цілий ранок буду 

вислуховувати поздоровлення усіх родичі. Далі по обіді (географ 

розташування) після обіду ми з моєю подругою пили коктелі. Потім 

підем до мого дому святкувати. Тоді мені подарують смарт-часи.  
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Ось так і буде проходити мій день народження. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дружні стосунки у сім’ї (Спочатку, як 

завжди, мама і папа розбудять мене і поздравлять з днем народження 

і пригостять тортом. Потім я цілий ранок буду вислуховувати 

поздоровлення усіх родичі); 

-стан фінансової спроможності: достатній рівень, адже дитина 

впевнена у тому, що батьки мають змогу подарувати їй смарт-годинник 

(Тоді мені подарують смарт-часи); 

-рівень моральної вихованості: достатній рівень морального 

виховання; 

-нормативність тексту: нормативний; 

-серйозність/несерйозність учня: учень серйозно висловлює власні 

бажання;  

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань учень надає перевагу розгорнутому варіанту; 

-комунікативну відкритість/закритість: у творі наявна 

комунікативна відкритість;  

-географічна належність: у творі наявна часова помилка у 

вживанні прийменників у місті Шаргород (по обіді). 

Додаток В.8 

8 учень: ж 

На мій день народження я хочу поїхати в Вінницю у Шок. 

Подарунки мають бути дорогі наприклад смартфон, ноутбук і т. д….  

Я хочу запросити моїх друзів та рідних. 

На меню має бути: піца, роли, coca-cola і т.д. Мій день 

народження має бути найкращим. Друзі й рідні будуть задоволені моїм 

днем народження. 

Аналіз: 
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-стан стосунків у сім’ї: учень має теплі стосунки із рідними, адже 

дуже турбується про те, щоб святкування обов’язково сподобалось 

рідним (Мій день народження має бути найкращим. Друзі й рідні будуть 

задоволені моїм днем народження); 

-стан фінансової спроможності: високий, адже учень хоче бачити 

у дуже важливий для себе день лише такі подарунки, що мають високу 

вартість (Подарунки мають бути дорогі наприклад смартфон, ноутбук 

і т. д….); 

-рівень моральної вихованості: достатній, адже на свій День 

народження учень бажає бачити друзів та рідних, має теплі стосунки із 

ними (Друзі й рідні будуть задоволені моїм днем народження); 

-нормативність написання: текст є цілком нормативним;  

-серйозність/несерйозність учня: учень цілком серйозно описує 

власні бажання та святкування Дня народження; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу розгорнутому варіанту. 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В.9 

9 учень: ч 

Я хочу щоб подарили квардоцикл і було болото, щоб 

подріфтувати. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: достатній (Я хочу щоб подарили 

квардоцикл); 
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-рівень моральної вихованості: середній. Потрібно зазначити, що 

матеріальні цінності відіграють важливе значення для учня (Я хочу щоб 

подарили квардоцикл); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: твір учня характеризується 

серйозним поданням думок та бажань; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу дуже стислому 

варіанту. 

-комунікативну відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною закритістю; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток В.10 

10 учень: ч 

Я б хотів мати ренд жровера. 

Я б ще хотів щоб моє день народження було в Єгипті. 

Я хочу щоб мені подарили пітона. Я б ще хотів мати айхона 

динацять ікс. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: середній. На основі прочитаного 

можна припустити, що учень мріє мати те, що потребує величезних 

коштів (Я б ще хотів щоб моє день народження було в Єгипті. Я хочу 

щоб мені подарили пітона. Я б ще хотів мати айхона динацять ікс); 

-рівень моральної вихованості: середній, адже на перше місце 

учень ставить саме матеріальні цінності (Я б ще хотів щоб моє день 
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народження було в Єгипті. Я хочу щоб мені подарили пітона. Я б ще 

хотів мати айхона динацять ікс); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: твір учня характеризується 

несерйозним поданням думок та бажань; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань особа надає перевагу стислому варіанту. 

-комунікативну відкритість/закритість: твір характеризується 

комунікативною закритістю; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г (8 кл.) 

Додаток Г.1 

1 учень: ж 

Я хочу шоб в мене була така сукня щоб вона була дужи довго і щоб 

було видно фігуру. Це був самий би лучий день народження.  

І я хочу собі дуже круту шапку. 

Я хочу щоб в мене було всьо що є на світі це буде дуже круте і 

класне день народження в моєму житті. Мені дуже нравиться айфон. 

Вов, вов, круто. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: середній, оскільки учениця вказує 

на те, що вона мріє мати все, що є на світі (Я хочу щоб в мене було всьо 

що є на світі). Водночас вона мріє про довгу сукню, якої, очевидно, у 

неї немає (Я хочу шоб в мене була така сукня щоб вона була дужи довго 

і щоб було видно фігуру); 

-рівень моральної вихованості: достатній; 
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-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (нравиться, лучий), наявність сленгізмів 

(круте, класне, круту); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шоб замість сполучника 

щоб). 

Додаток Г.2 

2 учень: ж 

Я хочу щоб на моєму дні народженні були найкращі друзі. Щоб 

було весело і було б добре якби моє свято було на природі на свіжому 

повітрі з ночівлею.  

Щоб було багато подарунків, хоть це і не головне. Різні страви й 

напої й великий торт. В мене був би гарний наряд. 

Щоб мені подарували нового наутбука, щоб робити на ньому 

всякі проекти, а також грати цікаві ігри…І саме головне що на цей день 

народження мені зроблять нарешті паспорт і власну картку. Як на мене 

це ідеальний день народження.  

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок щодо стану стосунків у 

сім’ї; 

-стан фінансової спроможності: достатній (Щоб мені подарували 

нового наутбука), оскільки увагу автор акцентує саме на місці 

проведення свята, опису дозвілля; 
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-рівень моральної вихованості: високий, адже учень розуміє, що 

матеріальна частина життя – не найголовніша. Автор – свідома 

особистість, розуміє цінність справді важливих речей (Щоб було багато 

подарунків, хоть це і не головне); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (хоть); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г.3 

3 учень: ч 

Я хочу щоб прийшло багато друзів. Дуже добрий подарунок. 

Пишний ресторан. Вино. Тіпа все буде добре якщо будуть якісь пригоди. 

Багато друзів.  

І якогось Ютубера да-да. І діски на ПС4. Після цього піти по 

магазинам та веселитись. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: середній. Потрібно зазначити, що 

автор потребує уваги товаришів. Оскільки він двічі у творі вказує на те, 

що його мрія – аби багато друзів завітало на День народження, можна 

зробити висновок що друзів у дитини не багато (Я хочу щоб прийшло 

багато друзів. Багато друзів); 
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-нормативність тексту: вживання підліткових сленгізмів (тіпа); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна стислість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: стислість у висловленні 

власних думок вказують на комунікативну закритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г.4 

4 учень:  ч 

На мою думку ідеальний день народження коли багато гостів, 

подарунків. 

Найкращий подарунок на день народження це те про що ти завжди 

мріяв. 

Моя мрія це скутер. 

Якби мені його подарували я б дууууууууже радів. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній; 

-нормативність тексту: написання тексту цілком нормативне; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна стислість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: стислість у висловленні 

власних думок вказують на комунікативну закритість; 
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-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г.5 

5 учень: ж 

У свій п’ятнадцятий День народження я хочу, щоб моя кімната 

була прекрашена різнокольоровими надувними кульками, стрічками. 

Але саме головне, я хочу щоб у мій день прийшли мої друзі, родичі, 

батьки. Хочу щоб з людьми на моєму святі ми дуже класно веселились, 

грали усілякі ігри. А на День народження подарували квиток на концерт 

Меловіна ♥. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дуже теплі, адже учениця бажає бачити на 

святі саме родину та своїх батьків (Але саме головне, я хочу щоб у мій 

день прийшли мої друзі, родичі, батьки); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: високий. Автор акцентує увагу на 

моральних цінностях та з любов’ю ставиться до близьких. Водночас 

учениця вважає найголовнішим, щоб її друзі, родичі та батьки завітали 

на свято (Але саме головне, я хочу щоб у мій день прийшли мої друзі, 

родичі, батьки). На нашу думку, у автора є інтерес до мистецтва, музики 

(А на День народження подарували квиток на концерт Меловіна ♥); 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (класно);  

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 
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Додаток Г.6 

6 учень: ж 

Мій ідеальний день народження був би такий. Мені хотілося б 

мати гарну сукню. Обов’язково, щоб було дуже багато подарків канєшно 

шоб всі були в подарунковій бумазі. Багато подруг! Все має бути в 

ресторані і все одного кольору фіолетового це тоже обов’язково. 

Подарки обов’язково мають йти з гельовими шаріками. Торт має бути 

дуже гарним тоже фіолетовий і великий. А після застоля всі полетіли на 

Мальдіви 😊 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній. Водночас потрібно 

зазначити, що автор тексту – перфекціоніст із відчуттям дизайнерського 

смаку (Все має бути в ресторані і все одного кольору фіолетового це 

тоже обов’язково. Торт має бути дуже гарним тоже фіолетовий і 

великий); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (канєшно, бумага, подарки, шаріки, 

застолье); 

-серйозність/несерйозність учня: несерйозність, адже під час 

висловлення власних думок автор застосовує письмове вираження 

емоцій – графічну усмішку, що вказує на гумор у тексті (😊); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 
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-географічна належність: водночас у творі наявна вказівка на 

географічну належність автора твору до подільського говору, до ареалу 

якого входить і місто Шаргород (вживання шоб замість сполучника 

щоб). 

Додаток Г.7 

7 учень: ч 

Одного дня мене запросив друг на свій день народження. І цей 

день народження був просто ідеальний. Все було так гарно прикрашено, 

було весело. Мені було дуже приємно коли моєму другу подарили місце 

президента і він мене зробив своїм помічником. Він буквально виправив 

моє життя набагато влучу сторону. Якби не цей день народження, то я б 

не зміг би прокормити свою сім’ю. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: середній. Зазначимо, що твір учня 

– мрія про щасливе майбутнє. Автор розуміє, що потрібно багато 

працювати, щоб забезпечити свою сім’ю (Якби не цей день народження, 

то я б не зміг би прокормити свою сім’ю);  

-рівень моральної вихованості: високий, адже текст характеризує 

учня як особу, що піклується та піклуватиметься про своїх рідних (Якби 

не цей день народження, то я б не зміг би прокормити свою сім’ю); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (в лучу сторону – у значенні у кращий бік); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 
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-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г.8 

8 учень: ч 

Я хочу щоб на моє день народження прийшло багато друзів і ми 

веселились. Потім пішли в аквапарк і тіпа там ми купалися, з’їжджали з 

горок і т.д і т.п. 

Тіпа там бухнули. І було весело. Потом ми поламаєм весь 

аквапарк і потом покрали їду з магазінів і мені нічого ніхто би не знав і 

не сказав, бо в мене днюшка. Потом мені мама подарила колонку і 

ноут. І я такий щасливий ввечері попрощався з друзями. І тіпа поскакав 

додому катати каточку в ігрі. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі стосунки. На нашу думку, автор є 

членом неповної сім’ї – учня виховує лише мама (Потом мені мама 

подарила колонку і ноут); 

-стан фінансової спроможності: середній; 

-рівень моральної вихованості: низький, оскільки учень 

демонструє високий рівень невихованості. Водночас зазначимо, що 

дитина намагається копіювати поведінку героїв популярних фільмів, 

адже вона вважає, що це покращить її авторитет серед однолітків (Тіпа 

там бухнули. Потом ми поламаєм весь аквапарк і потом покрали їду з 

магазінів) Учень має низький рівень правової освіти та бажає не нести 

відповідальність за свої вчинки (Потом ми поламаєм весь аквапарк і 

потом покрали їду з магазінів і мені нічого ніхто би не знав і не сказав, 

бо в мене днюшка); 

-нормативність тексту: словесна неохайність, вживання сленгізмів 

(тіпа, бухнули, днюшка, ноут, катати каточку), невмотивоване 

вживання інтерферентних російськомовних одиниць (магазін); 
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-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г.9 

9 учень: ж 

Я хочу на мій день народження щоб усе було красиво, весело, 

гарно. Щоб на моєму святі було багато людей но не Нікіта бо він Иван-

Гай який корчить з себе дурника. І ябиб дуже хотіла на іменини скутера. 

Це був би найкращий день народження. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній. Водночас зазначимо, що 

учениця любить бути в центрі уваги (Щоб на моєму святі було багато 

людей). Зазначимо вказівку на приховану симпатію до популярного 

однокласника (Щоб на моєму святі було багато людей но не Нікіта бо 

він Иван-Гай який корчить з себе дурника); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (но у значенні але); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 
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-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Г.10 

10 учень: 

Я хочу провести свій день народження так, щоб приїхали всі 

родичі, ми сиділи в лісі за столом, жарили шашлики. Мені подарували 

плату защіти акумуляторів, акумулятор формата 18650, сервопривод, 

щоб пішов дощ і було болото і я їздив на велосипеді. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дуже теплі, адже автор бажає, щоб на його 

День народження завітала саме родина (…щоб приїхали всі родичі, ми 

сиділи в лісі за столом, жарили шашлики); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: високий, адже учень оцінює сім’ю 

як найвищу цінність (…щоб приїхали всі родичі, ми сиділи в лісі за 

столом, жарили шашлики); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (защіта); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна стислість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: стислість у висловленні 

власних думок вказують на комунікативну закритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д (9 кл.) 

Додаток Д.1 
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1 учень: ч 

Мій ідеальний день народження це коли приходять всі мої 

найкращі друзі. Потім ми починаєм празнувати мою днюху на всю 

катушку ми починаємо пити дуже ,,мало’’ водочки. Потім ми ідемо в 

наш улюблений магазин ,,Люкс’’. Потім ми купляєм пиво. А потім ,,на 

тверезу голову’’ ідем гуляти… 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: жодних вказівок на стан 

фінансової спроможності; 

-рівень моральної вихованості: дуже низький (Потім ми починаєм 

празнувати мою днюху на всю катушку ми починаємо пити дуже 

,,мало’’ водочки. Потім ми купляєм пиво. А потім ,,на тверезу голову’’ 

ідем гуляти); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (празнувати), сленгізмів (днюха, на всю 

катушку); 

-серйозність/несерйозність учня: учень застосовує іронію у тексті 

(…ми починаємо пити дуже ,,мало’’ водочки); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

у висловленні своїх бажань учень надає перевагу стислому варіанту; 

-комунікативна відкритість/закритість: стислість у висловленні 

власних думок вказують на комунікативну закритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.2 

2 учень: ж  

Хіба існує ідеальний день народження? Це свято розпочинається 

тоді, коли ти вперше з’явився на світ. Перше враження, але й 
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розчарування цього не ідеального світу. Згадай свої перші дні 

народження. Святкова атмосфера, стіл наповнений стравами, в колі 

родини ти почуваєш себе щасливим і захищеним. 

Твої перші кроки, слова, падіння, мета. Ніхто не задумується, що 

таке життя. Хворі люди щасливі кожному дню, а ми злі не отримавши 

бажаного подарунку на день народження. 

 

Світ прекрасний і ми прекрасні. Ідеальний подарунок на мій день 

народження це здоров’я сім’ї, підтримка друзів. 

Я б хотіла щоб на мій ідеальний день народження сталося чудо. 

Мені всього лиш 14, але я мрію про мир на злагоду в нашій прекрасній 

Україні. Хочу щоб велика відстань і конфлікти між державами не стала 

причиною розриву сімейних зв’язків. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: дуже теплі (…в колі родини ти почуваєш 

себе щасливим і захищеним); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: дуже високий. Особа має 

поетичний характер та ставиться до себе й інших як до певної цінності. 

Водночас у творі простежується знання сучасних важливих подій, 

турбота про інтереси та долю Батьківщини (…я мрію про мир та злагоду 

в нашій прекрасній Україні). Також автор доброзичливо та з турботою 

ставиться до рідних, друзів (Ідеальний подарунок на мій день 

народження це здоров’я сім’ї, підтримка друзів) а є свідомою 

особистістю, яка розуміє, що потрібно цінувати те, що маємо (Хворі 

люди щасливі кожному дню, а ми злі не отримавши бажаного подарунку 

на день народження); 

-нормативність тексту: текст є цілком нормативним; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 
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-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.3 

3 учень: ж 

Кожен рік я святкую день народження. Але чи був він ідеальним? 

Для мене ідеальний день народження – це у колі своїх найближчих 

друзів та рідних. Головне, щоб було весело. Також для мене важливими 

є, як би мовити, затишок свята. Щодо подарунків, для мене не важливо 

щоб подарунок був дорогий, головне щоб було від душі. 

А місце, або вдома, або якесь затишне кафе у пастельних тонах, з 

світлим освітленням. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі (Для мене ідеальний день народження 

– це у колі своїх найближчих друзів та рідних); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній (Щодо подарунків, для 

мене не важливо щоб подарунок був дорогий, головне щоб було від душі). 

Автор має теплі стосунки із друзями (Для мене ідеальний день 

народження – це у колі своїх найближчих друзів та рідних); 

-нормативність тексту: текст є цілком нормативним; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 
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-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.4 

4 учень: ж 

Мій ідеальний день народження маю провести насамперед з 

друзями та рідними для мене людьми. Я не дуже люблю гамірні, шумні 

вечірки, мені подобаються спокійні дні народження на яких можна 

поговорити, потанцювати, тому я хочу провести свій день народження в 

великому місті, погуляти по вечірньому Києві з друзями, очікувати 

сюрпризів. Одним словом я люблю романтичні вечори тобто дивитися 

на зорі. Тому мій ідеальний день народження повинен бути у зимовому 

Києві з великою купою сюрпризів та романтики і бути в цетрі уваги. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі (Мій ідеальний день народження маю 

провести насамперед з друзями та рідними для мене людьми); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній. Автор твору – романтик 

(Одним словом я люблю романтичні вечори тобто дивитися на зорі), 

який має теплі стосунки із рідними та друзями (Мій ідеальний день 

народження маю провести насамперед з друзями та рідними для мене 

людьми) та любить спокій (Я не дуже люблю гамірні, шумні вечірки, мені 

подобаються спокійні дні народження). Водночас учениця бажає бути в 

центрі уваги (…день народження повинен бути у зимовому Києві з 

великою купою сюрпризів та романтики і бути в цетрі уваги); 

-нормативність тексту: текст є цілком нормативним; 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 
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-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.5 

5 учень: ч 

Мій кращий день народження це коли до мене приходять пацани і 

ми ,,трошки’’ випиваєм і ,,не дуже веселі’’ йдемо дивитись фільм, потім 

йдемо знов за стіл і розказуєм анекдоти. Потім ми пішли б у центр 

,,просто так’’. На дні народженні краще щоб не було батьків. Вечірка 

має бути з музикою. 

    АНОНІМНО!!! 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: напружений (На дні народженні краще 

щоб не було батьків); 

-стан фінансової спроможності: жодних вказівок на стан 

фінансової спроможності; 

-рівень моральної вихованості: низький (…до мене приходять 

пацани і ми ,,трошки’’ випиваєм і ,,не дуже веселі’’ йдемо дивитись 

фільм). Водночас автор непокоїться щодо анонімності твору 

(АНОНІМНО!!!) та застосовує графічне підкреслення; 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (пацани); 

-серйозність/несерйозність учня: учень застосовує іронію у тексті 

(Мій кращий день народження це коли до мене приходять пацани і ми 

,,трошки’’ випиваєм і ,,не дуже веселі’’); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 
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-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.6 

6 учень: ж 

Для мене ідеальне день народження – це тихе сімейне свято, де 

збируться декілька друзів, їх має бути не багато, тому я не люблю великі 

вечірки. Спочатку хотілось б відсвяткувати тільки з батьками і родиною, 

а ближче до вечора з друзями, щоб батьків не було вдома і можна було 

зробити все що захочеш. Свято буде проходити в мене вдома, а пізніше 

хотілося б піти погуляти до ранку, ходити цілу ніч і щоб потім зустрічати 

світанок. Для мене це був би ідеальний день народження. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі (Для мене ідеальне день народження 

– це тихе сімейне свято. Спочатку хотілось б відсвяткувати тільки з 

батьками і родиною); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній (Для мене ідеальне день 

народження – це тихе сімейне свято, де збируться декілька друзів, їх 

має бути не багато, тому я не люблю великі вечірки). Учениця з 

любов’ю ставиться до сім’ї та друзів; 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (цілу ніч); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 
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Додаток Д.7 

7 учень: ч 

Я хотів би на своє день народження всіх своїх близьких, або з 

літньої кухні зробити спортзал, хотів би з друзями замутити круту тусу, 

хотів би на ній бачити окремих людей, подарків не я хочу, мені краще б 

дарували гроші. Хотів би поїхати в США на турнір UFC, на круті бої. 

Або просто погуляти по Нью-Йорку. Хотів би на своє день народження 

загадати мрію, щоб стати чемпіоном України або Світу з боксу. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі (Я хотів би на своє день народження 

всіх своїх близьких); 

-стан фінансової спроможності: достатній; 

-рівень моральної вихованості: достатній. Зазначимо, що автор з 

любов’ю ставиться до рідних та друзів (Я хотів би на своє день 

народження всіх своїх близьких); 

-нормативність тексту: вживання сленгізмів (круті, замутити, 

туса), невмотивоване вживання інтерферентних російськомовних 

одиниць (подарки); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.8 

8 учень: ч 
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Мій ідеальний день народження – це коли приходять всі найкращі 

друзі, ми п’єм ,,чуть-чуть вина’’ із закускою (нє). Потім ми дуже веселі 

і це точно не із-за вина. 

Потім ми виходим (вилазим) на двір і співаємо короче дуже 

,,спокойні’’ пісні. Далі находимо дівчат, начинаємо їздити з ними. 

Потом я просипаюсь і не знаю як я тут опинився. (Тіки це анонімно). 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: жодних вказівок на стан 

фінансової спроможності; 

-рівень моральної вихованості: дуже низький. На нашу думку, 

учень вважає, що низький культурний рівень від час святкування дасть 

автору змогу стати популярним серед однолітків (…ми п’єм ,,чуть-чуть 

вина’’ із закускою (нє). Потім ми виходим (вилазим) на двір. Далі 

находимо дівчат, начинаємо їздити з ними. Потом я просипаюсь і не 

знаю як я тут опинився). Зазначимо, що така поведінка поширена у 

підлітків. Учень підкреслює, що він був щирим під час написання твору 

лише за умови анонімності (Тіки це анонімно); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (чуть-чуть, из-за, спокойний, потом, 

просипаюсь), сленгізмів (вилазити, короче); 

-серйозність/несерйозність учня: учень застосовує іронію (…ми 

п’єм ,,чуть-чуть вина’’. Потім ми виходим (вилазим) на двір…); 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 
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Додаток Д.9 

9 учень: ч 

Мене звати Саша. І я родився чотирнадцятого серпня. По знаку 

зодіака я Лев. Мені дуже подобається мій День народження. Завжди 

дарять подарунки, приходять друзі. Більше всього мені подобається як 

мені дарують гроші рідні та батьки. Але я завжди хотів провести День 

народження у бабушки на дачі з друзями, пограти різні ігри, 

пообщатись, послухати музику. А на вісімнадцять років було б дуже 

класно получити ключі від дому або квартири. Або ще білети в 

Каліфорнію Лос Анджелес. Завжди мрію там жити. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: теплі; 

-стан фінансової спроможності: високий (А на вісімнадцять років 

було б дуже класно получити ключі від дому або квартири); 

-рівень моральної вихованості: достатній. Зазначимо, що учень 

потребує більше спілкування з друзями (Але я завжди хотів провести 

День народження у бабушки на дачі з друзями, пограти різні ігри, 

пообщатись); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (бабушка, пообщатись), сленгізмів (класно); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 

Додаток Д.10 

10 учень: ч 
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Для мене мій день народження ідеальний тому що він один раз в 

рік. Я хотів би щоб день народження був не простий. Щоб приходило 

багато друзів. Щоб було весело. Хочу щоб мені на день народження 

подарили скутер. Хочу новий телефон. 

Аналіз: 

-стан стосунків у сім’ї: жодних вказівок на стан стосунків у сім’ї 

учня; 

-стан фінансової спроможності: високий (Хочу щоб мені на день 

народження подарили скутер. Хочу новий телефон); 

-рівень моральної вихованості: достатній. Потрібно зазначити, що 

автор потребує уваги від однолітків та страждає на брак друзів (Щоб 

приходило багато друзів. Щоб було весело); 

-нормативність тексту: невмотивоване вживання інтерферентних 

російськомовних одиниць (подарили); 

-серйозність/несерйозність учня: учень є серйозним у висловленні 

власних бажань та думок; 

-розгорнутість/стислість у висловленні власних думок та бажань: 

для твору характерна розгорнутість у висловленні думок та бажань; 

-комунікативну відкритість/закритість: розгорнутість у 

висловленні власних думок вказують на комунікативну відкритість; 

-географічна належність: жодних вказівок на географічну 

належність. 


