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Анотація. Стаття присвячена методицi формування в молодших школярiв 

складникiв мовленнєвої компетентностi – аудiативних умiнь, дiалогічного i монологiчного 
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Abstract. The article is devoted to the methodology of younger schoolchildren`s forming 

components of speech competence – audio skills, dialogical and monologua and oral speech, 

reading skills, and writing speech.   
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Змiни, якi вiдбувaються в сучaсному свiтi, вимaгaють переорiєнтaцiї шкiльної системи 

освiти нa формувaння в учнів життєвоважливих компетентностей. Цi змiни  дaють змогу їм 

орiєнтуватися в сучaсному соцiумi, iнформацiйному просторi, на ринку праці, нaвчaтися, 

виконувaти соцiально важливi завдaння, реaгувати на потреби чaсу. Одним з основних 

нaпрямiв компетентнiсно орiєнтованого нaвчaння є формувaння мовленнєвої компетентностi 

школярів, якa полягaє у здaтностi слухати, сприймати й вiдтворювaти iнформацію, читaти i 

розумiти текст, вести діалог [1, 30].  

Програма початкової школи нацiлює вчителя на те, що основну увагу в навчаннi 

української мови слiд придiляти розвитку в молодших школярiв навичок чотирьох видiв 

мовленнєвої дiяльностi: аудiювання, говорiння, читання i письма.  

В основi формування мовленнєвої компетентностi молодших школярiв лежить умiння 

слухати i розуміти усне мовлення. Тому, починаючи з 1 класу, на уроках навчання грамоти, а в 

2-4 класах на уроках української мови, передбачена робота над формуванням аудiативних умiнь. 

Учням пропонуються завдання на сприймання рiзних мовних одиниць (звукiв, слiв, 

словосполучень, речень, текстiв), усвiдомлення значень окремих елементiв тексту (слiв, 

словосполучень, речень), а також розумiння тексту (його теми, фактичного змiсту, основної 

думки, окремих особливостей побудови, стилю) [2, 16].  

Добираючи вправи з аудiювання, необхiдно дбати про те, щоб вони були пов‘язанi з 

iншими завданнями уроку. Наприклад, ознайомлюючи першокласникiв з новим звуком [i], 

буквою, яка його позначає, доцiльно запропонувати визначити мiсце цього звука в конкретних 

словах (на початку, в серединi, у кінцi слова), розпiзнати нову букву серед вивчених ранiше лiтер.  

Якщо аудiативне завдання передбачає роботу з цiлим текстом, то наступнi етапи уроку 

можуть будуватися на матерiалi цього ж тексту (скажiмо, учням пропонується знайти в ньому 

синонiми, речення зi звертанням чи однорiдними членами, вибрати певну частину мови тощо). 

Найефективнiшим способом перевiрки розумiння тексту є запитання за його змiстом з 

кiлькома варiантами вiдповiдi на кожне з них, серед яких треба вибрати правильну. 
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Основою для формування у дiтей комунiкативної компетентностi виступають, 

безперечно, всi уроки мови та читання. На них необхiдно використовувати мову не тiльки в 

навчальних вправах, а i в її природному призначеннi – як засобу пiзнання, спiлкування, впливу. 

Запорукою формування у молодших школярiв комунiкативної компетентності є 

створення такої атмосфери в системi «учитель – учень», «учень – iншi учнi», яка б сприяла 

позитивному спiлкуванню, стимулювала мовленнєву дiяльнiсть учнiв. Треба позбутися 

стресово-утворювальних факторiв. Важливо, щоб дiти розумiли, що вони просуваються 

вперед, бачили позитивний результат, вiдчували задоволення від власного успіху та успіху 

тих, хто поруч. 

Особливий статус належить таким формам роботи: 

- навчальний діалог; 

- монологiчна промова; 

- словесна творчiсть i фантазування; 

- рольовi iгри; 

- інсценування; 

- пошукова робота з рiзними джерелами інформації; 

- творчий переказ; 

- iнтерактивнi вправи: «мозковий штурм», «навчаючи – вчуся», «ток-шоу», 

«iнтерв‘ю», «дерево рiшень», «акварiум», «карусель»; 

- гра «Коректор» (виправлення мовних помилок героя); 

- спiвпраця в парах i групах [3, 26]. 

Важливе мiсце у формуваннi мовленнєвої компетентностi учнів початкових класiв 

належить розвитку навичок усного дiалогiчного i монологiчного мовлення (говорiння). 

Формуючи навички говорiння, якi передбачають побудову дiалогiчних i монологiчних 

висловлювань, на кожному уроцi потрібно створити ситуацiю, яка змусить дитину говорити, 

спонукати до висловлення думки: 

- вiдповiдь на поставлене запитання; 

- побудова дiалогiв за зразком, малюнком, словесно описаною ситуацією; 

- обговорення життєвих ситуацiй, висловлення своєї думки; 

- складання текстiв-описiв, розповiдей, мiркувань; 

- побудова своїх висловлювань на прочитаних чи прослуханих творах; 

- усний переказ прочитаного; 

- iмпровiзацiя казок, словесне малювання. 

Розвиток навичок дiалогiчного мовлення необхiдно розпочинати з першого класу. Для 

дiтей цей вид мовлення є важчим, ніж монологічне, воно формується в процесі розмови двох 

партнерів, його не планують заздалегiдь, воно тiсно пов‘язане з ситуацiєю. Саме тому на 

уроках навчання грамоти в 1-му класі потрібно застосовувати спочатку пiдготовчi вправи, 

навчити дітей будувати запитання i вiдповiдi на них, тобто ознайомити з реплiками-

запитаннями та реплiками-вiдповiдями. Для цього в нагодi стануть малюнки, невеликi за 

обсягом тексти, безпосереднi навчальнi ситуацiї в класi [4, 18]. 

Робота над дiалогом передбачає два етапи:  

1) вiдтворення, розiгрування дiалогу з прослуханого чи прочитаного тексту;  

2) складання дiалогу за ситуативним малюнком, словесно описаною ситуацiєю, 

опорою на допомiжний матерiал, а також самостiйно, дотримуючись правил етикету, 

культури спiлкування [9, 64].  

Необхiдним для створення дiалогу є мотив, бажання висловити ту чи iншу думку, що 

реалiзується по-різному залежно від ситуацiї мовлення. Тому навчальний процес слiд 

будувати так, щоб у дiтей виникала потреба щось повiдомити, з‘ясувати певнi питання, 

висловити ставлення до проблеми, що розглядається.  

Вступаючи в діалог, спiврозмовники мають знати, яка мета їхнього спiлкування, що 

вони хочуть з‘ясувати в ходi розмови. У побудовi дiалогу значну роль вiдiграє iнiцiативна 
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реплiка. Вона є мовленнєвим стимулом i носiєм теми. Важливою умовою досягнення мети 

дiалогу є досконале володiння його учасниками мовою як засобом спiлкування.  

У процесi формування дiалогiчного мовлення велика увага придiляється засвоєнню 

школярами формул мовленнєвого етикету – ввiчливих слiв, якi вживаються пiд час вiтання, 

прощання, прохання тощо.  

Учнi початкової школи повиннi запам‘ятати найуживанiшi формули етикету, знати, за 

яких обставин кожна з них уживається, а також правильно й доречно використовувати їх у 

власному мовленнi [10, 13].  

Монологiчне мовлення менш ситуативне, ніж дiалогічне, воно потребує вольових 

зусиль, а часом – значної пiдготовчої роботи. Монолог не може бути стихiйним, вiн завжди 

органiзований. 

Результатом, продуктом усного монологiчного висловлювання молодших школярiв є: 

- усний, письмовий твiр; 

- текст-розповідь, опис, мiркування; 

- усний та письмовий перекази (детальний, стислий, вибiрковий). 

Формування усного монологiчного мовлення має здiйснюватися шляхом:  

1) переказування прочитаних чи прослуханих текстiв;  

2) побудови власних висловлювань на основi побаченого, пережитого [11, 56].  

Монолог зазвичай адресований не однiй людинi, а багатьом. Вiдповiдно, автор 

повинен побудувати його так, щоб вiн був зрозумiлий будь-якому слухачевi. Тому до 

монологiчного мовлення висуваються високi вимоги.  

Воно має характеризуватися такими ознаками, як змiстовність, логiчнiсть, точнiсть, 

багатство мовних засобів, виразнiсть, чистота, правильнiсть.  

Аби забезпечити змiстовність висловлювань, потрiбно пропонувати дiтям говорити чи 

писати тільки про те, що їм добре вiдомо. Важливою вимогою до мовлення є його логiчність: 

послiдовність, обґрунтованiсть викладу думок, вiдсутнiсть пропусків i повторiв, наявнiсть 

висновкiв, якi випливають зi змiсту.  

Важливе місце в роботi над розвитком монологiчного мовлення має належати 

постiйному контролю за його чистотою. Слід викорiнювати з мовлення так званi «слова-

паразити», замiнювати лiтературними аналогами дiалектизми, вилучати русизми тощо. 

Особливого значення слiд надавати правильностi мовлення, тобто вiдповiдностi його 

лiтературним нормам.  

Одним з найважливiших видiв мовленнєвої дiяльностi в початковiй школі є читання. 

У 2-4 класах йому вiдведено окремi уроки. Однак на уроках мови читання також повинно 

бути предметом навчальної дiяльностi, специфiка якої полягає в зосередженнi уваги учнів на:  

1) правильному вимовлянні слiв вiдповiдно до орфоепiчних лiтературних норм та 

усвiдомленнi їх лексичного значення;  

2) iнтонуванні речень, рiзних за структурою i метою висловлювання;  

3) змiстовому подiлi речень за допомогою пауз, мелодики тощо.  

Розвиток писемного мовлення молодших школярiв полягає у формуванні умiнь 

записувати свої думки, враження, спостереження за подіями оточуючої дійсностi.  

Цей процес передбачено здійснювати за такими напрямами:  

1) написання докладних i вибiркових переказiв прочитаних чи сприйнятих на слух 

текстiв;  

2) побудова власних письмових висловлювань (розповiдей, описiв, мiркувань) на 

близькi i зрозумiлi теми;  

3) створення висловлювань з безпосередньою комунiкативною метою (лист, 

оголошення, привiтання, запрошення, iнструкцію тощо) [12, 66]. 

Дослiвне вiдтворення прослуханого чи прочитаного тексту сприяє також 

зосередженню уваги, розвитку пам‘яті й мислення учнів.  



41 

Для формування мовленнєвої компетентностi учнiв на уроках потрібно 

використовувати iгровi прийоми роботи, якi в невимушенiй формi спонукають учнiв до 

читання та побудови дiалогiчних i монологiчних висловлювань,  

Пiд час читання словниковий запас дітей активно поповнюється, а самi 

висловлювання стають бiльш повними, емоцiйними та яскравими. Важливим є те, що 

словник школярів збагачується не тiльки кiлькiсно, а і якісно.  Використанi під час уроків 

твори для читання та різноманітні iлюстрації ознайомлюють дiтей з новими словами в 

різноманітних галузях трудової дiяльності людей, назвами рослин, тварин, предметiв побуту. 

Поповнюється лексика, пов‘язана з рiзноманітною дiяльністю самих дiтей, як на уроках, так i 

в позаурочний час [15, 87]. 

Обов‘язковим завданням кожного вчителя є навчити дiтей вчитися, а це неможливо 

без умiння читати i працювати з підручником. Специфiка роботи на уроках читання потребує 

від дiтей багаторазового перечитування слiв, речень, текстiв, і вони швидко стомлюються. 

Тому всі уроки мають бути наповненими  позитивним  зарядом,  красою, любов‘ю i радістю, 

а особливо це стосується урокiв розвитку мовлення, на яких дiти вчаться висловлювати свої 

почуття, думки, творчо мислити. Потрiбно давати учням можливiсть активно розвивати свiй 

словник, заглиблюватись у джерела народної творчостi.  

Ці напрями роботи становлять основу для формування у молодших школярів 

мовленнєвої компетентностi. Дуже важливо, щоб молодші школярi пiзнавали свiт у всiй його 

багатогранностi, вiдчували i розумiли пряме i переносне значення слiв, їх найтоншi вiдтiнки. 

А коли дитина зрозумiє  i відчує красу рiдного слова, вона вiдчує любов до мови. Розумiти, 

вiдчувати i любити рiдну мову здатнi всi дiти. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб 

розвинути мову учнiв, збагатити її, навчити любити, пишатися нею. 
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Анотація. У тезах обґрунтовано виховний потенціал української народної пісні та її 

роль у вихованні національної самосвідомості учнів. 

 

Abstract. The theses have substantiated the educational potential of the Ukrainian folk song 

and its role in the education of students' national consciousness. 

 

В умовах сьогодення вкрай важливого значення набуває виховання духовності, 

патріотичних почуттів, національної самосвідомості підростаючого покоління. В часи 

економічної нестабільності, широкого потоку інформації виникає небезпека виснаження 

української нації та втрати ідеалу культурної особистості. 

Важливу роль у вихованні національної самосвідомості учнів відіграє українська 

народна пісня, яка має чималий виховний потенціал для духовного розвитку особистості, 

формує характер, національний склад мислення. 

Проблема виховання національної самосвідомості підростаючого покоління 

знаходиться в полі зору вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Г. Гуменюк, Н. 

Копиленко, Ф. Харісова та ін. Питання про роль української народної пісні в духовному 

житті народу знаходить відбиток у наукових працях Г. Ващенка, Ф. Колеси, О. Дея, І. 

Зязюна, В. Сухомлинського, Д. Федоренка та ін. Осмислення та визначення ролі української 

народної пісні у вихованні національної самосвідомості учнів не знайшло належного 

вивчення у науковій літературі. 

Метою нашої роботи є прагнення розкрити роль української народної пісні у 

вихованні національної самосвідомості учнів; виділити виховне значення української 

народної пісні як яскравого вираження української культури. 

Відомо, що у формуванні духовності, моральної культури, національної 

самосвідомості велику роль відіграє українська народна пісня. Саме вона допомагає оцінити 

історичне минуле свого народу, красу природи, світ народної мудрості. В українських 

народних піснях простежується вся доля України: періоди піднесень та падінь, епохи творчої 

праці, національно-визвольної боротьби і соціальних перетворень. Саме українські народні 

пісні надихають слухачів на високі людські почуття поваги до людських цінностей, 

героїчного минулого нашого народу та сприятимуть вихованню національної культури, 

усвідомленню своєї приналежності до рідної держави. 

До українських народних пісень можна віднести календарно-обрядові (колядки, 

щедрівки, веснянки, гаївки, купальські, жниварські), родинно-звичаєві, родинно-побутові 

пісні. Багатозначність вищезазначених українських народних пісень говорить про їх 

універсальність, вони виконують свою виховну функцію, зокрема впливають на виховання 

національної самосвідомості не тільки дітей, але й дорослих. 


