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Анотація. У статті розкрито сутність зв’язного мовлення молодших школярів. 

Окреслено психолого-педагогічні основи розвитку зв’язного мовлення учнів початкової 

школи. Показано, як потрібно зацікавити дітей на уроках мови, використовуючи інноваційні 

технології. 
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Abstract. The essence of related speech of younger schoochidren is disclosed in the article. 

The psychological and pedagogical bases of the development of related speech of primary school 

pupils are outlined. It shows how to get children interested in language lessons using innovative 

technologies.   

Key words: related speech, innovative technologies, related speech development, 

communicative competence, teaching and speech activity. 

 

Мова – явище унікальне. Вона є засобом спілкування, збереження і засвоєння знань, 

формою обміну інформацією, вона є відображенням національно-духовної культури людини. 

Однією з головних цілей навчання мови є забезпечення високого рівня комунікативної 

компетенції. Тобто формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, 

яка буде володіти вміннями та навичками вільно користуватися усіма засобами мови, 

засвоїть культуру мовлення. Саме на це спрямована мовна освіта в Україні. 
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Питання розвитку зв‘язного мовлення завжди буде актуальним та посідатиме одне з 

найголовніших місць в різнобічній системі роботи загальноосвітнього закладу, тому що 

мовлення є засобом спілкування, передачі думок і почуттів між людьми, обміну і засвоєння 

інформації. Розвиваючи мову та зв‘язне мовлення, дитина вчиться встановлювати контакт з 

оточуючими, навчається висловлювати свої думки та ідеї, мислити та проявляти себе в 

різних творчих проектах. 

Важлива роль у реалізації завдань з розвитку мовлення належить саме початковій 

школі, адже в цей період закладаються основи комунікативної компетенції. У дітей 

розвиваються навички практичного володіння мовою, вони навчаються правильно 

висловлюватися в усній та письмовій формі. Як зазначає Г. Олійник, «потрібно працювати 

над усним та писемним мовленням у нерозривному зв‘язку, пам‘ятаючи, що більш розвинене 

усне мовлення учня зумовлює вищий рівень писемного і, навпаки, розвинене писемне 

мовлення впливає на багатство усного» [2, 7]. Саме це є основним завданням, яке має 

виконати школа.  

Програма початкової школи ставить перед нами нову мету вивчення пропедевтичного 

курсу української мови, яка полягає у формуванні комунікативної, читацької та інших 

ключових компетентностей, розвитку особистості здобувачів освіти засобами різних видів 

мовленнєвої діяльності [4, 94]. А комплекс знань з мовознавчої науки слід вивчати в такому 

обсязі, який є необхідним для розвитку комунікативних умінь учнів молодших класів. 

Коли дитина починає навчатись в загальноосвітньому закладі, рідна мова нею вже 

засвоєна, але під час навчання в мовленні дитини відбуваються значні перетворення. Ці 

перетворення та труднощі зумовлені тим, що рідна мова стає для дитини не тільки способом 

комунікації але й навчальним предметом, а це означає, що учень вступає в нові та абсолютно 

незнайомі йому взаємини з мовою. Тому на сьогоднішній день усі уроки української мови 

треба будувати так, щоб вони нерозривно поєднувались з предметно-продуктивними видами 

діяльності та створювали умови для спілкування, складання учнями монологів, діалогів на 

різні теми та з різною метою. Саме такої думки дотримуються автори системи розвиваючого 

навчання Д.Б. Ельконін і В.В. Давидов [1].    

Зважаючи на те, що головним напрямком розвитку початкової освіти в Україні є 

підвищення її рівня до європейського стандарту, в школах починають застосовувати 

інноваційні технології навчання – це радикально нові чи вдосконалені технології, які 

приносять суттєві позитивні зміни в результат педагогічного процесу. 

Інноваційне навчання – це »зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі 

навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, 

творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості» [11, 7]. 

Динаміка сучасного розвитку людства приводить до висновків, що навчальний заклад, 

педагогічний колектив, педагог, що ігнорує у своїй діяльності інноваційний підхід до 

навчання та виховання, не тільки відставатимуть від розвитку суспільства, його тенденцій та 

цінностей, а й сприятимуть формуванню особистості, покоління в цілому, заздалегідь не 

підготовлених до сучасних інтелектуальних, духовних, соціальних надбань. Педагог із 

закоренілою позицією, який не звертає уваги на стрімкий розвиток освіти та науки, 

байдужий до засвоєння та адаптації у своїй педагогічній діяльності нового, сучасного 

підходу, формуватиме подібне ставлення і у своїх вихованців, з яких мало хто зможе стати 

успішною людиною. 

Зважаючи на сьогодення, з огляду на сучасні реалії життя, вчитель має застосовувати 

в організації навчального процесу нові методи та прийоми подачі інформації дітям. Адже 

мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі гри та ігрової діяльності. Саме в 

цьому і виявляється майстерність та готовність педагога до саморозвитку та інноватики. 

Відомо, що кожен учень має свій рівень розвитку, та по-різному засвоює нові знання й 

інформацію. Раніше вчителі не застосовували індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер 

же, з використанням інноваційних методів і прийомів, вони отримали можливість навчати та 

виховувати дітей таким чином, щоб задовольнити індивідуальні потреби кожного учня. 
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Також, дуже важливо, організувати навчальний процес так, щоб діти активно, з цікавістю і 

захопленням працював на уроці. Щоб педагог бачив результат своєї діяльності і міг його 

оцінити. 

Саме тут на допомогу вчителю у вирішенні освітніх завдань приходить поєднання 

сучасних інноваційних технологій з традиційними методами навчання. Доцільно на уроці в 

початковій школі використовувати один-два інноваційних методи, а не цілі комплекси. Адже 

перевантаження уроку приведе до втрати цінності вивченого матеріалу та перезбудження 

дітей. 

У початковій школі на уроках української мови доцільно використовувати такі 

інноваційні  методи навчання:  

- «Авторське крісло»,   

- «Мікрофон»,  

- «Робота в парах»,  

- «Міні ажурна пилка» , 

- «Мозковий штурм» та інші. 

Застосування цих технологій на уроках розвитку мови дає змогу учням: 

- опанувати навчальний матеріал, підходити творчо, вміти аналізувати його; 

- вчитися поважати думку інших людей та вислуховувати її; 

- збагачувати власний пізнавальний досвід, моделюючи і розв‘язуючи 

пізнавальні та життєві та ситуації; 

- учитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, 

уникати конфліктів, розв‘язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, знаходити 

спільне розв‘язання проблеми; 

- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання 

творчих робіт; 

- вчитися бачити та відчувати красу рідної мови, вільно володіти як усним, так і 

писемним мовленням.  

Отже, щоб досягти високого результату, вчителю потрібно планувати, розробляти та 

проводити уроки так, щоб кожен учень на уроці говорив, висловлював свою думку не 

боячись сторонніх засуджень, а не був стороннім мовчазним спостерігачем. Тому варто 

проводити нетрадиційні уроки з використанням інноваційних технологій. 

Велика різноманітність сучасних інноваційних педагогічних технологій вимагає від 

вчителів уваги та відповідної підготовки до їх вибору та використання у навчально-

виховному процесі початкової школи. Така навчальна діяльність буде під силу тільки 

творчому та прогресивному педагогу, який буде здатен до саморозвитку, та зможе 

застосувати набуті знання у нестандартних ситуаціях. 

На жаль у більшості вчителів початкової школи виникають різноманітні проблеми у 

ході інноваційної діяльності, а саме: 

- не бажання щось міняти у стилі роботи  

- брак часу 

- використання інновацій формальне а не практичне 

- недостатнє методичне забезпечення   

Зрозуміло, що  шлях зростання від педагога – дилетанта до педагога – новатора 

складний і не завжди бажаний, але він потрібен педагогу для реалізації освітніх цілей  та 

завдань, з навчання та виховання молодших школярів.  

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства, особистість вчителя має бути носієм 

визначених моральних цінностей та ідеалів, зразком для наслідування та взірцем 

педагогічної свідомості. Успішна творча діяльність педагога - це  здатність до 

нестандартного, пошуково-проблемний стилю мислення, уміння створювати нестандартні 

навчальні і виховні ситуації, оригінальність у своїй педагогічній діяльності, творча фантазія, 

розвинена уява, креативність, незвичайні особистісні якості. 
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Не зважаючи на достатньо «проти», інноваційні технології впроваджуються в освітній 

процес, і з кожним роком посилюється їхній вплив на якість освіти, виходячи на новий 

рівень.  

Отже, нині, з розвитком суспільства, тобто продукуванням нових знань, створенням 

нових технологій, систем комунікацій, ускладненням соціальних зв‘язків, одним з 

найважливіших стратегічних завдань є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні 

міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних 

методик та впровадження інноваційних технологій навчання [3, 22]. 
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Анотація. Показано значення батьків у виявленні обдарованості дитини. Розкрито 

особливості впливу умов сімейного виховання для розвитку здібностей і реалізації творчого 

потенціалу. Проаналізовано помилки батьків у вихованні обдарованих дітей. 
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