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Постановка проблеми:Мовна освіта в Україні передбачає вдосконалення
технологій навчального процесу. Зважаючи, що роль української мови в
нашому суспільстві значно зросла, мовна і мовленнєва компетенції учнів
ґрунтуються

на усвідомленні

основної функції

української

мови

-

комунікативної, яка забезпечує мовленнєву діяльність її носіїв і впливає на їх
духовний розвиток.
Особлива увага звертається на праці, у яких висвітлюються питання
лінгводидактичних основ формування вмінь і навичок мовлення в учнів.
Аналізуються досягнення психолінгвістики, без урахування яких неможлива
ефективна робота над формуванням комунікативних умінь і навичок
школярів.
Загальний аналіз останніх досліджень: Проблема мовлення завжди
була у центрі посиленої уваги вітчизняних лінгвістів і методистів (Н.Д.
Бабич, І.К. Білодід, О.М. Біляєв, С.Я.Єрмоленко, М.А. Жовтобрюх, А.П.
Каніщенко, А.П.Коваль, Л.І.Мацько, М.І. Пентилюк, М.М. Пилинський, В.М.
Русанівський та ін.). Вченими визначено питання мовної культури людини та
суспільства, теорії мовної норми, комунікативні якості культури мовлення.,
психологічний та психолінгвістичний аспекти породження та особливостей

усномовленнєвих висловлювань, які досліджували Л.С. Виготський, М.І.
Жинкін, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, І.О. Синиця та ін.
Мета статті: теоретично обґрунтувати ефективність педагогічних умов
формування мовлення молодших школярів на уроках літературного читання
у 3 -4 класах.
Основний

виклад

матеріалу:Свідченням

того,

що

стилістика

сформувалась в окрему мовознавчу дисципліну, є наявність у неї свого
предмета дослідження у спільному для всіх мовознавчих дисциплін об’єкті
—мові. Крім того, стилістика має свою проблематику, систему понять і
категорій та методологію.
Стилістика сучасної української мови крім проблем, властивих кожній
національній мові, має суто свої, соціолінгвістичні, спричинені суцільними
заборонами, обмеженнями й утисками української мови в епоху тоталітарних
режимів. Унаслідок такої несправедливої політики офіційно-діловий і
науковий стилі української мови не досягли такого високого розвитку, як
художній

стиль. У

багатьох

сферах

наукової, суспільно-політичної,

державно-управлінської, професійно-виробничої діяльності не розроблено
або мало розроблено і не задіяно тер- міносистеми і підсистеми української
мови. Усно-розмовний стиль (як і інші стилі) сучасної української мови
засмічений невиправданими кальками, суржиком, просторіччям.
Лінгвістичний геній українського народу і його протоукраїнських
предків витворив мову дивовижної краси і сили. Виняткова евфонія, чітка
морфеміка, гнучкий синтаксис, неймовірно різноманітна лексична синоніміка
семантичних полів думки, волі,емоцій, сприймань, чуттів, рухів, дій, станів,
процесів; багата символіка, образність, афористичність висловів, лексична й
фраземна сполучуваність — це все залишається ще переважно у межах
художнього стилю, не є здобутком живого українського літературного
мовлення основної маси громадян України. Низька мовна культура гальмує

процеси національно-культурного, духовного відродження української нації,
формує комплекс вторинності, меншовартості не тільки української
мови,а й усього українського.
Отже, до головних стилістичних проблем на цьому етапі розвитку
української
•
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•
•
•
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та
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і

і
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мови

живої розмовної мови українців.
Кожна національна літературна мова характеризується наявністю
сталих норм, тобто сукупністю мовних засобів, що відповідають системі
мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування на
певному історичному етапі. Це історично сформований, вироблений
літературною традицією і суспільно усвідомлений стандарт, який регулює
мовленнєву

діяльність

у

її

типових

функціонально-комунікативних

різновидах. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у
правописі, словниках, граматиках, довідниках, підручниках і посібниках з
української мови.
Мовні норми — сукупність найбільш традиційних реалізацій мовної
системи, повторюваних, відібраних і закріплених у процесі спільної
комунікації.Норми надають мові характеру впорядкованості і загальної
обов'язковості. Основними ознаками мовної норми є традиційність, гнучка
стабільність, сформована змінами культурно- історичних умов розвитку
літературної мови, та варіативність. Суспільні смаки й оцінки не завжди

збігаються з уже витвореними й усталеними нормами, але це не означає, що
їх можна ігнорувати.
У підручниках і навчальних посібниках, правописах, довідниках,
словниках здійснюють кодифікацію мови, тобто визначають і описують
правила вимови, письма (графіка, орфографія, пунктуація), словотворення і
слововживання, побудови речень і тексту.Поняття норми у лінгвістиці
багатопланове і диференціюється у кількох різновидах: загальномовна,
літературна, стильова і стилістична
Загальномовна норма — сукупність одиниць мови і способи їх
організації, які наявні у мові в певний час і мають комунікативне значення
для її носіїв незалежно від функціонально-стильових різновидів.Порушення
загальномовних норм спостерігаються у тих мовців, які говорять «не своєю»
мовою. Поза загальномовною нормою знаходяться ті елементи мови, які
цілком вийшли з ужитку або не доступні для більшості мовців (закриті коди,
секретні мови, жаргон злодіїв тощо
Загальномовна норма має історичний характер, змінюється зі зміною
епохи й етапів суспільного життя. Деякі свого часу нормативні одиниці
можуть виходити через певний відрізок часу за межі загальномовної норми,
ставати незрозумілими для мовців, наприклад історизми (осаул, опришок,
комнезам, десятник). Інші, зокрема індивідуальні неологізми, можуть зазнати
узуалізації (узвичаєння, усталення) і увійти в загальномовну норму.
Наприклад, до індивідуальних неологізмів свого часу належали: йод (гейлюссак); детектив (жюль верн); мрія (олена пчілка або м. Старицький); звіт (і.
Верхратський); чинник (і. Франко); енциклопедія (ф. Рабле).
Літературна
опрацьованого

норма

мовлення,

спілкування.Літературна

мови
яке

є

норма

—

ознаки,

зразком
слугує

правила

писемної
основою

та

літературно
усної

форм

регламентації,

упорядкування та уніфікації загальнонародної мови, яка охоплює, крім
літературної мови, територіальні і соціальні діалекти, просторіччя тощо.

Літературна норма впроваджується суспільством у масове користування
через систему освіти, культури, засоби масової комунікації.
Усі функціональні стилі літературної мови і їх жанрові різновиди у
писемній формі не виходять за межі літературної норми. Проте кожний з них
має свою специфічну внутрішню (стильову) норму. Структури на зразок: у
зв'язку з тим, що; порушити клопотання; це дає підстави вважати; доповідна
записка;річна звітність; порядок денний та інші є літературно нормативними.
Водночас вони є внутрішньою нормою офіційно-ділового стилю, навіть закріпилися як його маркери (у текстах заяв, довідок, звітів тощо). Проте,
будучи літературно- нормативними, вони залишаються поза внутрішньою
нормою художнього стилю.
Використання слів привіт! Бувай! Як одиниць мовного етикету для
сучасної української літературної мови є нормативним. Однак внутрішні
норми офіційно-ділового і наукового стилів не допускають вживання у своїх
текстах цих слів, оскільки вони мають виразне забарвлення усно-розмовного
стилю і суперечать своєю експресивністю канонізованому мовленню
офіційних і наукових паперів.
Стильова норма характеризується двома протидіючими тенденціями:
1) тенденція до стабільності, завдяки якій формується стиль як щось
відносно стале, нагромаджуються нормативні явища стилю (лексичні шари,
арсенал стилістично потужних форм і конструкцій);
2) тенденція до зміни, яка свідчить, що стиль є категорією історично
змінною, перебуває в невпинному розвитку.
Вершиною мовної культури є стилістична норма — регламентоване
використання у певних типах мовлення (стилях, підстилях, жанрах)
закладених у мові стилістичних можливостей. Вона не протиставляється
загальномовній, літературній та стильовій нормам. Стилістична норма діє в
межах літературної, але передбачає не лише правильність мовлення, а й

доцільність і довершеність його відповідно до комунікативних завдань, умов,
ситуації спілкування, відображає авторські уподобання.
Стилістичні норми диференціюють на два підвиди:
1.Стилістичні норми мови — це стилістичний арсенал словника;
кодифіковані сукупності (ряди) мовних засобів, які характеризуються певною
частотністю щодо різних стилів і мають потенційне стилістичне значення,
відповідне функціональному стилю.
2.

Стилістичні норми мовлення — це мовленнєві засоби зі

стилістичним значенням і прийоми їх організації, які формують мовленнєву
системність стилю і встановлюють її межі.
Критерії, на основі яких формується і встановлюється літературна
норма:
1) Системний (ґрунтується на відповідності мовних явищ законам і
системі мови);
2) Національний (бере до уваги

відповідність мовного явища

національному характеру);
3)

Естетичний

(базується

на

закономірностях

функціонально-

стилістчиної доцільності певної форми, її відповідності вимогам певного
стилю);
4) Критерій мови авторитетних письменників і визнаних зразків
(передбачає нормативність мовних фактів тоді, коли їх можна підтвердити
посиланнями на твори авторитетних письменників минулого і сучасності, а
також на визнанні зразків, позбавлених виразного авторства - наукова і
науково-навчальна література, державно-урядові документи, правописні
кодекси і словники, вимова акторів, дикторів);
5) Статистичний (грунтується на врахуванні регулярності вживання
мовного явища);

6)

Культурно-історичний

(територіальний)

(береться

до

уваги

належність мовних фактів до мови населення чітко окресленої території, на
якій побутують певні мовно- літературні традиції).
Мовні норми характеризуються:
- Системністю (наявні на всіх рівнях мовної системи);
- Історичною

зумовленістю

(виникають

у

процесі

історичного

розвитку мови);
-

Соціальною зумовленістю (виникають у зв'язку з потребами

суспільства);
- Стабільністю (не можуть часто змінюватися).
Існує поняття варіантності літературної норми, пов'язане з наявністю у
мові кількох однозначних або синонімічних паралельних елементів. В
українській мові виділяють: хронологічні (діахронічні) варіанти: перстпалець; регіональні: міліціонер-поліцейський; акцентуаційні: беззахиснийбеззахисний; орфоепічні: бе [зп]печний-бе [сп] ечний; фонематичні: онуквнук; морфологічні: мотузок-мотузка, ходитиму-буду ходити; синтаксичні:
заява прокурора-прокурорська заява; стилістичні: поліцейський-коп варіанти.
Нормативні варіанти вимови, написання потрібно відрізняти від порушень
норм, що кваліфікуються як мовні помилки. Отже, літературна норма, з
одного боку, є незмінною і стабільною, з іншого - розвивається і поступово
змінюється.
Ознаки літературної норми –
1)відповідність лн системі мови;
2)стабільність;
3) варіантність;
4) стилістична диференціація;

5) кодифікованість.

Основою мовного смаку є чуття мови. Воно формується в процесі
оволодіння мовою, засвоєння мовних знань, під впливом мовного і
соціального досвіду та свідомого оцінювання і переживання мовних явищ.
Отже, мовне чуття — це індивідуальна система підсвідомих оцінок, що
ґрунтується і на літературних нормах, і на мовних ідеалах.
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