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Навчити дитину вчитися, дати їй уміння, за допомогою яких вона буде
самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого шляху пізнання, - це
одне з найскладніших завдань вчителя. Саме у його здійсненні – ключ до тієї
педагогічної мудрості, опанування якої робить нашу працю творчою.
В. Сухомлинський
Основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного
розвитку особистості, запорукою її успішної соціалізації є освіта.
Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання, адже саме
тут

закладається

основа

для

формування

особистості

майбутнього

громадянина. У контексті змін середньої освіти міністр освіти Лілія
Гриневич наголошує на тому, що «діти мають здобути в школі уміння і
компетентності 21 століття, які узгоджені країнами Європейського Союзу, і
які потрібні сьогодні сучасному українцю. Окрім знання рідної, державної і
іноземних мов, інформаційних технологій, вміння критично мислити,
аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності і

підприємництва. Нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета
Нової української школи»[4].
На взаємозв’язку шкільної мовної освіти з реальними потребами життя
наголошували такі педагоги і лінгвісти ХІХ століття, як М.Ф. Бунаков,
І.І. Срезневський, К.Д. Ушинський, П.Ф. Фортунатов, В.П. Шереметьєвський
та ін. За перебудову шкільного курсу мови, ураховуючи комунікативнодіяльнісний підхід до її вивчення, виступають сучасні вітчизняні й зарубіжні
вчені-методисти (О.М. Біляєв, Д.М. Богоявленський, М.С. Вашуленко,
В.І.

Капінос,

О.Ю.

Купалова,

А.К.

Маркова,

В.Я.

Мельничайко,

Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, А.Є. Супрун, Л. П. Федоренко та ін.).
Завданням початкової школи є формування у молодших школярів
комунікації, де мовлення виступає як необхідний засіб спілкування. Це
актуально через те, що повноцінний розвиток особистості неможливий без
оволодіння

комунікативними

достатньому

рівні

однокласниками

[13].

уміннями,
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особистості, головною умовою її навчання й виховання, розвитку і
формування громадянина в сучасному світі.
О.Л. Калмикова стверджує, що формування комунікативних умінь –
одна з основних проблем сучасної методики навчання мови, оскільки
«відсутність належної кореляції між теоретичними знаннями і практичними
мовленнєвими

вміннями

позначається

на

кількісних

і

якісних

характеристиках мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки й
недоліки» [8]. З метою запобігання їм, окрім опанування теорії мови,
«школярів необхідно вчити орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації,
відповідно до цього добирати зміст та мовні засоби для вираження думки,
володіти правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування»
[14].
Дотримуючись Державного стандарту початкової загальної освіти та
програми з української мови для 1-4-х класів, процес формування в учнів

комунікативних умінь повинен розпочинатися з 1-го класу. У методиках,
методичних вказівниках спочатку пропонується навчання першокласників
переказувати сюжетний текст букварного типу, для повторення – зразки
монологічних висловлювань, на основі прослуханих текстів із опорою на
початок, ілюстрацію, серію малюнків. У 2-му класі пропонується
формувати вміння усно переказувати прослуханий чи прочитаний текст
обсягом 40-50 слів із опорою на ілюстрації, слова та словосполучення,
епізод із переглянутого фільму чи телепередачі, розвивати вміння будувати
усні твори на основі своїх спостережень, подій із власного життя з опорою
на складові частини тексту, план. З досвіду кваліфікованих учителів
визначено, що найскладнішу та найзмістовнішу роботу передбачає
розвиток і вдосконалення мовлення учнів 3-го класу. Тут учителю
необхідно навчити дітей усно переказувати текст обсягом 50-70 слів
детально і вибірково, поступово вилучаючи ілюстрації і малюнки. У 3-му
класі учні працюють над письмовими переказами, тому для цієї роботи
доцільно обрати розповідний текст обсягом 40-50 слів, запропонувати
допоміжні матеріали та колективно скласти план. В учнів 4-го класу
закріплюються й удосконалюються вміння і навички, які були сформовані
у попередніх класах. Але завдання повинні бути ускладненими, для усного
переказу підбирають тексти художнього і наукового стилів, обсяг яких 7090 слів. За типом ці тексти можуть бути не тільки розповідями, а й описами
та міркуваннями. Крім детального і вибіркового, навчають дітей
переказувати стисло та без опори на допоміжні матеріали.
Кожна людина з раннього дитинства, наслідуючи дорослих,
самостійно оволодіває рідною мовою і вже до навчання в школі добре
розуміє оточуючих, може відповідати на посильні запитання, вміє
висловити нескладні думки. На уроках мови учні збагачують свій
словниковий запас, набувають умінь добирати найбільш влучні слова,
використовувати синоніми, антоніми, фразеологізми, практикуються у

побудові значно складніших синтаксичних конструкцій, аніж ті, які
трапляються в побутовому мовленні.
На навчальних заняттях з української мови вчитель повинен
створювати умови для свідомого засвоєння учнями понять світоглядного
характеру: мови і дійсності, мови і мовлення, мови і мислення; допомагати
учням осмислювати власну мовленнєву практику; розвивати інтерес до
незнайомих

слів,

точність,

доцільність

та

естетичність

мовлення;

зорієнтованого

навчання,

виховувати почуття мовленнєвого етикету.
Керуючись

принципами

особистісно

необхідно забезпечити емоційне благополуччя учнів на уроці, яке сприяє
успішній

реалізації

завдань

формування

комунікативних

умінь

і

мовленнєвої культури молодших школярів. Саме тому навчальне заняття з
української мови повинно бути справжньою «педагогічною майстернею»,
де слово жило б, трепетало всіма барвами і відтінками в душі кожної
дитини, щоб діти кожен вислів сприймали не лише розумом, а й серцем,
намагалися побачити живу картину, почути звуки, прислухатися до
переданих почуттів й уміли висловити свої [3].
Щоб зацікавити учнів роботою на уроці, необхідно подбати про
гармонійне поєднання його мотиваційного, змістового, процесуального та
розвивального компонентів. Зміст має привабити дітей чимось незвіданим,
сприяти

розвивальним

значимість

навчального

дидактичним
матеріалу,

цілям.
тому

Дитина

має

зрозуміти

педагогу

слід

створити

оптимальне навчальне середовище для реалізації сутнісного потенціалу
кожної особистості.
Невичерпним матеріалом для навчальних занять з української мови є
саме життя. З великим задоволенням діти запрошують до класу,
наприклад, засмучену Осінь чи життєрадісну Весну, срібну Зиму чи золоте
Літо тощо. Кожна складова уроку допомагає створити образ, який змушує
дітей хвилюватися, уявляти, фантазувати, співпереживати, спонукає до
активної мовленнєвої діяльності. Пропонуємо такі завдання з метою

формування комунікативних умінь учнів початкової школи: описати
картину природи, назвати іменники, що «супроводжують»

її явища,

схарактеризувати їх прикметниками, дібрати вдалі дієслова, записати
окремі слова, розібрати їх за будовою, скласти речення, різні за метою
висловлювання та інтонацією, із звертанням до вказаних явищ природи,
поспостерігати,

що

вони

принесли

в

дарунок,

поміркувати

над

проблемними питаннями, пофантазувати.
Невід’ємною складовою комунікативної компетентності молодших
школярів є розвинене діалогічне мовлення, яке передбачає не тільки
збагачення словникового запасу учня формами мовного етикету, синонімами,
антонімами, образними словами тощо, а й уміле варіювання інтонацією
відповідно до мовленнєвої ситуації.
Уроки розвитку зв’язного мовлення, на яких формуються уміння
складати тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення, належать до
комунікативного компонента нового змісту навчання. Тобто цей тип уроків
має на меті формувати не тільки мовленнєві, а й комунікативні уміння.
Різниця між комунікативними і мовленнєвими уміннями, на думку багатьох
методистів, полягає лише в тому, що перші враховують під час створення
висловлювань ситуацію спілкування, відповідно до якої визначається стиль,
вибираються мовні засоби для реалізації авторського задуму.
Основним «інструментом» у навчанні української мови є підручник,
який містить необхідний матеріал для розвитку усіх видів мовленнєвої
діяльності, а саме рецептивних видів, що передбачають сприйняття
готового тексту (аудіювання та читання), так і продукування мовлення
(говоріння та письмо — діалог, усний та письмовий переказ, твір).
Отже, виходячи з того, що проблема формування комунікативних
умінь є однією з найважливіших у системі початкового навчання,
вироблення в учнів навичок практичного володіння українською мовою,
вміння правильно будувати висловлювання в усній і письмовій формі є
основним завдання, яке постає перед школою. Формування у школярів

комунікативних умінь
спілкування,

вимагає

планувати

від

учнів

висловлювання,

орієнтуватися
реалізувати

в

умовах

заплановану

програму, контролювати хід і наслідки процесу мовлення, які необхідні
для

побудови

розгорнутих

висловлювань.

Рівень

сформованості

комунікативних умінь залежить від багатства словникового запасу
молодшого школяра та умінь використовувати всю різноманітність
граматичних засобів мови під час побудови власних висловлювань.
Керуючись принципами особистісно орієнтованого навчання, необхідно
забезпечити емоційне благополуччя учнів на уроці, яке сприяє успішній
реалізації завдань формування комунікативних умінь і мовленнєвої
культури молодших школярів.
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