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МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА 

УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

Формування і розвиток мовленнєвих умінь і навичок є одним із головних 

завдань початкового курсу мовно-літературної освіти в початковій школі. На 

уроках літературного читання мовленнєвий розвиток учнів є засобом і 

результатом читацької діяльності на кожному уроці, незалежно від жанру твору 

і теми уроку. Усі функції мовлення: комунікативна, когнітивна, емоційна, 

поетична, естетична – реалізуються в процесі вивчення літератури. 

Формування мовленнєвих умінь і навичок та розвиток зв’язного мовлення 

на уроках літературного читання забезпечують такі види мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння і читання. 

Сформованість аудіативних умінь в освітньому процесі має особливе 

значення, оскільки ці вміння є основним засобом одержання усної інформації. 

Уміти слухати означає розчленовувати потік усного мовлення; виділяти окремі 

його елементи (слова́, словосполучення, речення); подумки фіксувати важливі 

для розуміння тексту слова і синтезувати їх у смислове ціле; одночасно 

розуміти і запам’ятовувати інформацію; визначати головне і другорядне; 

узагальнювати почуте; робити висновки на основі сприйнятих фактів; мати 

власну думку з приводу почутого. Таким чином, навчання молодших школярів 

слухати і розуміти усне мовлення передбачає формування й розвиток таких 

умінь: сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та 

використовувати її в різних комунікативних ситуаціях. 

Навчання слухати й розуміти текст на уроках літературного читання має 

свою специфіку. Сприймання на слух і розуміння художнього тексту потребує 

від учнів високого рівня розвитку мислительних операцій, аналізу й синтезу. 

Молодші школярі повинні вміти виділяти основні елементи матеріалу та 



поєднувати їх в одне ціле. Це ускладнюється тим, що відображення дійсності в 

художньому творі опосередковане її авторським розумінням. Тобто зміст 

літературного твору становить не сама предметна діяльність, а думки автора 

про неї. Тому, зрозуміти художній твір означає за мовною формою побачити 

систему думок і вже на цій основі відтворити картину дійсності. 

Розуміння прослуханого тексту школярем являє собою послідовне 

опанування таких рівнів: правильне сприйняття окремих фактів та подій у їх 

логічній послідовності; усвідомлення зв’язків між фактами, розуміння того, як з 

окремих фактів постає ціла картина; розуміння елементів змісту, уміння 

відрізняти головне від другорядного; уміння вловити суть, зрозуміти думку 

автора, давати власну оцінку подіям, дійовим особам; усвідомлення позитивних 

якостей чи недоліків твору; уміння відчути красу мови художнього твору. 

Отже, слухач проходить кілька етапів від сприймання тексту до його 

осмислення. 

Відомо, що вміння слухати є основою, на якій формується уміння 

говорити. Усне мовлення має свої переваги, а саме, воно може поєднуватися з 

невербальними засобами спілкування (жести, міміка, інтонація тощо). Як 

різновид мовленнєвої діяльності говоріння забезпечує діалогічне і монологічне 

мовлення, спрямоване до однієї особи або до необмеженої кількості осіб; має 

певну мету, мотив, в основі говоріння – потреба; воно є предметом думки того, 

хто говорить. Отже, мовлення виникає із потреби. 

Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або більше учасників 

спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі 

виступає як слухач і як мовець. В основі діалогу лежить діалогічна єдність: 

вираження думок та їх сприйняття, реакція на них, що знаходить відображення 

у структурі цього акту мовлення. Діалог складається з взаємопов’язаних реплік 

співрозмовників. Діалогічне спілкування – це мовленнєвий акт (обмін 

інформацією), у якому говоріння і слухання як види мовленнєвої діяльності 

нерозривно пов’язані. На уроках літературного читання в початкових класах 

найпоширенішими є такі види діалогів: діалог-



розпитування/уточнення/інтерв’ю («питання-відповідь»), діалог-бесіда, діалог-

дискусія, діалог-обговорення, діалог-обмін думками/повідомленнями. 

Умовою розвитку змістовного діалогічного мовлення молодших школярів 

є вміння відповідати на запитання і ставити їх самостійно. З формування таких 

умінь, власне, і починається процес навчання діалогічної мовленнєвої 

діяльності. Навчання школярів діалогічного спілкування сприяє також аналіз 

зразків діалогів, розміщених у художніх творах. Спілкування літературних 

героїв – приклад для повноцінного використання лексичного багатства 

української мови, уміння слухати співбесідника і враховувати його 

психологічний стан, добирати точні й переконливі аргументи у суперечці, 

здійснювати на партнера емоційний влив тощо. 

На основі діалогу формується монолог. Прикладами монологічного 

мовлення є доповідь, пояснення вчителем нового матеріалу, виступ тощо. 

Основною формою монологічного мовлення є розповідь. Крім розповіді, 

виділяють й інші форми монологічних висловлювань: опис, роздум 

(міркування), есе, повідомлення, оцінку і доказ. Особливістю монологу, на 

відміну від діалогу, є те, що він довільніший, потребує вольових зусиль, певної 

підготовки. Монологічне мовлення не може бути стихійним, воно завжди 

організоване. Підготовка полягає у попередньому відборі змісту, чіткому 

плануванні та відповідному словесному оформленні. Той, хто говорить, 

наперед планує увесь монолог подумки або як запис у вигляді плану чи 

конспекту. 

У початкових класах на уроках літературного читання використовуються 

такі види монологічних висловлювань: репродуктивні висловлювання (переказ 

художнього твору); продуктивні висловлювання (розгорнута усна відповідь 

учня на поставлене запитання; повідомлення; розповідь про письменника, героя 

твору; коментування подій, вчинків героїв твору; відгук про прочитану книгу 

чи твір; анотація до прочитаної книжки; самостійно складені учнями вірші, 

оповідання, казки та ін.). 



Працюючи над розвитком мовлення молодших школярів на уроках 

літературного читання, вчителеві необхідно формувати в учнів культуру усного 

мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження. З огляду на це 

актуальності набуває проблема формування якостей мовлення. Культура 

мовлення залежить від змісту й послідовності, точності й доречності 

висловлювання, багатства словника, досконалого володіння умінням 

поєднувати слова в реченні, будувати різноманітні структури, активно 

застосовувати норми літературної мови. Тому найголовнішими ознаками 

культури мовлення є: змістовність, логічність, точність, правильність, 

багатство, доречність, виразність, чистота [2]. 

Наступний вид мовленнєвої діяльності – читання. Читацька діяльність 

зумовлена навчальними і суто особистісними потребами людини, має свої 

завдання і мотиви, засоби і способи, спрямована на певний предмет і результат.  

Завдання читача залежать від його віку, рівня культурного розвитку, зумовлені 

певною навчальною ситуацією. Необхідність у читанні формується поступово і 

пов’язана з емоційним, естетичним впливом літератури як виду мистецтва, з її 

інформаційним потенціалом (можливість відкриття нової інформації для 

читача). Мотивами читацької діяльності є: соціальні, обумовлені запитами 

суспільства, і особистісні – підтвердження своєї компетентності, прагнення до 

саморозвитку та самовдосконалення. Предметом читання є книга, писемне 

мовлення у вигляді тексту. Засобами досягнення мети є навичка читання 

(технічна сторона процесу читання), система умінь, необхідних для 

повноцінного сприймання й осмислення прочитаного. Процес читацької 

діяльності – це прийоми, якими користується читач для сприймання, 

усвідомлення і розуміння написаного чи надрукованого тексту, здатності до 

рефлексії на основі прочитаного. 

Читання – це не тільки вид діяльності особистості, а й складний 

психологічний процес, який характеризується двома взаємопов’язаними 

сторонами: технічною (рух очей і мовленнєва діяльність) і мислительною 

(сприймання і розуміння прочитаного, тобто взаємодія почуттів і думок читача) 



[3]. У методиці викладання літератури під читанням розуміють процес 

сприймання словесного твору, який полягає в зоровому сприйнятті тексту як 

набору буквених символів, перекодуванні символів (букв) у звуки і вимовлянні 

слів, розумінні їх значення, відтворенні образів, понять і змісту тексту, 

осмисленні прочитаного і рефлексії на його основі. Очевидно, що читацька 

діяльність залежить як від специфіки тексту (художнього чи наукового), так і 

від завдань, які ставить перед собою читач. 

Перекодування графічної форми слова в звукову – це техніка читання. 

Методичним аспектом цього поняття є: спосіб читання, правильність, 

виразність, швидкість у єдності з усвідомленням прочитаного. Важливим 

завданням розвитку навички читання є розуміння прочитаного (смислова 

сторона читання), техніка читання – це засіб для досягнення цієї мети. Тому, 

працюючи над текстом, учителеві необхідно одночасно удосконалювати 

техніку читання учнів та їхнє вміння розуміти зміст прочитаного. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що повноцінний мовленнєвий 

розвиток молодших школярів у на уроках літературного читання можна 

забезпечити тільки в результаті добре спланованої системи роботи, яка 

охоплює такі напрями: формування навички правильного, свідомого, виразного 

читання; удосконалення уміння слухати і розуміти усне мовлення; формування 

й розвиток зв’язного мовлення у різних видах читацької діяльності; оволодіння 

нормами українського літературного мовлення. 
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