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РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРІОРИТЕТНИХ АСПЕКТІВ 
КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Караман С., 
доктор педагогічних наук, професор 

 
Богданець-Білоскаленко Н. 

доктор педагогічних наук 
завідувач відділу навчання мов національних меншин 

Інститут педагогіки НАПН України 
 
      У час практичної реалізації основних ідей Нової української школи, 

становлення і розвитку системи національної освіти особливо актуальними є 
питання оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання 
української мови в початковій школі. Вивчення української мови в 
пропонованій концепції розглядається в контексті відродження української 
культури, традицій, визнання особистості як найвищої цінності людства. В 
українській національній школі мова виступає як перший і найголовніший 
навчальний предмет. Вивчення української мови в початковій школі потребує 
спеціальної методики, особливих форм, методів і технології навчання. Саме 
тому в пропонованій концепції навчання української мови в початковій школі 
враховано пріоритетні аспекти: лінгвістичний, педагогічний, психологічний,  
соціокультурний. 

Лінгвістичний аспект передбачає збагачення й активізація словникового 
запасу учнів, формування в них орфоепічних і граматичних умінь; засвоєння 
елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, що є необхідні й достатні 
для формування в учнів початкової школи мовленнєвих умінь і навичок; 
засвоєння української графіки й орфографії, формування фонетико-графічних 
та правописних умінь і навичок; розвиток діалогічного й монологічного 
мовлення; умінь спілкуватися українською мовою у повсякденному житті, 
залежно від ситуації; розвиток мовного чуття, дару слова, оцінка виражальних 
можливостей української мови;здатність засвоювати норму літературної мови. 
Усвідомлене засвоєння державної мови забезпечує можливість задовольняти 
соціальні, культурні, освітні потреби, сприяє взаєморозумінню й толерантності 
в умовах полікультурного  освітнього середовища.  

У пропонованій концепції педагогічний аспект навчання української мови 
зорієнтовує на врахування діапазону можливостей предмета в організації 
освітньо-пізнавальної діяльності учнів початкової школи, виховання  в них 
любові до українського слова, звичаїв і  традицій, народної творчості; 
усвідомлення власної причетності до духовної  національної скарбниці. 
Педагогічний аспект передбачає екстраполяцію на розвивальний потенціал 
українськомовного ресурсу, доцільний добір мовно-виражальних засобів у 
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процесі спілкування, дотримання українського мовного етикетиту, вміння 
працювати в команді на засадах рівноправного партнерства.  

У контексті психологічного аспекту виокремлено психічні чинники, що 
сприяють якісному засвоєнню мовної теорії й формуванню мовленнєвих умінь і 
навичок учнів початкової школи. Основними психічними процесами  під час 
вивчення мови в початковій школі є відчуття і сприймання пояснюваного 
вчителем матеріалу, запам’ятовування його і відтворення. Відчуття й уява  є 
першим етапом сприймання. Після первинного сприймання матеріалу учні не 
завжди отримують цілісне уявлення про те чи інше правило, явище, поняття, 
хоч запам’ятовують і відтворюють вивчене (прослухане, почуте, прочитане). 
Саме тому в концепції передбачено етап  проєктування перевірки якості 
засвоєння  того чи іншого правила, а також вміння застосовувати його в мовній  
практиці. За умови недостатнього  засвоєння  навчального матеріалу 
обґрунтовано методичну доцільність переходу до етапу багаторазового 
повторення з використанням більш універсальних і продуктивних форм роботи 
та етапу засвоєння знань шляхом розв’язання проблемних завдань, що 
розвивають в учнів критичне мислення, стимулюють їхню пізнавальну 
активність, сприяють усвідомленому засвоєнню мовного матеріалу. 

Інтегративний за змістом і винятковою функцією в сучасному суспільстві 
соціокультурний аспект  полягає в ознайомленні учнів з національними 
культурними надбаннями  українців, творчістю українських майстрів 
словесності та  представників інших культур, мовними формулами 
українського етикету,  сталими народними висловами, прислів’ями і 
приказками; вихованні свідомого громадянина України, який поважає свою 
державу, її символіку, і, водночас, толерантно ставиться до  мови та  культури 
інших національностей, що живуть на теренах  України.  Означена змістова  
лінія концепції передбачає ознайомлення учнів із нормами, які регулюють 
міжособистісні стосунки в українському соціумі, формують практичні вміння 
дотримуватись культури поведінки та культури мовлення під час 
українськомовного  за спеціально створеними ситуаціями: різноманітні 
соціальні ролі у закладі, вдома, на вулиці, у магазині, театрі, кінотеатрі, 
бібліотеці,  спортзалі, місцях відпочинку тощо.   

Оптимальна реалізація обґрунтованих  пріоритетних аспектів  пропонованої 
концепції навчання української мови в початковій школі – лінгвістичного, 
педагогічного, психологічного,  соціокультурного, –  сприятиме посиленню її  
дидактичного й виховного потенціалу як навчального предмета, формуванню 
українськомовної особистості. 
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