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Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, 

відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні 

соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань 

потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь 

самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в 

житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної 

загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати компетентну 

особистість, здатну до знаходження правильних рішень у конкретних 

навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому 

актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в 

навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і 
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розвиток ключових компетенцій особистості. Результатом такого процесу має 

бути сформованість загальної компетентності людини, яка включає сукупність 

ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою особистості. 

Зазначимо, що компетенція і компетентність – два різних поняття. 

Компетенція – це суспільна норма, вимога, яка включає  знання, уміння, 

навички, способи діяльності, певний досвід. Компетенція сама по собі не є 

характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі засвоєння і рефлексії 

учня, перетворюючись у компетентність.  

Компетентність – це здатність застосовувати набуті знання, вміння, 

навички, способи діяльності, власний досвід в нестандартних ситуаціях з метою 

розв’язання певних життєво важливих проблем. Компетентність є особистісним 

утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних дій людини. 

Запровадження компетентнісного підходу в навчанні передбачає 

реформування освіти за такими основними напрямами: 

– уточнення мети (цілей) навчання; 

– удосконалення змісту навчання; 

– оновлення навчально-методичного забезпечення навчального процесу 

(створення нових підручників, посібників, дидактичного матеріалу, 

мультимедійних засобів тощо); 

– добір ефективних методів, прийомів навчання і форм організації 

навчальної діяльності; 

– підготовка вчителя до реалізації компетентнісного підходу в навчанні. 

Метою навчання української мови в умовах компетентнісного підходу є 

формування предметних компетенцій, змістове наповнення яких випливає зі 

змісту ключових.  

Нагадаємо, що ключові компетенції формуються в процесі реалізації 

цілісного змісту освіти загальноосвітньої школи, а предметні – передбачені 

змістом конкретного предмета і набуваються впродовж конкретного року або 

ступеня навчання.  
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Формування ключових компетенцій реалізується в освітніх галузях і 

навчальних предметах. При цьому кожний предмет забезпечує реалізацію тих 

складових змісту ключових компетенцій, для формування яких має необхідні 

умови. З огляду на свою специфіку, предмет українська мова спроможний 

забезпечити формування і розвиток таких ключових компетенцій як: 

комунікативна, соціальна, загальнокультурна, уміння вчитись. 

Для забезпечення ключової комунікативної компетенції в учнів 

необхідно сформувати готовність до спілкування з іншими людьми. З цією 

метою у процесі навчання української мови школярі повинні оволодіти:  

– різними видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письмо); 

– мовою як засобом спілкування.  

Ключова соціальна компетенція передбачає здатність діяти в життєвих 

ситуаціях відповідно до соціальних норм і правил. Для цього на уроках 

української мови в учнів треба формувати здатність:  

– продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді; 

– виконувати різні соціальні ролі;  

– брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання. 

Загальнокультурна ключова компетенція стосується сфери розвитку 

культури особистості в усіх її аспектах. Реалізація цієї компетенції в процесі 

навчання української мови передбачає передусім формування:  

– культури міжособистісних відносин;  

– толерантної поведінки; 

 – моральних якостей;  

ознайомлення з: 

– культурною спадщиною українського народу;  

– найважливішими досягненнями національної науки й культури; 

– визначними подіями та постаттями в історії України. 
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Ключова компетенція уміння вчитись проявляється у здатності учня 

організовувати і контролювати свою навчальну діяльність. Ця компетенція 

реалізується на уроках української мови шляхом формування:  

– мотивації навчання;  

здатності: 

– організовувати свою працю для досягнення результату; 

– виконувати розумові операції й практичні дії; 

– володіти уміннями й навичками самоконтролю та самооцінки. 

На основі визначеної мети компетентнісно орієнтованого навчання 

української мови і відібраного змісту тих ключових компетенцій, формування 

яких спроможний забезпечити цей предмет, можна визначити предметні 

компетенції. Їх ми виділяємо чотири, а саме: мовленнєва, мовна, 

соціокультурна і діяльнісна. 

Мовленнєва компетенція включає:  

– здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових 

висловлювань; 

– здатність вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету; 

– уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні усні і 

письмові зв’язні висловлювання, які відображають знання учнів про предмет 

розмови, їх думки, почуття, наміри; 

– уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи відповідним 

чином свої висловлювання. 

Мовна компетенція передбачає володіння: 

– доступнім і необхідним обсягом мовних знань; 

– здатністю застосовувати мовні засоби у власному мовленні відповідно 

до орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних, синтаксичних, 

стилістичних норм літературної мови. 

Соціокультурна компетенція покликана сприяти загальнокультурному 

розвиткові молодших школярів, адаптації їх до життя в певному соціальному 

середовищі, а тому передбачає: 
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– знання про свою державу Україну; 

– здатність використовувати в мовленнєвій практиці знання про 

особливості української національної культури, звичаї, традиції, свята; 

– знання і використання у власному мовленні найбільш відомих малих 

українських фольклорних форм; 

– уміння успішно користуватися мовою під час виконання різноманітних 

соціальних ролей; 

– знання формул національного мовленнєвого етикету і вміле 

використання їх під час спілкування;  

– дотримання етикетних правил спілкування з представниками різних 

вікових груп і статусів;  

– здатність вирішувати за допомогою мови різні навчальні і життєві 

проблеми. 

Діяльнісна компетенція передбачає володіння загальнонавчальними 

уміннями і навичками, які поділяються на чотири групи:  

1) навчально-організаційні – здатність розуміти визначену вчителем мету 

навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти 

час, планувати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну 

діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі); 

2) навчально-інформаційні – здатність самостійно працювати з 

підручником, шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися 

довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, 

доказово відповідати, вести діалог; 

3) навчально-інтелектуальні і творчі – здатність аналізувати мовні 

явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати та 

пояснювати причиново-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й 

класифікувати за певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні 

судження, доводити власну думку, переносити знання й способи діяльності в 

нову ситуацію, застосовувати аналогію;  
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4) контрольно-оцінні – уміння використовувати різні способи перевірки 

та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки,  оцінювати 

власні навчальні досягнення. 

Відповідно до зазначених предметних компетенцій основними 

завданнями початкового курсу української мови є: 

1) формування в учнів мотивації вивчення української мови 

2) гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності — слухання, 

говоріння, читання і письма  

3) формування комунікативних умінь 

4) опанування найважливіших функціональних складових мовної 

системи 

5) соціально-культурний розвиток особистості; 

6) формування вміння вчитися. 

Для забезпечення визначених предметних компетенцій і реалізації 

основних завдань початкового курсу української мови необхідно відібрати 

відповідне змістове наповнення предмета українська мова. Воно представлене 

чотирма змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною і 

діяльнісною.  

Основною змістовою лінією є мовленнєва. Мовна, соціокультурна та 

діяльнісна лінії забезпечують реалізацію мовленнєвої. 

Мовленнєва змістова лінія передбачає формування і розвиток  

мовленнєвої компетенції.  Зміст цієї лінії включає: 

– слухання і розуміння усних і письмових висловлювань; 

– читання доступних текстів; 

– побудова  діалогів; 

– створення усних і письмових зв’язних висловлювань. 

Мовна змістова лінія покликана забезпечити формування мовної 

компетенції. До змісту цієї лінії належать одиниці мовних рівнів: 

– текстологічного – будова тексту, типи і стилі текстів; 
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– синтаксичного – словосполучення, речення, види речень за метою 

висловлювання й інтонацією, звертання, головні і другорядні члени речення, 

однорідні члени речення;  

– морфологічного –  частини мови, їх граматичні форми; 

– лексичного – значення слова, лексичні групи слів (багатозначні слова, 

пряме і переносне значення слів, синоніми, антоніми, омоніми), лексична 

сполучуваність слів; 

– фонологічного – звуки мовлення, склад, наголос, інтонація. 

Соціокультурна змістова лінія спрямована на формування 

соціокультурної компетенції. Зміст цієї лінії включає: 

– державну символіку України; 

– особливості української національної культури; 

– малі фольклорні форми; 

– соціальні ролі; 

– формули національного мовленнєвого етикету;  

– етикетні правила спілкування. 

Діяльнісна змістова лінія передбачає формування в молодших школярів 

діяльнісної компетенції. До змісту цієї лінії належать загальнонавчальні уміння 

і навички:   

1) навчально-організаційні; 

2) навчально-інформаційні; 

3) навчально-інтелектуальні і творчі;  

4) контрольно-оцінні. 

Компетентнісно зорієнтований зміст початкового курсу української мови 

і державні вимоги до навчальних досягнень учнів визначено в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти і конкретизовано в базовій 

навчальній програмі для 1-4 класів. Варто підкреслити, що у державних 

вимогах до навчальних досягнень учнів здійснюється акцент на застосування 

загальнонавчальних, мовних, мовленнєвих і соціокультурних знань, умінь і 
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навичок в мовленнєвій практиці з метою розв’язання комунікативних завдань, 

адаптації школярів до соціального середовища. 

Реалізація зазначеного змісту потребує оновлення навчально-

методичного забезпечення навчального процесу, тобто створення нових 

підручників, посібників, дидактичного матеріалу, мультимедійних засобів 

тощо. 

Оновлення навчально-методичного забезпечення необхідно здійснювати 

виходячи із функцій, які покликані виконувати навчальні засоби. 

Компетентнісний підхід у навчанні вимагає, щоб сучасні навчальні засоби 

виконували не тільки інформаційну, а й мотиваційну і розвивальну функції.  

Для виконання інформаційної функції навчальні засоби з української 

мови повинні містити передбачений навчальною програмою мовний матеріал, 

призначений для реалізації мовної змістової лінії, а також завдання, які 

передбачають розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, 

говоріння, читання і письма (забезпечення мовленнєвої змістової лінії). 

З метою забезпечення мотивації учіння, в навчальних засобах мають 

бути використані:  

– цікавий текстовий матеріал;   

– ілюстрації; 

– дидактичні ігри; 

– вправи, що передбачають цікавий для учнів процес виконання; 

– завдання, що спонукають до пошуку значущих для учня результатів 

тощо. 

Для реалізації розвивальної функції у сучасних навчальних засобах має 

бути система завдань, спрямованих на розвиток пізнавальних здібностей учнів, 

а саме, на оволодіння мисленнєвими операціями (аналіз, порівняння, 

узагальнення, доведення тощо), а також на формування здатності застосовувати 

набуті знання, способи дій, досвід у нових нестандартних ситуаціях. Крім того, 

компетентнісно орієнтовані навчальні засоби повинні готувати дітей до 
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самонавчання. З цією метою в них мають бути алгоритми міркувань, пам’ятки, 

схеми, таблиці, зразки виконання завдань і т.ін. 

Необхідно, щоб навчальні засоби містили: 

–  цілісну систему завдань і вправ, доступних для учнів певної вікової 

категорії; 

– диференційований матеріал з урахуванням рівнів розвитку дітей;  

– раціональне співвідношення завдань для тренування і творчого 

використання;   

– завдання, що передбачають роботу в парі й групі, фронтальну та 

індивідуальну; 

– завдання на вільний вибір тощо.  

Важливим напрямом реалізації компетентнісного підходу в навчанні 

української мови є добір ефективних методів, прийомів навчання і форм 

організації навчальної діяльності.  

Метод навчання – це спосіб взаємної діяльності учителя й учнів, 

спрямований на розв’язання навчально-виховних завдань. 

Компетентнісно орієнтоване навчання української мови вимагає 

застосування методів, які передбачають активну діяльність учнів. До таких  

належать:  

– продуктивні (вивчений мовний матеріал застосовується в мовленнєвій 

практиці); 

– евристичні або частково-пошукові (окремі елементи нових знань учень 

знаходить завдяки розв’язанню пізнавальних завдань); 

– проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її 

вирішення); 

– інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, під час якої кожний школяр 

осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність).  

Остання група методів чи не найбільше відповідає вимогам 

компетентнісно орієнтованого навчання, оскільки організація інтерактивного 

навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових 
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ігор, які сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, 

створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.  

Інтерактивні методи сприяють розвитку здібностей кожної особистості, 

дають можливість кожній дитині продемонструвати свої навчальні досягнення 

в конкретних ситуаціях, порівнювати свій рівень розвитку з іншими 

учасниками навчального процесу.  

Однак використання інтерактивних методів у початковій школі потребує 

від учителя ретельного попереднього їх аналізу на предмет доступності й 

доцільності застосування в початкових класах, а також прогнозування 

результатів. Враховувати при цьому потрібно той фактор, що використання 

інтерактивних методів потребує від учнів певної мовної, мовленнєвої і 

соціальної підготовки, яку молодші школярі здебільшого ще не одержали. 

Використання інтерактивних методів можливе за умови готовності учнів 

до виконання тих розумових і практичних дій, які передбачає той чи інший 

метод. Над формуванням такої готовності педагог повинен працювати 

заздалегідь. 

Кожному методу відповідають ті чи інші прийоми навчання. Крім 

загальнодидактичних (пояснення, зіставлення, аналіз, узагальнення, 

систематизація знань тощо), у практиці навчання української мови 

використовуються предметні прийоми, які визначаються конкретною темою і 

метою навчального матеріалу. Наприклад, під час вивчення теми «Текст» 

використовуються такі предметні прийоми: відновлення деформованого тексту, 

продовження тексту за поданим зачином, побудова різних типів тексту тощо. 

Цінними є прийоми, що спонукають учнів до активної діяльності, пошуку 

шляхів вирішення поставлених завдань чи проблем. 

Комунікативно спрямоване навчання української мови вимагає 

урізноманітнення форм організації навчальної діяльності. При цьому 

перевага надається формам, які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли 

кожний учень має можливість висловитись, проявити себе в комунікативному 
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процесі. Найбільш цінними з точки зору компетентнісного підходу є 

індивідуальна навчальна діяльність, робота в парах, групах.  

Дуже важливо, щоб використання тих чи інших методів, прийомів, форм 

навчання не були «даниною моді». Їх добір і використання слід 

підпорядковувати змісту і меті навчального предмета, враховуючи при цьому 

вікові особливості учнів молодшого шкільного віку, їх можливості і здібності.  

Одним із найважливіших факторів успішного запровадження 

компетентнісного підходу в навчанні української мови є готовність учителя до 

реалізації поставленої мети. 

Щоб успішно формувати компетентну особистість сучасний педагог 

повинен володіти певними властивостями. Назвемо лише декілька 

найактуальніших: 

– успішно вирішувати свої власні життєві проблеми, проявляючи 

ініціативу, самостійність і відповідальність; 

– усвідомлювати мету компетентнісно орієнтованого навчання; 

– планувати урок з використанням усього розмаїття форм і методів 

навчальної діяльності і, насамперед, усіх видів самостійної роботи, діалогічних  

евристичних і проблемних методів; 

– пов’язувати навчальний матеріал з повсякденним життям та інтересами 

учнів; 

– залучати до обговорення попередній досвід школярів; 

– демонструвати учням рольові моделі на прикладі реальних людей, 

літературних персонажів; 

– оцінюючи навчальні досягнення школярів, брати до уваги не тільки  

продемонстровані знання і вміння, а, насамперед, здатність застосовувати їх у 

навчальних і життєвих ситуаціях.  

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів 

української мови буде успішною за умови комплексного забезпечення усіх 

складових навчального процесу, а саме: чіткого визначення цілей навчання, 

відбору відповідного змісту навчання, оновлення навчально-методичного 
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забезпечення, добору ефективних методів, прийомів навчання і форм 

організації навчальної діяльності, відповідної професійної підготовки вчителя. 
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