Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів
на уроках української мови
Катерина Пономарьова,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Інституту педагогіки НАПН України
Анотація
Стаття присвячена методиці формування в молодших школярів
складників мовленнєвої компетентності – аудіативних умінь, діалогічного і
монологічного усного мовлення, навички читання, писемного мовлення.
Мовленнєва компетентність, аудіативні уміння, діалог, монологічне
мовлення, писемне мовлення.
Аннотация
Статья посвящена методике формирования у младших школьников
составляющих речевой компетентности – аудиативных умений, диалогической
и монологической устной речи, навыка чтения, письменной речи.
Речевая компетентность, аудиативные умения, диалог, монологическая
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Annotation
The article is devoted to methods of forming of speech competence
components for primary school pupils - audition skills, dialogue and monologue
speech, reading, writing.
Speech competence, auditon skills, dialogue, monologue speech, writing.
Зміни,

що

відбуваються

в

сучасному

суспільстві,

вимагають

переорієнтації системи шкільної освіти на формування в учнів життєвих
компетентностей, які дозволять їм орієнтуватися в сучасному соціумі,
інформаційному просторі, на ринку праці, навчатися, виконувати соціально
важливі завдання, реагувати на потреби часу.
Одним із основних напрямів компетентнісно орієнтованого навчання є
формування мовленнєвої компетентності школярів, яка полягає у здатності
слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати і розуміти текст, вести
діалог, брати участь у дискусіях, переконувати і відстоювати свою точку зору,
висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній і письмовій формах.
Для забезпечення зазначеної компетентності базовою навчальною
програмою з української мови для 1-4 класів (розділ «Мовленнєва діяльність»)
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визначено зміст навчального матеріалу і державні вимоги

до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів. Програма націлює на те, що основну увагу
в навчанні української мови слід приділяти розвитку в молодших школярів
навичок чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння,
читання і письма.
В основі формування мовленнєвої компетентності молодших школярів
лежить уміння слухати і розуміти усне мовлення. Тому, починаючи з 1 класу на
уроках навчання грамоти, а в 2-4 класах на уроках української мови,
передбачена

робота

над

формуванням

аудіативних

умінь.

Учням

пропонуються завдання на сприймання різних мовних одиниць (звуків, слів,
словосполучень, речень, текстів), усвідомлення значень окремих елементів
тексту (слів, словосполучень, речень), а також розуміння тексту (його теми,
фактичного змісту, основної думки, окремих особливостей побудови, стилю).
Добираючи вправи з аудіювання, необхідно дбати про те, щоб вони були
пов’язані

з

іншими

завданнями

уроку.

Наприклад,

ознайомлюючи

першокласників з новим звуком і буквою, яка його позначає, доцільно
запропонувати визначити місце цього звука в конкретних словах (на початку, в
середині, у кінці слова), розпізнати нову букву серед вивчених раніше літер і
т.ін. Якщо аудіативне завдання передбачає роботу з цілим текстом, то наступні
етапи уроку можуть будуватися на матеріалі цього ж тексту (скажімо, учням
пропонується знайти в ньому синоніми, речення зі звертанням чи однорідними
членами, вибрати певну частину мови тощо).
Найефективнішим способом перевірки розуміння тексту є запитання за
його змістом з кількома варіантами відповіді на кожне з них, серед яких треба
вибрати правильну. Перевірка аудіативних умінь шляхом переказування тексту
чи бесіди за його змістом не є об’єктивною, оскільки часто трапляється так, що
учень розуміє текст, але не може логічно побудувати його переказ чи
правильно сформулювати відповідь на поставлені запитання під час бесіди за
його змістом.
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Важливе місце у формуванні

мовленнєвої

компетентності

учнів

початкових класів відводиться розвитку навичок усного діалогічного і
монологічного мовлення (говоріння). Робота над діалогом передбачає два
етапи: 1) відтворення, розігрування діалогу із прослуханого чи прочитаного
тексту; 2) складання діалогу за ситуативним малюнком, словесно описаною
ситуацією, опорою на допоміжний матеріал, а також самостійно, дотримуючись
правил етикету, культури спілкування.
Методика роботи над розвитком діалогічного мовлення передбачає
врахування психологічної структури цього виду мовленнєвої діяльності, яка
включає такі складові: мотив, мету, засіб (мова) і кінцевий результат
(очікувана реакція співрозмовника).
Необхідним для створення діалогу є мотив, бажання висловити ту чи
іншу думку, що реалізується по-різному залежно від ситуації мовлення. Тому
навчальний процес слід будувати так, щоб у дітей виникала потреба щось
повідомити, з’ясувати певні питання, висловити ставлення до проблеми, що
розглядається.
Вступаючи в діалог співрозмовники мають знати, яка мета їхнього
спілкування, що вони хочуть з’ясувати в ході розмови.
У побудові діалогу значну роль відіграє ініціативна репліка. Вона є
мовленнєвим стимулом і носієм теми.
Важливою умовою досягнення мети діалогу є досконале володіння його
учасниками

мовою

як

засобом

спілкування.

Діалог

вимагає

чіткого

формулювання запитань, точних і лаконічних відповідей, ввічливого звернення
до співрозмовника, толерантного і коректного висловлювання зауважень,
заперечень, порад тощо.
Діалог можна вважати результативним, якщо досягнуто мети всіх
учасників спілкування, ніхто в процесі розмови не

був ображений,

невислуханий чи незрозумілий.
У процесі формування діалогічного мовлення велика увага приділяється
засвоєнню школярами формул мовленнєвого етикету – ввічливих слів, які
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вживаються під час вітання, прощання, прохання тощо. Учні початкової школи
повинні запам’ятати найуживаніші формули етикету, знати, за яких обставин
кожна з них уживається, а також правильно й доречно використовувати їх у
власному мовленні.
Формування усного монологічного мовлення має здійснюватися шляхом:
1) переказування прочитаних чи прослуханих текстів; 2) побудови власних
висловлювань на основі побаченого, пережитого.
Монолог зазвичай адресований не одній людині, а багатьом. Відповідно,
автор повинен побудувати його так, щоб він був зрозумілий будь-якому
слухачеві. Тому до монологічного мовлення висуваються високі вимоги. Воно
має характеризуватися такими ознаками, як: змістовність, логічність,
точність, багатство мовних засобів, виразність, чистота, правильність.
Аби забезпечити змістовність висловлювань, потрібно пропонувати
дітям говорити чи писати тільки про те, що їм добре відомо. Треба, щоб
розповідь школяра була побудована на відомих йому фактах, на основі його
власних спостережень, життєвого досвіду. Необхідно, щоб висловлювалися
добре обмірковані думки, щирі переживання.
Важливою вимогою до мовлення є його логічність: послідовність,
обґрунтованість викладу думок, відсутність пропусків і повторів, наявність
висновків, які випливають зі змісту.
Точність мовлення забезпечується не тільки вмінням учнів точно
передавати факти, спостереження чи почуття, а й здатністю вибирати для цього
відповідні мовні засоби – слова та словосполучення, які з максимальною
точністю передають найхарактерніші риси того, про що або про кого йдеться у
висловлюванні.
Отже, точність вимагає володіння всім багатством мовних засобів, а
також уміння вибирати в кожному конкретному випадку слова, конструкції
речень, найвідповідніші змісту повідомлення чи твору.
Оскільки монологічне висловлювання призначене для слухача, то автор,
зацікавлений у тому, щоб його почули, зрозуміли і правильно сприйняли, має
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подбати про виразність свого мовлення. Під виразністю слід розуміти не тільки
дотримання розділових знаків та інтонації, а й уміння яскраво, переконливо і
стисло висловлювати думку, здатність впливати на людей через відібрані
факти, слова, побудову фраз, настрій розповіді.
Важливе місце в роботі над розвитком монологічного мовлення має
належати постійному контролю за його чистотою. Слід викорінювати з
мовлення так звані «слова-паразити», замінювати літературними аналогами
діалектизми, вилучати русизми тощо.
Особливого значення слід надавати правильності мовлення, тобто
відповідності його літературним нормам.
Одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності в початковій
школі є читання. У 2-4 класах йому відведено окремі уроки. Однак на уроках
мови читання також повинно бути предметом навчальної діяльності, специфіка
якої полягає в зосередженні уваги учнів на: 1) правильному вимовлянні слів
відповідно до орфоепічних літературних норм та усвідомленні їх лексичного
значення; 2) інтонуванні речень, різних за структурою і метою висловлювання;
3) змістовому поділі речень за допомогою пауз, мелодики тощо.
Розвиток писемного мовлення молодших школярів полягає у формуванні
умінь записувати свої думки, враження, спостереження за подіями оточуючої
дійсності. Цей процес передбачено здійснювати за такими напрямами: 1)
написання докладних і вибіркових переказів прочитаних чи сприйнятих на слух
текстів; 2) побудова власних письмових висловлювань (розповідей, описів,
міркувань) на близькі і зрозумілі теми; 3) створення висловлювань з
безпосередньою комунікативною метою (лист, оголошення, привітання,
запрошення, інструкцію і т.ін.)
Цінність докладного переказу як прийому розвитку мовленнєвої
компетентності полягає в тому, що він сприяє збагаченню й активізації
словникового запасу школярів, формує вміння правильно використовувати
виражальні засоби мови, сприяє виробленню правописних навичок. Дослівне
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відтворення прослуханого чи прочитаного тексту сприяє також зосередженню
уваги, розвитку пам’яті й мислення учнів.
Добираючи текст для переказу, слід керуватися такими критеріями. Текст
має бути доступним і цікавим дітям відповідного вікового періоду, не
переобтяженим новими для них словами і зворотами, нескладним за
композицією, з невеликою кількістю дійових осіб (якщо текст сюжетний). Учні
мають добре зрозуміти його зміст, мету, образи і мову. Необхідно враховувати
також граматичні вміння учнів: у тексті не повинно бути малознайомих
морфологічних форм, ускладнених типів речень і т.п. Теми текстів для
переказів мусять мати виховну й освітню цінність, розширювати пізнавальний
досвід учнів, формувати їхній світогляд.
Результативність формування в школярів умінь будувати докладний
переказ тексту значною мірою залежить від уміння вчителя правильно
спланувати роботу учнів над переказом.
Пропонуємо орієнтовний план роботи над докладним переказом. Важливе
місце в ній належить підготовці учнів до побудови цього зв’язного
висловлювання, яка передбачає низку послідовних етапів.
Попередня бесіда. Вона проводиться не завжди, але в більшості випадків
необхідна для з’ясування знань учнів про те, про що йтиметься в тексті для
переказу.
На наступному етапі – читання вчителем тексту – дуже важливим є
чіткість і виразність. Після читання відбувається аналіз змісту тексту. В ході
цієї роботи учні повинні усвідомити головну думку та ідейний зміст твору,
чітко уявити собі послідовність подій, причинно-наслідкові зв’язки.
Під час підготовки до переказу необхідно розглянути також будову
прочитаного тексту. Діти визначають зачин твору, з’ясовують, про що йдеться
в основній частині, виділяють кінцівку тексту.
Наступним етапом є складання плану майбутнього переказу. Робота над
складанням плану може проводитися по-різному. Найпростішим є варіант, коли
учням пропонується текст, поділений на логічні частини. Після його
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перечитування школярі виділяють головне в кожній частині, записують його
одним реченням, одержуючи таким чином план переказу. Поступово робота
над планом ускладнюється. Учні читають текст мовчки, самостійно визначають
кількість частин у творі та їх межі й виділяють у кожній частині найголовніше.
Складений таким чином план записується на дошці. Можливе так зване
зворотне планування. Учням пропонується складений і записаний на дошці
план. Вони читають текст і ділять його на частини відповідно до плану. Можна
записати план непослідовно. Тоді школярам, перш ніж почати працювати,
доведеться поставити пункти плану в належній послідовності. Після виконання
таких видів роботи учні зможуть приступати до самостійного складання плану.
Варто зазначити, що план переказу може складатися як із розповідних, так і з
питальних чи називних речень.
Важливим етапом підготовки до написання переказу є аналіз мови, якою
написаний текст. У процесі цієї роботи необхідно звернути увагу дітей на
точність, виразність, забарвленість окремих слів і виразів. Обов’язково слід
зосередити увагу учнів на яскравих словах, образах, які використав автор.
Корисно окремі найяскравіші слова й вирази записати в зошити чи на дошку,
щоб учні могли використати їх у переказі.
Обов’язковою має бути словникова робота, яка полягає не тільки в
тлумаченні незрозумілих школярам слів, а насамперед у збагаченні й
активізації

лексичного

запасу

дітей.

Доцільно

спонукати

учнів

до

спостереження за синонімічним багатством прослуханого тексту. Дітям варто
запропонувати знайти й записати на дошці синонімічні ряди, використані
автором, з’ясувати, з якою метою він їх використав. Учні можуть доповнити
синонімічні ряди, а вчитель має спрямувати їх на обов’язкове вживання слівсинонімів у власних переказах, щоб уникнути невиправданих повторів тих
самих слів, для точнішого висловлення думки, передачі свого ставлення до
того, про що вони писатимуть.
Наступним етапом у роботі над написанням переказу є усне складання
фрагментів тексту за пунктами плану. Під час цієї роботи вчитель має
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заохочувати школярів не повторювати зразок та один одного, а створювати
індивідуальні варіанти текстів.
Письмовому оформленню переказу має передувати орфографічна робота
над словами, під час написання яких можуть виникнути труднощі. Їх доцільно
записати на дошці, підкресливши орфограми.
Перед записуванням переказу активізуються знання учнів про культуру
оформлення тексту. У зошити діти записують переказ тексту самостійно.
Під час аналізу учнівських робіт педагог повинен обов’язково відзначати
і зачитувати найкращі з них.
Структура уроку, присвяченого написанню твору, залежить від виду
твору та рівня розвитку учнів. Наприклад, під час написання твору за картиною
на уроці відводиться час на її розглядання й бесіду за змістом твір про
побачене під час екскурсії вимагає бесіди з метою відтворення в пам’яті учнів
одержаних на екскурсії відомостей перед написанням твору про тривалі
спостереження за природою діти самостійно аналізують календарі погоди і
природи, узагальнюють зроблені власноруч записи.
Однак, незалежно від виду твору, завжди чітко виділяються три етапи
роботи над ним:
1) накопичення матеріалу (спостереження, екскурсії, походи, прогулянки,
розглядання картин, читання художніх творів тощо)
2) відбір і розташування матеріалу (обговорення, визначення головного,
складання плану)
3) словесне, мовленнєве оформлення, тобто власне складання тексту,
його запис, удосконалення, самоперевірка.
Перший і другий етапи можуть виходити за межі уроку. Так, накопичення
матеріалу для твору за екскурсією, за спостереженнями здійснюється задовго
до письма. На уроці ж матеріал відновлюється в пам’яті школярів,
систематизується й оформлюється.
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На уроках, що передують написанню твору, добирається лексика для
нього, можуть бути створені фрагменти тексту. Іноді заздалегідь складається
план.
Тому урок, на якому пишеться твір, у більшості випадків має
розглядатися як підсумок проведеної попередньо роботи.
Побудова уроків, на яких учні вчаться писати твори, залежить від
проведеної підготовчої роботи. Однак можна виділити основні етапи таких
уроків:
1) повідомлення (чи уточнення) теми і завдань майбутнього твору та
обговорення їх з учнями
2) бесіда з метою впорядкування матеріалу, якщо він накопичений
заздалегідь під час спостережень, чи для його накопичення (наприклад,
розглядання картин)
3) складання плану чи його уточнення, якщо він був складений раніше
4) мовна підготовка до створення тексту: запис необхідних слів, їх
орфографічна перевірка тощо складання окремих речень, частин тексту
5) записування твору школярами, спостереження педагога за роботою
кожного учня, надання індивідуальної допомоги
самоперевірка,

6)

вдосконалення

тексту,

виправлення

виявлених

недоліків та помилок
7) зачитування одного-двох кращих творів.
Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів у процесі
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 процесі. Ефективним з таких позицій є
інтерактивне навчання, організація якого передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, які сприяють формуванню навичок і
вмінь,

виробленню

цінностей,

створенню

атмосфери

співробітництва,

взаємодії.
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Однак різноманітні методи, прийоми, форми навчання не повинні бути
самоціллю. Їх добір і використання слід підпорядковувати змісту й меті
навчального предмета, у нашому випадку – формуванню в молодших школярів
мовленнєвої компетентності.
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