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Анотація. У статті розглянуто форми та методи розвитку мовленнєвих

умінь  молодших  школярів,  розкрито  переваги  використання  ситуативних

вправ.
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У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено,

що основна мета  української системи освіти – створити умови для розвитку і

самореалізації  кожної  особистості  як  громадянина  України,  формувати

покоління, здатні навчатися впродовж життя [4, с. 4]. Основною метою навчання

рідної  мови  є  формування  національно  свідомої,  духовно  багатої  мовної

особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно користуватися засобами

рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності

(аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Провівши  низку  спостережень  під  час  уроків,  у  процесі  вільного

спілкування  з  учнями,  на  екскурсіях,  у  ході  підготовки  виховних  заходів,

можемо впевнено сказати, що формат навчання української мови в початкових

класах  слід  удосконалювати  в  бік  комунікативного  розвитку  на  основі

ґрунтовних теоретико-граматичних та лінгвістичних знань.

Мета  дослідження  –  розкрити  переваги  одного  із  прийомів  розвитку

комунікативних умінь, а саме – ситуативних вправ.

Ідея  розвитку  мовленнєво-комунікативних  умінь  –  фундаментальна  в

методиці навчання рідної мови, оскільки шкільна мовна освіта має не тільки

давати учням знання, формувати вміння й навички, а й забезпечувати розвиток



мовного чуття, здібностей у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Проте, як

зауважують методисти, на практиці ідею діяльнісного підходу до мовленнєвого

розвитку  особистості  й  досі  повністю  не  реалізовано,  передусім  з  причини

недостатнього  рівня  процесуально-технологічного  забезпечення  методики

розвитку мовлення учнів на аспектних уроках  з вивчення граматичних тем.

Питанням  удосконалення  мовленнєвих  умінь  учнів  початкових  класів

належну увагу приділяють у своїх дослідженнях Л. Варзацька, М. Вашуленко,

О. Вишник,   С. Гірняк,   А. Зимульдінова,   Ю. Коваленко, К. Пономарьова,

О. Прищепа,           О. Прудиус,    В.Собко,      С. Стрілець, Н. Третьякова,

О. Хорошковська та інші.

Комунікативний підхід до навчання української мови в початкових класах,

як  відомо,  став  домінувальним  у  сучасній  методиці  й  практиці  шкільного

навчання,  що насамперед передбачає  засвоєння її  у  процесі  безпосереднього

спілкування. Отже, основна увага вчителя має зосереджуватися на мовленнєвій

діяльності учнів на уроці. Зрозуміло, що одночасно передбачається і засвоєння

мовного матеріалу, і формування мовно-мовленнєвих умінь та навичок учнів. 

Програми  передбачають  набуття  учнями  елементарних  знань  про

мовлення:  усне  і  писемне,  діалогічне  і  монологічне;  про  особливості

висловлювань,  обумовлені  їхніми  комунікативними  завданнями,  ситуацією

спілкування.

Ефективним  засобом  удосконалення  мовленнєвого  спілкування  є

спеціальна  система  комунікативних  вправ  (ситуативних  завдань  творчого

характеру),  які  формують  увесь  комплекс  умінь  і  навичок,  необхідних  у

продуктивній мовленнєвій діяльності, у тому числі і в її діалогічній формі. Його

застосування забезпечує не лише свідоме засвоєння мовного матеріалу, а й, що

не менш важливо,  мотивацію вироблення практичних умінь використовувати

відповідні мовні засоби для висловлення власної думки. Адже саме відсутність

мотивації удосконалення мовних знань і мовленнєвих умінь є однією з головних

причин  недостатнього  рівня  формування  мовної  і  комунікативної

компетентності школяра.



У  педагогічній  науці  виділяється  два  типи  особистісно  зорієнтованих

ситуацій.  Перший  тип  характеризується  проектуванням  мотиваційної

включеності  в  діяльність,  що  досягається  створеною  на  уроці  атмосферою

самовираження,  самопізнання,  саморозвитку.  Другий  тип  характеризується

змістовим аспектом пізнання і словесної творчості, що знаходить вираження в

системі ситуативних завдань. Основними ознаками особистісно зорієнтованих

ситуацій,  спрямованих  на  підвищення  творчого  потенціалу  особистості  та  її

мовленнєвої компетентності є:

а) життєвість контексту;

б) діалогічність;

в) взаємодія її учасників.

Формування  і  розвиток  навички  мовленнєвої  діяльності  в  Програмі  з

української  мови  для  початкової  ланки  середньої  загальноосвітньої  школи

передбачає роботу над побудовою діалогічних і монологічних висловлювань.

З  цією  метою  можуть  використовуватися  різного  типу  комунікативні

вправи. Зокрема С. Омельчук пропонує таку типологію комунікативних вправ,

яка може використовуватися і в початковій школі: [5, с. 26].

- творчий диктант;

- творчий переказ;

- складання висловлювань;

- ситуативні вправи.

Якщо творчий диктант  та  переказ  сприяють  формуванню монологічного

мовлення,  то  складання  висловлювання  та  ситуативні  вправи  передбачають,

насамперед, вироблення вміння будувати діалоги.

Діалог  є  найпоширенішим  видом  мовленнєвого  спілкування.  За

визначенням  О.  Глазової,  він  організований  як  низка  висловлювань

співрозмовників  (реплік).  У  діалогічному  усному  спілкуванні  поєднано  такі

види  мовленнєвої  діяльності,  як  говоріння  й  аудіювання.  У  писемній  формі

діалогічне мовлення використовують у художніх творах як  засіб  відтворення

мовлення  та  характеристики  персонажів.  «Розвиток  діалогу,  єдність



мовленнєвого  потоку  досягаються  взаємозв’язком  реплік-стимулів  та  реплік-

реакцій» [2, с. 31]. Як особливі мовні одиниці репліки відзначаються деякою

формально-граматичною  завершеністю.  Серед  найпоширеніших  реплік,  які

зустрічаються в мовленні молодших школярів – запитально-відповідні єдності.

Формування  вмінь  і  навичок  діалогічного  мовлення  можливе  за  умови

всебічного  врахування  специфіки  мовлення  як  діяльності,  в  основу  якої

покладено  положення  психолінгвістики  (теорії  мовленнєвої  діяльності).

Мислення й мовлення дитини розвивається в процесі практичної діяльності.

Структура  будь-якої  діяльності,  на  думку вчених,  охоплює чотири фази:

орієнтування, планування, реалізацію і контроль.

Зорієнтуватися  в  умовах  спілкування  –  означає  визначити  мету

майбутнього спілкування та врахувати його умови.

Планування  здійснює  вибір  теми  та  мети  висловлювання.  Реалізація

мовленнєвого  задуму  передбачає  добір  мовцем  адекватних  змістові  слів,

граматичних форм, синтаксичних конструкцій.

Фаза  контролю  полягає  в  зіставленні  мовцем  результату  виконаної

мовленнєвої  дії  з  попереднім  задумом.  Якщо  визначеної  заздалегідь  мети

спілкування не досягнуто, мовець повинен зрозуміти, у якій із трьох попередніх

фаз він допустився помилки.

Саме  з  метою  формування  вмінь  і  навичок,  необхідних  на  кожній  із

чотирьох  фаз  продукування  мовлення,  застосовують  так  звані  ситуативні

вправи.  В  умові  такої  вправи  окреслено  ситуацію  спілкування:  хто  з  ким

спілкуватиметься, де, навіщо. Отже, умовою ситуативної вправи окреслено 1-

шу  й  2-гу  фази  мовленнєвої  дії,  що  спонукає  школярів  самостійно  (або

колективно) змоделювати 3-тю й 4-ту фази.

Найчастіше  завдання  традиційної  вправи  звучить  так:  „Скласти

висловлювання на тему: Моя рідна вулиця восени. Використати однорідні члени

речення”.

Завдання  ситуативного  характеру  потребує  уточнення  мети  такого

висловлювання, співбесідника, місця, часу. Наприклад: „Уявіть собі, що після



літніх  канікул  ви  повернулися  додому.  Наступного  дня,  зустрівшись  із

найкращим другом, вирішили розповісти йому, якою побачили рідну вулицю,

які почуття це у вас викликало”.

Граматичне  завдання:  Складаючи  діалог,  використайте  однорідні  члени

речення.

Ситуативні  вправи  є  ефективним  засобом  формування,  закріплення  й

удосконалення  необхідних  для  діалогічного  спілкування  вмінь  і  навичок.  У

процесі  добору  навчального  змісту  для  розвитку  зв’язного  мовлення,  як

зазначає  А. Зимульдінова [3, с.10], необхідно враховувати: виховну, пізнавальну

й  емоційну  цінність  матеріалу;  його  взаємозв’язок  із  раніше  засвоєним;

можливість варіативності вправ.

Важливою  є  думка  академіка  М.  Вашуленка,  що  на  будь-яких  уроках

учитель  має  звертати  увагу  дітей  і  на  зміст  сказаного,  і  на  те,  яким  саме

способом,  повніше,  виразніше  його  передавати  залежно  від  мети

висловлювання.

Ситуативні вправи на продукування й розігрування діалогів та монологів

мають  бути  якнайтісніше  пов’язані  з  виучуваним  на  уроках  лексико-

граматичним  матеріалом.  У  процесі  виконання  таких  вправ,  на  думку

методистів, школярі мають закріплювати вивчені правила спілкування, норми

українського  мовленнєвого  етикету,  засвоювати  доречні  в  певній  ситуації

спілкування етикетні формули. 

Виконання  ситуативних  вправ  з  метою  навчання  молодших  школярів

діалогічного  мовлення  відкривають  великі  можливості  для  збагачення,

уточнення  й  активізації  словникового  запасу  учнів,  а  також для  формування

вмінь і навичок дотримуватися вимог (!!!) певного функціонального стилю. 

«У  ситуаціях,  близьких  до  життєвого  досвіду  дітей,  що  викликані

природною  потребою  в  усних  висловлюваннях,  мовленнєва  діяльність  є

активною і безпосередньою» [3, с. 11].

Ситуативні  вправи  можуть  мати  різну  комунікативну  мету:  висловити

запрошення, аргументувати відмову, озвучити прохання, заперечити, провести



діалог-суперечку,  довести  свою  думку,  толерантно  висловити  претензії,

апелювати до когось та інше. Висловлювання мають складатися не більше як із

3-4 реплік. У 2 класі такі вправи пропонують виконувати за зразком, а вже в 3-4

класах варто практикувати самостійне виконання їх із наступним аналізом щодо

правильності  використання  граматичних  форм  і  відповідності  змісту

висловлювання.  Учні  охоче створюють подібні  діалоги тепер уже у  процесі

опрацювання інших програмових тем.

Такі вправи сприяють позитивному спілкуванню, стимулюють мовленнєву і

творчу  діяльність  усіх  учасників  навчального  процесу.  І  це  є  запорукою

формування загальномовленнєвих умінь і навичок, адже важливо, як зауважує

М. Вашуленко,  щоб діти розуміли,  що вони просуваються вперед,  відчували

задоволення від власного успіху й успіху тих, хто поруч, бачили позитивний

результат.[1, с.117].

Узагальнюючи  викладені  вище  міркування,  можна  констатувати,  що

з-поміж пріоритетних методичних засобів формування комунікативних умінь на

уроках  української  мови  чільне  місце  належить  ситуативним  завданням,  які

відповідають  меті  і  змісту  сучасної  мовної  освіти  та  комунікативно-

діяльнісному підходу до навчання.
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