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Анотація.  Автором  розглянуто  проблему  удосконалення  мовленнєвих

умінь  і  навичок  молодших  школярів,  проаналізовано  засоби  формування

діалогічного мовлення, серед яких великої уваги приділено ситуативним вправ у

процесі навчання української (рідної) мови.
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Основною  метою  навчання  рідної  мови  є  формування  національно

свідомої,  духовно  багатої  мовної  особистості,  яка  володіє  вміннями  й

навичками  вільно  користуватися   мовними  засобами   —   стилями,  типами,

жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння,

письмо).

Мета  дослідження  —   визначення  засобів  формування  діалогічного

мовлення учнів початкових класах.

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  безпосередньо  через

спілкування.  Отже,  основна  увага  вчителя  зосереджується  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  їх  комунікативними  завданнями,  ситуацією



спілкування.  «Формування,  розвиток  навички  мовленнєвої  діяльності

передбачає роботу над побудовою діалогічних і монологічних висловлювань –

усних і письмових» [7, с.12]. 

Проблема  удосконалення  мовленнєвих  умінь  учнів  молодших  класів  є

однією з актуальних, оскільки досконале володіння всіма мовними одиницями у

процесі  мовної  комунікації  служить  засобом  самовираження  особистості,

впливу на інших людей, досягнення цілей у громадському та особистому житті.

Питанням  удосконалення  мовленнєвих  умінь  учнів  початкових  класів

належну   увагу   приділяють  у  своїх   дослідженнях  О. Вишник,   С. Гірняк,

А. Зимульдінова, Ю. Коваленко, О. Мельничайко, О. Прищепа, О. Прудиус, О.

Савченко, С. Стрілець, Н. Третьякова та інші.

До дидактичних засобів навчання діалогу, як і в цілому української мови в

початкових класах, належить слово вчителя, навчально-методичний комплекс,

який  передбачає  взаємодію  посібника  з  розвитку  здібностей  молодших

школярів,  зошита  з  друкованою  основою  (для  1–2  класів),  дидактичного

матеріалу  з  різноманітними  завданнями  на  картках,  технічні  засоби  та

методичного посібника для вчителя. Навчальний процес — це завжди спільна

діяльність учителя й учнів, постійний між ними діалог, який виступає зразком

для формування діалогічного мовлення школярів. За допомогою слова вчитель

організовує  засвоєння  мовних знань  учнями,  формує  комунікативні  уміння  і

навички.

«Зважаючи на психологічні особливості молодших школярів, їхню потребу

в наслідуванні поведінки вчителя, особливої значущості набуває слово педагога

як потужний метод і засіб навчання» [6, с.10], в тому числі і діалогу.

До  навчально-методичного  комплексу  входять  ті  засоби  навчання,  які

спеціально створені або пристосовані для розв’язання навчальних завдань. Це

підручники, навчальні посібники та дидактичні матеріали для учнів: таблиці,

картини, роздавальний та демонстративний матеріал, методичні посібники для

вчителя.  Слід  сказати,  що вчитель і  сам створює своєрідне «портфоліо» для

забезпечення вивчення тої чи іншої теми, конкретно – розвитку комунікативних



умінь  діалогічного  мовлення.  Мотиваційний  аспект  мовленнєвої  діяльності

учнів  значно  підсилюється  завдяки  тому,  що  тексти,  дібрані  вчителем  для

створення мовленнєвих ситуацій та побудови комплексних вправ, інтегруються

з різними видами художньої діяльності – музикою, образотворчим мистецтвом,

драматизацією, елементами хореографії, сценічного мистецтва [4, с.39].

Наприклад,  вивчаючи  твори  Лесі  Українки  «Як  дитиною  бувало»,

«Вишеньки», можна використати для роботи над побудовою діалогів за змістом

цих творів картини І. Марчука «Жовті черешні» та Я. Степового «Вишеньки-

черешеньки». Зорові сприйняття стимулюють розвиток діалогу. 

Особливого значення набуває застосування комп’ютерних мультимедійних

засобів навчання, які мають особливу дидактичну цінність. Це:

— збагачення форм подання інформації;

— урізноманітнення типів навчальних завдань;

— забезпечення миттєвого зворотного зв’язку;

— широкі можливості діалогу в навчальному процесі;

— індивідуалізація процесу засвоєння знань;

— розширення поля самостійності;

— застосування ігрових прийомів;

— активізація навчальної діяльності учнів;

— посилення мотивації навчальної діяльності.

Одним із засобів, який  забезпечує ефективність формування діалогічного

мовлення, є вивчення української мови з використанням на уроках ситуативних

вправ. Його застосування дає змогу:

— навчити дітей слухати і розуміти українську мову;

— збагачувати й активізувати словниковий запас учнів;

— формувати вміння правильної вимови;

— формувати граматичні вміння;

— розвивати монологічне і діалогічне мовлення.

Діалог — це форма спілкування,  яка переважає в повсякденному житті,

професійній  діяльності  людини.  Державний  стандарт  початкової



загальноосвітньої  школи  серед  вимог  до  рівня  загальноосвітньої  підготовки

учнів  початкової  школи  визначає  "розвиток  умінь  висловлюватися  в  усіх

доступних  для  них  формах,  типах  і  стилях  мовлення".  Учитель  повинен

навчити дітей «складати діалог (4–5 реплік [3 клас] і 5 – 6 реплік [4 клас] на

кожного учасника, без врахування етичних формул початку і кінця розмови [7,

с.27].

Учителеві слід пам'ятати, що становлення діалогічної форми спілкування

проходить  ще  в  дошкільному  віці  стадію  скоординованих  мовленнєвих  дій,

спрямованих  на  підтримання  соціального  контакту  (фактична  бесіда),

практичної  взаємодії,  оволодіння  "теоретичним"  і  змістовим  діалогом,

особистісно забарвленим спілкуванням.

У  розвитку  усного  (саме  таке  переважає  в  учнів  молодших  класів)

діалогічного  мовлення  доцільно  широко  використовувати  роботу  в  парах  і

невеликих групах, яка дає можливість висловитись більшості учнів класу. Це

дає можливість прищеплювати школярам культуру спілкування, яка виявляється

не тільки в доречному використанні формул мовленнєвого етикету, а й в умінні

уважно  слухати  співрозмовника,  призупинити  своє  мовлення,  щоб  дати

можливість  висловитися  іншому,  погоджувати  свої  репліки з  тим,  що сказав

співрозмовник,  в  умінні  сказати  йому  добре  слово,  висловити  критичне

зауваження в такій формі, щоб нікого не образити. 

Наприклад: на уроці малювання діти малювали листочки. Одному з учнів

малюнок не вдався. Об’єктивно оцініть роботу товариша, не ображаючи його.

Необхідно розуміти, що оволодіння діалогом — складніше, ніж оволодіння

просто  композиційною  формою  мовлення.  Це,  насамперед,  формування

діалогічної позиції, уміння слухати і розуміти співрозмовника, привертати його

увагу  до себе  і  своєї  діяльності,  цікавитися  співрозмовником і  бути цікавим

йому.

Узагальнюючи  викладені  вище  дані  щодо  формування  та  розвитку  в

молодших школярів мовленнєвих здібностей,  зокрема діалогічного мовлення,

можна  виокремити  такі  методичні  засоби  формування  мовленнєвих  і



комунікативних умінь на уроках української мови: слово вчителя,  навчально-

методичний комплекс, дидактичний матеріал з різноманітними завданнями на

картках, технічні засоби, методичний посібник учителя, ситуативні вправи, які

повністю відповідають меті та змісту сучасної мовної освіти та комунікативно-

діяльнісному підходу до навчання. 
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