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СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ситуативний  –  викликаний  певними  умовами;  який  виник  у  певних
умовах [2, с. 208]. 

Наші  спостереження  свідчать,  що  у  практиці  навчання  мовленнєві
ситуації поки що використовуються недостатньо, що є наслідком відсутності
в  початковій  лінгводидактиці  розробленої  цілісної  системи  ситуаційних
навчальних завдань і вправ. 

Учні складають і розігрують діалоги на середньому і початковому рівнях
тому, що вони не мають цілісного уявлення про діалог, у них ще недостатньо
навичок  для  складання  і  розігрування  діалогів.  Тому  дуже  важливо  на
початкових етапах розвитку діалогічного мовлення переконати кожного учня
в тому, що він може досягти бажаного результату. А це можливо лише за тієї
умови, якщо молодший школяр усвідомлює, щó саме він має виконати, і коли
він  на  власному  досвіді  переконається,  що  одне  і  те  саме  завдання  може
виконати значно краще, ніж виконував раніше. 

Не  можна,  щоб система  існувала  заради  системи,  ситуаційна  вправа
заради  ситуаційної  вправи.  Важливо  підвести  учнів  до  усвідомленого
виконання ситуаційної вправи як окремого завдання і як цілісного процесу.
Звичайно, у кожній ситуаційній картці зазначено мету спілкування, але мета
спілкування   і  мета  виконання  завдання  не  тотожні.  Перша  –  сприяє
визначенню  (на  рівні  усвідомлення)  ходу  мовленнєво-комунікативної
діяльності,  завдань,  добору мовних засобів,  зв’язку з  життєвим досвідом і
потребами,  друга  – розкриває  перед  учнями  механізм  і  умови  досягнення
мети  розвитку  зв’язного  мовлення  –  відпрацювання  конкретних  умінь  і
навичок  у  системі  вправ,  без  яких  складно,  а  подекуди  і  неможливо
розв’язати мовленнєво-комунікативну ситуацію як у процесі навчання, так і в
реальних життєвих ситуаціях.

 Особливість навчальних ситуаційних вправ полягає в тому, що вони
можуть бути використані як на уроках української мови (грамоти і письма),
так  і  на  інших  уроках  (трудове  навчання,  образотворче  мистецтво  тощо),
відповідно до теми.

Наприклад, під час застосування експериментальної методики у 1 класі
тексти  діалогів  було  взято  з  добре  відомих  учням  казок,  а  вчителі
пропонували  учням  відтворити  розмову  персонажів  цих  казок,  при  цьому
було використано відповідні маски, пальчиковий і ляльковий театри, тобто,
вводили  учнів  в  уявну  вигадану  ситуацію.  Результат  спостережень  і
спілкування  з  учителями  дає  можливість  стверджувати,  що  більшості
першокласників складно відтворити добре відомий діалог із казки. Тому такі



вправи варто виконувати разом з учнями не лише на уроках грамоти, але й на
інших уроках і заохочувати у формі гри й у позаурочний час.

У  наступних  класах  використання  ситуаційних  вправ  сприяє
інтегруванню  з  метою  оволодіння  комунікативною,  соціальною  і
громадянською, математичною, природничою, інформаційно-комунікаційною
компетентностями  як  на  уроках  української  мови,  так  і  під  час  вивчення
інших  навчальних  предметів,  відповідно  до  визначених  ключових
компетентностей нової української школи [1].

Наприклад,  використання  ситуаційних  вправ  із  метою  оволодіння
комунікативної компетентності й академічної доброчесності (1), природничої
компетентності (2) і математичної грамотності (3):

1.  Ситуація: на перерві  до тебе  підійшов однокласник із  проханням
списати  домашнє  завдання,  яке  він  не  зрозумів.  Мета: переконати
однокласника, що списувати погано.

2. Ситуація:  уяви,  що  під  час  ранкової  прогулянки  до  тебе
«заговорила» крапелька роси.  Мета: з’ясувати у крапельки роси куди вона
зникає кожного ранку.

3.  Ситуація: ти з  другом у магазині.  У вас  разом 20 грн.  Ти хочеш
купити шоколадку, а товариш — пачку чипсів.  Мета:  переконати товариша
купити шоколадку.

Таким  чином,  навчально-тренувальні  ситуаційні  вправи  можна
використовувати на уроках української мови, на уроках з інших навчальних
предметів, а також на інтегрованих уроках.
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