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асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Комунікативний підхід до навчання української мови в початкових класах,

як  відомо,  став  домінувальним  у  сучасній  методиці  і практиці  шкільного

навчання, що насамперед передбачає засвоєння її безпосередньо у спілкуванні.

Основна  увага  вчителя  зосереджується  на  мовленнєво-комунікативній

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

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

Проблеми розвитку зв’язного мовлення молодших школярів розглянуто у

працях  В. Бадер,  М. Вашуленка,  О. Вишник,  С. Дубовик,  М. Захарійчук,

К. Понамарьової, В. Собко, М. Стахів та ін.

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

доречно  зазначає  С. Омельчук,  на  практиці  ідея  діяльнісного  підходу  до

мовленнєвого розвитку особистості   досі  повністю не реалізована,  передусім

через недостатній рівень процесуально-технологічного забезпечення методики

розвитку мовлення учнів на аспектних уроках у зв’язку з вивченням лексико-

граматичних тем, зокрема синтаксису.

Функціонально-смисловий  підхід  до  організації  процесу  розвитку

мовлення молодших школярів, зокрема діалогічного, реалізується таким чином:

визначення мети уроку розвитку зв’язного мовлення і повідомлення її учням у

доступній  для  них  формі,  що  сприяє  усвідомленню  ними  завдань  уроку,

ситуації,  мети  висловлювання,  орієнтації  на  адресата,  на  основі  яких

визначається тип (повідомити, переконати, розповісти, довести тощо) і  форма

мовлення  (усне  чи  писемне),  вибір  мовних  конструкцій  і  функціонування  в



ньому  лексико-граматичних одиниць.  Усе  це  неможливе  без  відповідного

взаємозв’язку мови і мовлення, а також,  мовлення і мислення.

Тенденції  і  рівень  сформованості  в  молодших  школярів  мовленнєво-

комунікативної  компетентності,  розвитку  зв’язного  мовлення,  зокрема

діалогічного, великою мірою залежить від: 

—  наявних знань про особливості усного і писемного мовлення;

— знань про ознаки і будову діалогу;

— сформованості умінь орієнтуватися у ситуації спілкування;

—  навичок  володіння  інтонацією,  мімікою,  жестами,  позамовними

засобами спілкування;

— уміння слухати співрозмовника;

— усвідомлення компонентів мовленнєво-комунікативної діяльності;

— вибору ефективних методів, прийомів і засобів (застосування у системі

вправ);

— майстерності педагога у застосуванні їх [1, с. 155].

Отже,  розвиток  зв’язного  мовлення  школярів у початкових  класах  слід

розглядати з  огляду тенденцій на наступність між дошкільною і  початковою

ланками  освіти,  перспективність  оволодіння  на  наступних  рівнях  загальної

середньої освіти й освіти протягом усього життя.  Важливе значення відіграє

мовленнєво-комунікативна  готовність  до  навчання  на  всіх  етапах  процесу

оволодіння рідною мовою, визначення сфери впливу на мовленнєвий розвиток

учня   з  боку  сім’ї,  школи,  навколишнього  середовища,  інформаційно-

комунікаційних технологій, спілкування з дорослими й ровесниками. 
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