
Шкiльна мовна освiта покликана формувати
особистiсть високої мовленнєвої компетентностi,
здатної до активного спiлкування в усiх сферах су-
часного життя. Завдання вчителя-словесника в
цьому аспектi – виробляти в учнiв умiння й навич-
ки комунiкативно виправдано користуватися засо-
бами мови в рiзних життєвих ситуацiях, розвивати
всi види мовленнєвої дiяльностi, акцентуючи ува-
гу, зокрема, на аудiюваннi й говорiннi, оскiльки їм
на уроках придiляється менше уваги, нiж читанню
i письму.

Потреба мовленнєво-комунiкативного розвитку
школярiв усвiдомлюється в методицi навчання ук-
раїнської мови з часу її виникнення, проте реалiзу-
ється дещо однобiчно, в основному через вироблення
писемного монологiчного мовлення. Значний крок у
справi формування мовленнєво компетентної особи-
стостi зроблено в чиннiй шкiльнiй програмi з рiдної
мови (2005), де особливого значення надається
аудiюванню прочитаного тексту, дiалогiчному та мо-
нологiчному мовленню. Проте цi вимоги, на нашу
думку, не забезпеченi повною мiрою методично, бо в
пiдручниках бракує теоретичного матерiалу. 

Тому конче потрiбно шукати оптимальних шля-
хiв формування мовної особистостi, спираючись на
вiдповiднi теоретичнi психолого-педагогiчнi та лiнг-
водидактичнi науковi засади, що сприяли б ефектив-
ному навчанню грамотного українського мовлення
учнiв загальноосвiтнiх шкiл, якi б у самостiйне жит-
тя вступали мовленнєво пiдготовленими до розв’я-
зання особистих i громадських проблем, дотримую-
чись мовленнєвого такту, толерантностi, культури
спiлкування, ввiчливостi, iнших якостей нової сис-
теми взаємних стосункiв i успiшної спiвпрацi сучас-
ної дiлової людини.
Умови, за яких процес вироблення комунiкативних

умiнь i навичок може стати бажаним
Процес вироблення комунiкативних умiнь i на-

вичок учнiв 5–9-х класiв може стати ефективним та
бажаним, якщо:

а) засвоєння знань про лiнгвiстичнi та комунiкативнi
особливостi монологiчного й дiалогiчного мовлення
вiдбувається систематично, послiдовно;

б) застосовується система навчально-тренувальних
вправ, на основi яких формується мовленнєвий етикет та
культура спiлкування;

в) здiйснюється безперервний зв’язок мiж уроками
вивчення мовних тем, розвитком зв’язного мовлення, фа-
культативними заняттями i позакласними заходами;

г) практикуються рiзноманiтнi комунiкативнi вправи
на активне i свiдоме закрiплення вивченого матерiалу;

*) правильно визначаються принципи, методи i при-
йоми навчання, спрямованi на формування комунiкатив-
ної компетентностi.

Систематичнiсть та послiдовнiсть 
у роботi з розвитку комунiкативних умiнь

Тiльки систематична робота на уроках, яка веде
дiтей вiд легкого до важчого, вiд простого до
складнiшого, може дати бажанi результати. Послi-
довнiсть у справi розвитку комунiкативних умiнь
означає, що кожне нове завдання, яке вчитель дає
на уроцi, спирається на попереднє. З допомогою
вчителя учнi мають усвiдомити, в чому подiбнiсть
i вiдмiннiсть усної й писемної мови. Вони повиннi
знати, зокрема, що усна мова завжди розрахована
на слухове сприйняття i має свого спiвбесiдника.
Усна, особливо розмовна мова, менш повна. Часто
вона доповнюється мiмiкою, жестами. А писемна
мова i змiстом, i конструкцiєю речень має бути
повнiшою, докладнiшою. Тут порядок слiв у ре-
ченнi має бiльше значення, нiж у мовi уснiй. Роз-
виток усної мови великою мiрою сприяє розвит-
ковi писемної, тому доцiльно практикувати
вiдповiднi вправи.

Форми i методи роботи можуть бути такi:
� вiдтворення змiсту прослуханого або прочитаного

тексту за питаннями, щоб потiм переказати його в цiлому;
� переказ прочитаного з використанням iлюстрацiй

до тексту, що наочно вказують послiдовнiсть змiсту;
� придумування iлюстрацiй до опрацьованого тексту

з наступним переказуванням його;
� переказ за поданим планом;
� розповiдi учнiв про побачене, пережите.

Словникова робота
У формуваннi комунiкативної компетентностi

учнiв багато важить словникова робота. Без повсяк-
часного використання рiзноманiтних словникiв
годi досконало оволодiти мовою. 

Доцiльно провадити системну роботу над уточ-
ненням i збагаченням лексикону учнiв, бо, маючи
обмежений запас слiв, часто не розумiючи змiсту
того чи iншого поняття, вони вживають їх у неточ-
ному або в невластивому їм значеннi. Крiм того, не
можна забувати про пасивний словниковий запас
своїх вихованцiв i за допомогою вiдповiдних вправ
активiзувати його.

Не менш важливо дбати про чистоту мови. Тре-
ба, щоб дiти не надуживали дiалектизмами, не
засмiчували власне мовлення суржиком. Цьому до-
поможе запровадження мовного режиму в школi,
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пильне спостереження вчителя за мовою кожного
учня, виправлення мовленнєвих хиб.

Готуючись до урокiв, слiд виокремлювати тi сло-
ва, на яких є потреба загострити увагу учнiв, проду-
мувати вправи, у процесi виконання яких буде пояс-
нено змiст i значеннєвi вiдтiнки слiв, а також дiти
вчитимуться вживати цi слова у зв’язному мовленнi. 

У словниковiй роботi є свої труднощi. Часто ди-
тина не розумiє слова тому, що позначуваний ним
предмет вона знає пiд iншою назвою. У такому разi
слiд замiнити невiдому учням назву на вiдому. На-
приклад: лелека – чорногуз, гас – керосин та iн. Пара-
лельно треба на конкретних прикладах розкривати
поняття багатозначностi слiв, синонiмiї та антонiмiї.

Функцiйний пiдхiд до вивчення речення
Одне з важливих завдань мовника – навчити

школярiв правильно будувати речення рiзних
типiв. Виконуючи вправи, якi добирає вчитель, во-
ни конструюють речення, рiзнi за iнтонацiєю (роз-
повiднi, спонукальнi, питальнi), за емоцiйним за-
барвленням (окличнi, неокличнi), а потiм озвучу-
ють їх. Одночасно набувають умiнь складати непо-
ширенi й поширенi речення, перетворювати поши-
ренi на непоширенi i навпаки. Ефективними є такi
форми роботи:  
� З поданих слiв скласти речення, поставити їх у

потрiбнiй формi.
Катерина, нi, слухала, нi, батька, неньки, не.
�Побудувати непоширенi речення, логiчно

поєднавши слова першого i другого рядка.
Сонце, соловейко, жито, машина.
Колоситься, сховалось, спiває, мчить.
�Поширити речення другорядними членами.
Тече вода. Вiє вiтер. Верба похилилась.
� Зредагувати речення.
Микола прокинувся рано вранцi, вiдкрив очi й

усмiхнувся сонцю. Дiти з задоволенням включилися у
гру, наввипередки пiдбирали слова для кросворда.
� Закiнчити речення.
На лузi зеленiє висока… 
Весело проводять дiти зимовi…
�Виправити деформований текст, розкривши

дужки й поставивши слова в потрiбнiй формi.
Синiм холодним блиском (одсвiчувати) пагорб. Над

чорною землею (вставати) бiлi-бiлi хмари. Вони (обляга-
ти) по обрiю високе зеленкувате небо.

Текст у системi розвитку мовлення
Розвитковi комунiкативних умiнь i навичок

сприяє робота з текстом, зокрема проведення усних
та письмових переказiв. Цей вид дiяльностi має ве-
лике виховне й освiтнє значення. Для переказу слiд
добирати тексти з нескладним сюжетом, природо-
знавчого, iсторичного, героїчного змiсту, актуальнi
з погляду сьогодення. Щоб переказати прослухане
докладно, послiдовно, правильно, учень має запа-
м’ятати змiст, зрозумiти основну думку твору. До
цього учнiв треба готувати, навчати їх вникати у
змiст того, що вони читають чи слухають, простежу-
вати логiку та розвиток викладу. Пiдготовча робота

буде результативною, коли їй передуватиме мовний
та стилiстичний аналiз тексту, коли учнi засвоять
потрiбнi слова й вирази. В мiру того, як дiти набува-
тимуть навички, потрiбнi на цьому етапi, пiдготовку
можна поступово скорочувати й надавати їм щора-
зу бiльшої самостiйностi. 

Нинi у шкiльнiй практицi є два основних види
переказу: навчальний i контрольний. Основним є
перший, i його треба застосовувати широко, а конт-
рольний проводити раз на семестр (у 5–9-х класах).

Не менш важливо навчати школярiв складати
мiнi-твори розповiдного та описового характеру,
твори-роздуми, якi сприяють розвитковi їхнього
мислення, мовлення, творчої думки. 

Перед будь-якою творчою роботою доцiльно
провести бесiду. Разом з учителем учнi обговорять
тему, складуть план, доберуть мовний матерiал.
Дiти зможуть цiкаво розповiсти лише про те, що во-
ни добре знають. 

Активiзує творчу думку учнiв такий вид роботи,
як твiр за поданим початком iз завданням викори-
стати власнi спостереження над природними яви-
щами, суспiльними подiями, зокрема й тими, про
якi знають iз розповiдей старших, дати їм оцiнку.
Наприклад:

Теплий ясний лiтнiй день. Учнi з учителем на екскур-
сiї вивчають рiдний край. Вони зупинились на високому
березi рiчки… 

Далi дiти пишуть самостiйно, добирають потрiб-
нi слова й вирази, послiдовно викладають зiбраний
матерiал.

На уроках лiтератури доцiльно практикувати
складання усного твору-характеристики лiтератур-
ного персонажа за поданим планом, основою для
якого мають стати дитячi переживання та враження
вiд прочитаного. 

Важливе мiсце у формуваннi комунiкативної
компетентностi займають твори за картиною. На-
вiть найбiльш мовчазнi дiти, розглядаючи художнє
полотно, починають мiркувати i висловлюватися.
Зоровi образи збуджують уяву, емоцiї, зроджують
потребу в художньому осягненнi дiйсностi. Прилу-
чення до мистецтва формує художнiй смак учнiв,
спонукає розширювати виражальнi засоби власного
мовлення, досягати образностi вислову. 

При цьому вчителевi належить уважно добирати
живописнi твори для опису, ретельно визначати ме-
тоди i прийоми роботи на кожному етапi уроку,
складниками якої мають бути: 

– попередня бесiда, що має пiдготувати учнiв до ви-
значення теми картини;

– розгляд художнього полотна;
– аналiз картини;
– колективне складання плану до майбутнього твору,

запис його на дошцi;
– використання лiтературно-художнього матерiалу,

що певною мiрою вiдображає змiст картини;
– словникова робота;
– написання твору.
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Одним iз життєво значущих видiв учнiвських
висловлювань є замiтка в газету з пропозицiями,
висновками. Цей жанр передбачає чiтку мету спiл-
кування – подiлитися своїми враженнями, мiрку-
ваннями, досвiдом – i має конкретного адресата мо-
влення. На уроцi слiд ознайомити учнiв iз жанрови-
ми особливостями замiтки, зокрема таких її рiзно-
видiв, як iнформацiйна та дискусiйна, докладно
спинитися на сутi та змiстi пропозицiй i висновкiв.
Далi учнi можуть виконувати самостiйну роботу –
складати замiтки на актуальну тему.

З метою формування комунiкативної компетент-
ностi – запоруки виховання соцiально активної осо-
бистостi – у шкiльнiй програмi вiдводиться чимало
часу на аудiювання, читання мовчки та вголос. У цих
видах дiяльностi учнi мають вправлятися на
спецiально дiбраних текстах, якi сприяють розвит-
ковi мовленнєвих умiнь i навичок. При цьому треба
враховувати не тiльки вiковi особливостi дiтей, а й
їхнi здiбностi. Тексти з таких галузей, як iсторiя, бiо-
логiя, географiя, дають можливiсть учням глибше оз-
найомитися з термiнологiєю рiзних наук. На їхнiй
основi можна будувати й розiгрувати навчальнi ситу-
ацiї з використанням типових форм спiлкування –
усного дiалогу, усного та письмового монологу. Усе
це працює на розширення лексичного запасу шко-
лярiв, глибше пiзнання ними рiдної мови. 

Система навчання дiалогiчного мовлення
Істотною педагогiчною проблемою нинi є не

стiльки вдосконалення методики, скiльки вироб-
лення цiлiсної системи навчання усного дiалогiчно-
го мовлення учнiв 5–9-х класiв як основи спiлку-
вання й показника рiвня загальної культури, освiче-
ностi, iнтелiгентностi та дiловитостi людини. Вва-
жаємо, це має бути спецiально розроблена, науково
об*рунтована система, яка враховує особливостi
навчання дiалогування учнiв, можливостi програм
та пiдручникiв, пiдготовку самих учителiв, головнi
завдання навчання, зафiксованi Державним стан-
дартом української мови, зокрема формування ду-
ховного свiтогляду школярiв, оволодiння культу-
рою мовленнєвого спiлкування, передусiм ук-
раїнським мовленнєвим етикетом, розвиток умiнь i
навичок продукування висловлювання, умiнь
орiєнтуватися в рiзних ситуацiях спiлкування.

Актуальнiсть проблеми навчання усного
дiалогiчного мовлення потребує такої органiзацiї
процесу засвоєння знань, яка забезпечувала б розви-
ток пiзнавальної дiяльностi учнiв i водночас створю-
вала сприятливi умови для вдосконалення мов-
леннєвих навичок провадити дiалог, умiння бути
повноправним учасником дiалогiчного спiлкування.

Дiалог, що визначається як розмова двох або
бiльше осiб, – це i процес мовленнєвої дiяльностi
(дiалогування), i його результат (дiалогiчний текст). 

Розвиток дiалогу, його зовнiшнiй i внутрiшнiй
рух реалiзуються в реплiках. Розрiзняють реплiку-
стимул, реплiку-реакцiю i реакцiйно-стимулюючу
реплiку, взаємозв’язком яких i досягається єднiсть

мовленнєвого потоку, перебiг розмови. Перша з них
виражає запитання, повiдомлення, пропозицiю, по-
здоровлення, переконання, впевненiсть, невпев-
ненiсть, прохання, побажання тощо i спонукає
спiврозмовника до реагування. Друга виражає зго-
ду, незгоду, уточнення почутого тощо. Третя реагує
на стимулюючу реплiку й одночасно стимулює до
продовження розмови.

Дiалогiчне спiлкування – явище ситуативне, то-
му цiлком зрозумiти його можна тiльки в контекстi
тiєї ситуацiї, в якiй створюється мовленнєвий акт.
Навчальнi мовленнєвi ситуацiї ставлять учня в умо-
ви, iдентичнi природним, дають змогу активiзувати
розмовнi формули, вiдповiдну лексику, граматичнi
структури, не фiксуючи уваги на них, збуджують
уяву учнiв, спонукають їх правильно оформляти
свою думку. Змiнюючи тi чи iншi моменти ситуацiї,
можна керувати висловлюваннями учнiв i спрямо-
вувати їх у потрiбне мовно-мовленнєве рiчище.

Важливою особливiстю усного дiалогiчного мов-
лення є фразеологiчнiсть. Переважна бiльшiсть ус-
талених зворотiв має оцiнне значення – виражає
позитивну або негативну характеристику особи чи
предмета пiд час спiлкування. Фразеологiзми, як i
слова, служать будiвельним матерiалом для реплiк,
вони характеризуються образнiстю, опуклiстю, не-
замкненiстю структури. Тож удало вжитий фразео-
логiчний зворот пожвавлює дiалогування, робить
його емоцiйним. 

Учнi мають усвiдомити, що в усному дiалогiчно-
му мовленнi чiльне мiсце займає елiптичнiсть (окре-
мi члени реплiки випускаються). Невiд’ємними ком-
понентами й носiями елiптичностi дiалогу є короткi
клiшованi форми дiалогiчних реплiк. Клiшованiсть
iстотно пiдвищує точнiсть, виразнiсть, стiйкiсть i си-
туативну заданiсть дiалогiчного мовлення.

Немаловажно на практицi учням переконатися,
що однiєю з характерних ознак дiалогiчного мовлен-
ня є повторення слiв i їхнiх сполучень, якi будують-
ся в дiалогах за правилами розмовно-побутового
мовлення. Вони мають також навчитися враховува-
ти стилiстичну диференцiацiю мовлення, яка пере-
дбачає окремий пiдхiд до стилю кожного висловлю-
вання, що вiдповiдає певнiй ситуацiї спiлкування.
Крiм того, учнi повиннi усвiдомити важливiсть у
дiалогiчному мовленнi додержання мовленнєвого
етикету, коректного використання невербальних за-
собiв – виразу обличчя, погляду, жестiв, мiмiки. 

У процесi навчання усного дiалогiчного мовлен-
ня на уроках словесностi доцiльно використовувати
рiзнi форми й методи роботи. Вибiр їх визначається
методичними етапами урокiв, такими, як презента-
цiя мовного матерiалу та засобiв оперування ним;
пояснення вчителя; самостiйна пошукова дiяль-
нiсть учнiв; виконання тренувальних вправ; прак-
тичне застосування засвоєного матерiалу у процесi
дiалогування.

Найприйнятнiшi форми i методи навчання усно-
го дiалогiчного мовлення:

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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– бесiда (евристична, пiдготовча, повiдомлювальна,
узагальнювальна, повторювальна);

– розповiдь (пояснення); 
– спостереження;
– реконструювання; 
– конструювання;
– продукування, так званий комунiкативний метод,

дiалогування, диспут, дискусiя.
Кожний метод реалiзується вiдповiдними при-

йомами навчання, скажiмо, метод дiалогування пе-
редбачає опрацювання окремих граматичних форм,
добiр формул мовленнєвого етикету, правил пове-
дiнки, вибiр iнтонацiї, побудову дiалогiчних реплiк,
дiалогiчних єдностей тощо.

Для формування дiалогiчних мовленнєвих умiнь
i навичок важливо пропонувати дiтям систему ко-
мунiкативних вправ: мовно-мовленнєвих, умовно-
мовленнєвих i власне-мовленнєвих. Першi з них
спрямованi на засвоєння мовного матерiалу, який є
будiвельним для продукування дiалогiчних реплiк за
зразком (конструювання реплiк, орiєнтуючись на по-
даний приклад, замiна однiєї конструкцiї на iншу за
аналогiєю), за iнструкцiєю (складання реплiк iз
дiбраними синонiмами, антонiмами, метафорами для
образного оформлення змiсту, добiр фразеологiзмiв,
прислiв’їв, прийнятних звертань до спiврозмовника),
за завданням типу: побудувати реплiку-вiдповiдь на
вимогу вчителя «погодьтеся…», «перепитайте…»,
«уточнiть…», «дiзнайтеся…».

Умовно-мовленнєвi вправи скеровують учнiв на
побудову переважно дiалогiчних єдностей, що ви-
ражають запит iнформацiї, уточнення, захоплення,
радiсть тощо. Вони мiстять завдання на кшталт
«Вiдреагуйте на…», «Дайте вiдповiдь…», «Попросiть
вибачення…» та iн.

Власне мовленнєвi вправи передбачають побудо-
ву дiалогiчних текстiв за певними одиничними або

парними допомiжними опорами, якими можуть бути
початковi дiалогiчнi єдностi або дiалогiчнi реплiки,
тема дiалогу, кiнофiльми, художня лiтература тощо. 

Удосконаленню дiалогiчного мовлення слугує i
позакласна робота, мета якої – удосконалення по-
трiбних навичок для всебiчного розвитку мов-
леннєвої культури особистостi. Цьому сприятимуть
культурно-масовi форми позакласної роботи –
засiдання в гуртках, тематичнi вечори, диспути,
дискусiї, вiкторини та iн.

Отже, методичний спектр словесника надзвичай-
но широкий, спроможний оптимально забезпечити
вироблення комунiкативних компетенцiй школярiв,
а також створити належнi умови для саморозвитку,
самовдосконалення i самореалiзацiї особистостi.

Формуючи компетентну особистiсть, передусiм
потрiбно:

– закласти мiцний фундамент – збагатити знаннями;
– дати обсяжний словниковий запас;
– навчити вiльно висловлювати думки;
– виробити вмiння аналiзувати, синтезувати, кла-

сифiкувати подiї й оцiнювати їх, мати на все власну
думку;

– навчити орiєнтуватися у великому потоцi iнфор-
мацiї, вибирати з нього основне.

Працюючи над формуванням комунiкативної
компетентностi учнiв, над удосконаленням їхньої
грамотностi, треба пам’ятати, що одна вчасно не ви-
правлена помилка тягне за собою десятки нових. То-
му все – i твiр, i конспект, i найменшу нотатку – слiд
завжди писати грамотно, уважно стежачи за кожною
буквою, за кожним знаком, за правильнiстю думки,
за вимовою. 

Учитель – головна рушiйна сила в забезпеченнi
процесу формування самоосвiтньої компетентностi
учнiв. Вiд нього передусiм залежать результати,
яких досягнуть учнi.
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