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Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української 

мови(аудіювання, говоріння) 

Одним із основних напрямів компетентнісно-орієнтованого навчання є формування 

мовленнєвої компетентності школярів, яка полягає у здатності слухати, сприймати й 

відтворювати інформацію, читати і розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, 

переконувати і відстоювати свою точку зору, висловлювати власні думки, міркування, 

погляди в усній і письмовій формах.  

Для забезпечення зазначеної компетентності базовою навчальною програмою з української 

мови для 1-4 класів (розділ «Мовленнєва діяльність»)  визначено зміст навчального 

матеріалу і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Програма націлює 

на те, що основну увагу в навчанні української мови слід приділяти розвитку в молодших 

школярів навичок чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і 

письма. 

 В основі формування мовленнєвої компетентності молодших школярів лежить уміння 

слухати і розуміти усне мовлення. Тому, починаючи з 1 класу на уроках української мови, 

передбачена робота над формуванням аудіативних умінь. Учням пропоную завдання на 

сприймання різних мовних одиниць (звуків, слів, словосполучень, речень, текстів), 

усвідомлення значень окремих елементів тексту (слів, словосполучень, речень), а також 

розуміння тексту (його теми, фактичного змісту, основної думки, окремих особливостей 

побудови, стилю). Для набуття таких навичок використовую  різноманітні вправи : 

«Мікрофон», «Крісло автора», « Інтерв’ю» . 

Добираючи вправи з аудіювання, необхідно дбати про те, щоб вони були пов’язані з іншими 

завданнями уроку. Наприклад, ознайомлюючи першокласників з новим звуком і буквою, яка 

його позначає, доцільно запропонувати визначити місце цього звука в конкретних словах (на 

початку, в середині, у кінці слова -  ), розпізнати нову букву серед вивчених раніше літер і 

т.ін.  На цьому етапі використовую вправу « Впіймай звук», « Знайди букву» тощо. 

 Якщо аудіативне завдання передбачає роботу з цілим текстом, то наступні етапи уроку 

можуть будуватися на матеріалі цього ж тексту (скажімо, учням пропонується знайти в 

ньому синоніми, речення зі звертанням чи однорідними членами, вибрати певну частину 



мови тощо). Найефективнішим способом перевірки розуміння тексту є запитання за його 

змістом з кількома варіантами відповіді на кожне з них, серед яких треба вибрати правильну. 

Перевірка аудіативних умінь шляхом переказування тексту чи бесіди за його змістом не є 

об’єктивною, оскільки часто трапляється так, що учень розуміє текст, але не може логічно 

побудувати його переказ чи правильно сформулювати відповідь на поставлені запитання під 

час бесіди за його змістом. Для вироблення аудіативних вмінь використовую стратегії «Гора 

сюжету», « П’ять пальців ». 

Навчаючи слухати і розуміти текст на уроках української мови, привчаю дітей визначати 

мету аудіювання, створюю мотиваційну настанову, спрямовану на виникнення в учнів 

бажання слухати, інтересу до роботи на уроці.  

Важливе місце у формуванні мовленнєвої компетентності учнів початкових класів 

відводиться розвитку навичок усного діалогічного і монологічного мовлення (говоріння).  

Робота над діалогом передбачає два етапи:  

1) відтворення, розігрування діалогу із прослуханого чи прочитаного тексту;  

2) складання діалогу за ситуативним малюнком, словесно описаною ситуацією, опорою 

на допоміжний матеріал, а також самостійно, дотримуючись правил етикету, культури 

спілкування.  

Методика роботи над розвитком діалогічного мовлення передбачає врахування 

психологічної структури цього виду мовленнєвої діяльності, яка включає такі складові: 

мотив, мету, засіб (мова) і кінцевий результат (очікувана реакція співрозмовника). 

 Необхідним для створення діалогу є мотив, бажання висловити ту чи іншу думку, що 

реалізується по-різному залежно від ситуації мовлення. Тому навчальний процес слід 

будувати так, щоб у дітей виникала потреба щось повідомити, з’ясувати певні питання, 

висловити ставлення до проблеми, що розглядається. Вступаючи в діалог співрозмовники 

мають знати, яка мета їхнього спілкування, що вони хочуть з’ясувати в ході розмови. 

 У побудові діалогу значну роль відіграє ініціативна репліка. Вона є мовленнєвим стимулом і 

носієм теми. Важливою умовою досягнення мети діалогу є досконале володіння його 

учасниками мовою як засобом спілкування. Діалог вимагає чіткого формулювання запитань, 

точних і лаконічних відповідей, ввічливого звернення до співрозмовника, толерантного і 

коректного висловлювання зауважень, заперечень, порад тощо. Діалог можна вважати 

результативним, якщо досягнуто мети всіх учасників спілкування, ніхто в процесі розмови 

не був ображений, невислуханий чи незрозумілий. 



 У процесі формування діалогічного мовлення велика увага приділяється засвоєнню 

школярами формул мовленнєвого етикету – ввічливих слів, які  вживаються під час вітання, 

прощання, прохання тощо. Учні початкової школи повинні запам’ятати найуживаніші 

формули етикету, знати, за яких обставин кожна з них уживається, а також правильно й 

доречно використовувати їх у власному мовленні. 

Розвиток навичок діалогічного мовлення розпочинаю з першого класу. Для дітей цей вид 

мовлення є важчим, ніж монологічне, воно формується в процесі розмови двох партнерів, 

його не планують заздалегідь, воно тісно пов'язане з ситуацією. Саме тому на уроках 

навчання грамоти в 1-му класі я застосовую спочатку підготовчі вправи. Навчаю дітей 

будувати запитання і відповіді на них, тобто ознайомлюю із репліками-запитаннями та 

репліками-відповідями. Для цього використовую малюнки, невеликі за обсягом тексти, 

безпосередню навчальну ситуацію в класі. 

Оскільки молодшим школярам притаманне наочно-образне мислення, то формування 

навичок діалогічного мовлення здійснюю за допомогою різних видів опор: 

• малюнкові (конкретні предмети, сюжетні малюнки, предметні малюнки, маски для 

інсценування); 

• словесні (опорні слова, варіанти реплік початку діалогу, репліки одного із 

співрозмовників); 

• графічні  (запитання-відповідь). 

Використовувати зазначені види опор потрібно залежно від рівня сформованості навички 

діалогічного мовлення учнів. Слід пам'ятати, що для слабших учнів опора необхідна, а 

сильнішим — вона може заважати, оскільки допоміжні матеріали обмежують самостійність 

мислення таких дітей. Допоміжні матеріали прибираю поступово: спочатку — малюнки, 

потім — схеми й, нарешті, опорні слова й репліки. У 4-му класі учні повинні вміти складати 

діалоги самостійно, без допоміжних засобів. Формувати навички діалогічного мовлення 

допомагають комікси, які дуже подобаються дітям. Спочатку учням пропоную обрати  1-2 

репліки, які підходять за змістом, пізніше даю завдання підібрати усі репліки до коміксів. 

Після таких підготовчих занять переходимо до самостійного складання коміксів. 

 Формування усного монологічного мовлення має здійснюватися шляхом: 

1) переказування прочитаних чи прослуханих текстів;  

2) побудови власних висловлювань на основі побаченого, пережитого.  

Монолог зазвичай адресований не одній людині, а багатьом. Відповідно, автор повинен 

побудувати його так, щоб він був зрозумілий будь-якому слухачеві. Тому до монологічного 

мовлення висуваються високі вимоги. Воно має характеризуватися такими ознаками, як: 



змістовність, логічність, точність, багатство мовних засобів, виразність, чистота, 

правильність. Аби забезпечити змістовність висловлювань, потрібно пропонувати дітям 

говорити чи писати тільки про те, що їм добре відомо. Треба, щоб розповідь школяра була 

побудована на відомих йому фактах, на основі його власних спостережень, життєвого 

досвіду. Необхідно, щоб висловлювалися добре обмірковані думки, щирі переживання.  

Важливою вимогою до мовлення є його логічність: послідовність, обґрунтованість викладу 

думок, відсутність пропусків і повторів, наявність висновків, які випливають зі змісту. 

Точність мовлення забезпечується не тільки вмінням учнів точно передавати факти, 

спостереження чи почуття, а й здатністю вибирати для цього відповідні мовні засоби – слова 

та словосполучення, які з максимальною точністю передають найхарактерніші риси того, про 

що або про кого йдеться у висловлюванні. Отже, точність вимагає володіння всім багатством 

мовних засобів, а також уміння вибирати в кожному конкретному випадку слова, конструкції 

речень, найвідповідніші змісту повідомлення чи твору.  

Оскільки монологічне висловлювання призначене для слухача, то автор, зацікавлений у 

тому, щоб його почули, зрозуміли і правильно сприйняли, має  подбати про виразність свого 

мовлення. Під виразністю слід розуміти не тільки дотримання розділових знаків та інтонації, 

а й уміння яскраво, переконливо і стисло висловлювати думку, здатність впливати на людей 

через відібрані факти, слова, побудову фраз, настрій розповіді. 

 Важливе місце в роботі над розвитком монологічного мовлення має належати постійному 

контролю за його чистотою. Слід викорінювати з мовлення так звані «слова-паразити», 

замінювати літературними аналогами діалектизми, вилучати русизми тощо. Особливого 

значення слід надавати правильності мовлення, тобто відповідності його літературним 

нормам. 

Уже з 1 класу починаємо працювати над вмінням висловлювати свою думку, розказати про 

себе, свою сім’ю, улюблену тваринку, тощо. Часто використовую проектні технології- 

підготувати коротке повідомлення  про певну подію, рослину(тварину) Червоної книги, про 

прочитану книжку, рекламу певного товару або заходу. Такі завдання учні виконують 

залюбки і появляють свою творчість, виконуючи оформлення своїх проектів. 

Для розвитку монологічного мовлення використовую прийом переказування тексту від імені 

героя. Так при вивченні оповідання « Марійка і жадібний грабіжник»(За М. та С. Дяченками) 

учні розповідали про пригоди від імені одного з персонажів твору( Марійки,  Майора 

Поліції, Петька Бджолярчука). 

Щоб вивчення рідної мови, розвиток мовлення учнів стали цікавим і зрозумілим для дитини 

процесом, застосовую різні форми, методи роботи, нові технології. Отже, я впевнена, що 



лише вдале поєднання сучасних інноваційних педагогічних технологій на уроках української 

мови (інтегровані та бінарні уроки, інтерактивні технології, особистісно орієнтоване 

навчання, метод навчальних проектів, мультимедійні  презентації) сприяє розвитку 

критичного мислення учнів, дає змогу розвивати творчі здібності, перетворює учнів на 

активних суб’єктів навчальної діяльності, підвищує не лише мотивацію до процесу здобуття 

знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності, сприяє формуванню мовленнєвої 

компетентності молодших школярів. 

 


