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Тема: Формування мовленнєвої компетентності учнів початкової 

школи як педагогічна проблема. 

Формування мовленнєвої компетентності учнів – одне з основних 

завдань учителя початкових класів як громадянина і патріота України. 

Переступаючи поріг першого класу, діти володіють розмовно-побутовою 

мовою, їх лексичний словничок переважно бідний. Невміння зв’язно 

висловлювати свої думки, неправильна вимова слів, помилки в усному та 

писемному мовленні створюють дискомфорт у процесі спілкування з 

дорослими та однолітками, не дають учневі можливості в повній мірі 

розкрити свої здібності і задатки, проявити себе як особистість. 

Велику увагу розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів 

приділяли та приділяють відомі науковці та педагоги. Зокрема, 

JI. С. Виготський зазначав, що цінність діалогічної конструкції у її 

природності щодо емоцій, жестів, коротких та швидких відповідей, а 

монологічної – у художній забарвленості, лексичному, синтаксичному 

збагаченні, вияві особистого бачення. М. С. Вашуленком визначено етапи 

породження зв’язного висловлювання. «Мовна особистість, – підкреслює 

М. С. Вашуленко, – це людина, яку розглядаємо з точки зору її готовності 

виконувати мовленнєві дії, той, хто привласнює мову, для того мова є 

мовленням. Мовна особистість характеризується не лише тим, що вона знає 

про мову, а й тим, як вона її може використовувати». 

Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати навчальний та методичний 

аспекти формування мовленнєвих компетентностей учнів. 

Як показує педагогічна практика, школярів необхідно вчити 

орієнтуватися в конкретній мовленнєвій ситуації, добираючи зміст та мовні 

засоби виразності для висловлювання своїх думок. Це сприятиме набуттю 

досвіду мовленнєвої поведінки учнів, яка буде морально відповідальною. 



Робота вчителя щодо формування мовленнєвої та комунікативної 

компетентності молодших школярів, їх уміння вчитися, що є однією з 

ключових компетенцій, – найважливіша передумова успішності навчання в 

основній та старшій школі. 

Таким чином, основна проблема в тому, що учитель не завжди володіє 

навичками моделювання мовленнєвого розвивального середовища на уроці. 

Він надає перевагу підвищенню темпоритму уроку, застосовує велику 

кількість видів навчальної діяльності тощо. За таких умов учень не виступає 

суб’єктом навчальної діяльності, а пасивним виконавцем поставлених 

учителем завдань.  

З перших днів шкільного життя у дитини виникає потреба у 

спілкуванні – вміння говорити правильно, красиво, логічно. Вміння говорити 

здавна привертало увагу людства. Про це яскраво свідчить народна 

педагогіка, в якій питання мови й мовної підготовки людини займає одне з 

центральних місць.  

Мова формує людську духовність, відчуття краси слова й образу. Рідне 

слово є знаряддям для кожної людини. В.О.Сухомлинський писав: «Тільки 

той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність 

Батьківщини, хто збагнув відтінки й пахощі рідного слова, хто дорожить 

ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини…». 

Проблеми розвитку мовлення почали висвітлюватися в педагогічній 

літературі ще в 20 – 30 роках двадцятого століття. Однак практика вивчення 

рідної мови в сучасній школі свідчить, що розвиток мовлення учнів не 

посідає належного місця в системі педагогічної роботи й часто 

перетворюється в нецікаве і часто незрозуміле для дитини заучування 

невідомих мовних категорій. Аби уникати цих явищ, у своїй діяльності 

намагаюся застосовувати ідеї практичної спрямованості курсу української 

мови. А це вимагає активної мовленнєвої діяльності молодших школярів у 

навчальному процесі, оскільки виховання соціально активної, духовно 

багатої особистості неможливо здійснювати без опанування нею рідною 

мовою й мовленням в усіх її функціях. 



Розвиток мовленнєвої компетентності – провідний принцип навчання 

рідної мови в початкових класах. Він охоплює всі сторони мовленнєвої 

діяльності учнів. Програмою передбачається набуття учнями елементарних 

знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне і монологічне; про 

особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними завданнями, 

ситуацією спілкування. Однак найважливішим завданням є розвиток уміння 

здійснювати всі види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письмо), на що й наголошується в програмі середньої 

загальноосвітньої школи. Робота над правильною вимовою, чіткістю й 

виразністю усного мовлення, над збагаченням словника, правильним і 

точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним висловлюванням, 

над орфографічно грамотним письмом має стати основою кожного уроку.  

Важливим фактором успішної реалізації компетентнісного підходу в 

навчанні української мови є добір ефективних методів, прийомів навчання і 

форм організації навчальної діяльності. Ці напрями роботи з розвитку 

мовлення становлять основу для формування у молодших школярів 

мовленнєвої компетентності. Дуже важливо, щоб наймолодші школярі 

пізнавали світ у всій його багатогранності, відчували і розуміли пряме і 

переносне значення слів, їх найтонші відтінки. А коли дитина зрозуміє і 

відчує красу рідного слова, вона відчує любов до мови. Тому завдання 

вчителя полягає в тому, щоб розвинути мову учнів, збагатити її, навчити 

любити, пишатися нею. 
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