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РОЗВИТОК ГОВОРІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – ОСНОВА 
КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ  

“МОВА І ЛІТЕРАТУРА” 

У Костюка Г.С. читаємо: “Мова є носій пізнаного і разом з тим знаряддя 
пізнання нового” [1,283]. Як пізнати нове сільській дитині засобами мови, 
коли традиційні джерела мовленнєвого розвитку або відсутні, або 
неефективні?  

У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
початкової школи вказано: “Розвиток мовлення має набути статусу 
провідного принципу навчання рідної мови в загальноосвітній школі, 
зокрема в її початковій ланці”[2,31]. Там само ставиться на перше місце 
комунікативна лінія як змістова і відповідно до мети і завдань освітньої 
галузі “Мова і література”. Коли раніше пріоритет надавався лінгвістичній 
лінії, у школах, особливо сільських, створювалася несприятлива ситуація: 
якщо учні в період переходу від початкової ланки до середньої виявляли, 
зазвичай, міцні теоретичні знання рідної мови, що підтверджували письмові 
роботи, то надалі визначався низький рівень усної мовленнєвої активності, а 
надто у процесі опанування таких навчальних предметів, як історія, 
географія, література, біологія і т.д. Причина та сама: недостатність джерел 
мовленнєвого розвитку. Але саме провідний принцип лінгвістичної лінії 
націлив свого часу багатьох учителів менше звертати увагу на розвиток 
усного мовлення молодших школярів. Та чи сформується творчо активна 
особливість у школяра, якщо не навчити його вільно висловлюватися та 
відстоювати свою думку? У структурі становлення школяра як творчо 
активної особистості багато авторів відводять розвитку мовлення важливу 
роль на всіх етапах: виникнення творчого інтересу, процесу творчого 
пошуку, отримання міцних знань, вмінь та навичок, розвиток творчих 
здібностей [3,25], [4,67]. 

Відсутність вільного говоріння має психологічні мотиви: бар’єром 
поміж мислення та висловленням думки часто стає острах перед самим актом 
говоріння, адже думка висловлюється на розсуд інших, нехай навіть це 
діалог. Дитина боїться висловити подумане через: 

– можливість неправильної відповіді (“Я виглядатиму дурнішим за 
інших!”); 

– тимчасові чи постійні вади зовнішнього виду, дефекти мови (“Коли 
почну говорити, то почервонію і заїкатимусь!…”); 

– брак досвіду (“Я ніколи цього не робив. Як розпочати?”); 
– недостатність словникового запасу (“Не знаю, як воно називається, 

щоб пояснити.”) та ін. 
Що ж треба зробити сільському вчителю для розвитку такого виду 

мовленнєвої активності, як говоріння, враховуючи названі проблеми? 
Розпочати варто з аналізу та усунення психологічних причин “мовчання” 



дитини. Згадаймо принципи педагогічної діяльності за Ш.О.Амонашвілі: 
“любити дитину” та “олюднити середовище, в якому живе дитина” [15,167]. 
Необхідно просто бути поруч із дитиною у перших важких спробах 
говоріння, стимулювати появу моменту, коли учень підсвідомо відчує 
потребу в мовленні. У кожного вчителя виникає ситуація на уроці, коли 
розмова педагога не заплановано спонукає до говоріння його вихованців. 
Наприклад, зіткнувшись із словом “песик”, вчителька розповідає щойно 
пригадану історію про власного чотириногого друга. Відвертість особистої 
розповіді не може не заохотити учнів до аналогічного мовлення. І у класі не 
залишається жодної байдужої дитини: усі щось згадують, розповідають один 
про одного. Клас оживає. Настає довгоочікувана для багатьох учнів мить 
першої спроби говорити багато на уроці за невимушених обставин. 
Дозволимо назвати таку ситуацію “мовним інсайтом” – учні раптово 
проникають у суть розмови без попередньої підготовки (“інсайт” – раптове 
проникнення в суть розмови без логічного аналізу” [6,31] ). Якщо спробувати 
по-іншому (без відвертої власної розповіді вчителя) – дати учням тему для 
розповіді “Мій песик”, то, звісно, вони будуть говорити, але назване явище 
не спостерігатиметься. Кожний вчитель має пам’ятати: витрачаючи безцінні 
для навчально-виховного процесу хвилини уроку на говоріння з учнями, ми 
отримуємо безумовно більше, аніж витрачаємо. Діти стають творчо 
активними: мислять, говорять, творять. 

Раніше названі проблеми породжуються несистематичністю 
використання методів та засобів щодо розвитку мовлення молодших 
школярів. 

Пропонуємо ряд усних творчих вправ для систематичної роботи над 
розвитком говоріння, апробованих практично і зарекомендованих як 
ефективні:  

1. Етикетно-епістолярного стилю (до кожної вправи додається опора, 
наприклад, “Лист” – “Дорога…Пише тобі…”): “Лист”, “Запрошення”, 
“Вітання”, “Звертання”. 

2. Для розвитку критичності та самокритичності мислення: “Критик”, 
“Самокритик”, “Оцінка”. 

3. Для розвитку літературних здібностей: складання казок, загадок, 
скоромовок, віршів. 

4. Розважливо-розмовного стилю: “Побрехеньки”, “Балакуни-
хвалькуни”, “Телефон” (діалог), “Моя історія”, “Диспут”, “Літопис класу”. 

5. Розмовно-рухового стилю: “Віртуальна реальність”, “Я – предмет”, 
“Я – працюю”. 

6. Розмовно-професійного стилю: (беруться до уваги професії, для яких 
красномовлення є професійна риса): “Конферансьє”, “Диктор”, 
“Декламатор”, “Ведучий”, “Рекламний агент”, “Репортер”. 

Можливо, деякі учні ще довго будуть віддавати перевагу письмовим 
роботам на противагу усному говорінню через раніше вказані психологічні 
причини та звичайну дитячу сором’язливість. Для таких учнів доречно 
створити у класі “Поштову скриньку”, куди у вигляді листів вони 



надсилатимуть на адресу вчителя можливий варіант відповіді. Головне – 
діяти тактовно, педагогічно обдумано, індивідуально. Недаремно Шаталов 
В.Ф. писав: “Звільнити дитину від страху, зробити її вільною у своїх 
рішеннях та вчинках, вселити впевненість у своїх силах, побачити в ній 
повноцінну, здатну до творчості людини – ось надійний і благородний шлях 
становлення дитячих талантів. Всі діти можуть навчитися успішно, якщо 
поруч із ними терплячі і добрі вчителі” [7,101]. 
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