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Сучасний період розвитку суспільства в Україні відкриває широкі 

перспективи для оновлення змісту освіти, що дає змогу виховувати  
розвинене і духовно багате покоління. Одним із показників духовної 
культури особистості, її моральності, внутрішньої і зовнішньої краси є 
мовленнєва культура, комунікативна компетентність. У вмінні спілкуватися 
проявляється інтелект і рівень мислення індивіда, його освіченість і 
вихованість, культурність і ціннісні орієнтири, краса слова і духу як ознаки 
духовного багатства та неповторної людської сутності. 

В українській лінгводидактиці проблемам культури спілкування, 
вмінню розмовляти присвятили свої наукові праці вчені-мовознавці, 
методисти Н.Бабич, І.Білодід, Л.Булаховський, С.Єрмоленко, М.Жовтобрюх, 
А.Коваль, Л.Мацько, В.Мельничайко, М.Пентилюк, В.Русанівський, Є.Чак та 
ін. У центрі їхньої уваги були теоретичні і практичні аспекти культури 
спілкування, мовленнєвої діяльності як галузі мовознавчої науки, пов’язаної 
з психологією і стилістикою, вихованням мовленнєвої особистості. Однак 
питання мовленнєвої діяльності, формування комунікативної компетенції 
учнів загальноосвітньої школи потребує ще наукового вивчення. 

Мета статті – пошук шляхів вирішення і реалізації  важливої, 
актуальної для сучасного життя проблеми в роботі вчителя початкової школи 
і вчителя-словесника – розвиток мовленнєвої діяльності та формування 
комунікативних умінь і навичок учнів. 

Широка сфера функціонування української мови, її державний статус 
вимагають від мовців досконалого володіння усіма мовними засобами, що 
неможливе без засвоєння теоретичних основ лінгвістичних одиниць різних 
структурних рівнів і особливостей їх реалізації у процесі спілкування. 

Нині перед школою, учителем рідної мови стоїть завдання не тільки 
дати учням відповідні знання з української мови, а й виховати національно-
мовну особистість, здатну комунікативно виправдано користуватися усіма 
мовними засобами в різних мовленнєвих ситуаціях. Розвиток комунікативної 
здатності особистості (дитини-школяра) повинен набути статусу провідного 
принципу навчання української мови як у початковій, так і основній та 
старшій ланках загальноосвітньої школи, оскільки індивід у сучасному 
інформаційному просторі, крім знання мови, повинен уміти використовувати 
її в певному контексті з урахуванням усіх умов ситуації спілкування. 

Вирішення цього завдання пов’язане з реалізацією основної мети 
навчання рідної мови в навчальних закладах України. Це чітко визначено в 
Державному стандарті загальної середньої освіти. „Формування особистості, 
яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано 
користуватися  мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах 



мовлення, тобто в забезпеченні належного рівня мовленнєвої компетенції 
учнів, що є однією з найважливіших умов їхньої соціалізації” [2]. 

За концепцією, мовна освіта має бути орієнтована на формування 
мовної особистості, яка розширює функції державної мови, створює 
україномовне середовище в усіх сферах суспільного життя, повертається у 
своєму щоденному побутовому спілкуванні до перерваних родинних 
традицій, до відродження народної культури, постійно вдосконалює свій 
мовний і культурний рівень. 

Українська мова для більшості населення нашої держави є рідною, 
тобто мовою наших предків, які акумулювали в ній свій багатий життєвий 
досвід, невичерпні скарби народної пісні і думи, неповторного українського 
гумору, колоритної фразеології, звичаєві правила співжиття. Саме з 
допомогою рідної мови, як і всюди в світі, більшість дітей нашої держави має 
пізнати навколишній світ, входити в людський колектив, прилучатися до 
національної і світової культури, щоб потім, вийшовши зі стін школи, 
продовжувати розвивати її далі як невід’ємну частку загальної культури, 
передавати естафету рідної мови дітям і внукам. Як форма існування вияву 
національної й особистісної свідомості рідна (українська) мова має бути 
засобом самопізнання, саморозвитку і самовираження людини, засобом 
формування нового типу особистості і суспільних відносин на основі 
національної освіти, запорукою розбудови держави європейського типу. 

Теорія і практика навчання української мови в загальноосвітній школі 
повинна бути націлена на розв’язання головної проблеми – відродження й 
подальшого розвитку української мови на всьому терені України, 
формування мовної особистості як гаранта збереження та подальшого 
розвитку національної культури і державності. 

Враховуючи державний статус української мови, її суспільні функції, 
специфіку навчального предмета, Програма з української (рідної) мови для 
шкіл з українською мовою навчання визначає, що „основна мета навчання 
рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої 
мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно 
доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами 
в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, 
письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції” [8]. 

Від мовної і комунікативної компетенції адресата і адресанта залежить 
успішне спілкування. Мовна компетенція передбачає досконале володіння 
мовними засобами всіх її рівнів, семантичній і стилістичній вправності 
мовців. Вона формується внаслідок взаємодії природної мовної здатності 
людини і засвоюваного мовного матеріалу впродовж вивчення мови, її 
структури і правил утворення мовних конструкцій. Ефективна мовленнєва 
комунікація досягається мовною компетенцією комунікантів – але не тільки 
завдяки їхнім знанням, вмінням і навичкам фонетичної, лексичної і 
граматичної структури мови, а й знанням усіх складових ситуації 
мовленнєвого спілкування. До мовної компетентності відносять уміння 
оперувати засобами мови, дотримуватись норм літературного мовлення, 



швидко і доречно вживати мовні засоби, утворювати різнотипні стилістично 
диференційовані висловлювання, редагувати власне і чуже мовлення, 
володіти всіма стильовими засобами мови [1]. 

Якщо мовлення, визначає І.Зимня, є „своєрідний особливий спосіб 
формування і формулювання думки засобами мови” [5], то мовленнєва 
діяльність розглядається як система мовленнєвих дій, що забезпечують 
спілкування –  взаємодію двох або кількох мовців з метою обміну 
інформацією, що реалізується під час слухання, говоріння, читання і письма. 
Усі ці чотири види мовленнєвої діяльності становлять основу спілкування. 

Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання, наголошує 
М.І.Пентилюк, передбачає урахування: 

1) потреби у спілкуванні; 
2) мотивів актів спілкування; 
3) обставин, за яких здійснюються комунікація. 
Спілкуватися діти вчаться у процесі розв’язання комунікативних 

завдань, спрямованих на формування вмінь визначати потреби спілкування, 
виступати у ролі мовця і співрозмовника, слухати, читати та сприймати 
почуте і прочитане, будувати своє висловлювання відповідно до потреб 
спілкування. Саме тому комунікатвно-діяльнісний підхід вимагає певної 
перебудови в організації навчального процесу, зокрема змісту і структури 
уроків української мови та системи роботи над розвитком зв’язного 
мовлення. 

Отже, розвиток мовленнєвої діяльності, формування комунікативної 
компетенції, культури спілкування має стати провідним завданням навчання 
української мови як базового предмета в загальноосвітній школі, безперечно 
і в початковій ланці. 

Набуті в початкових класах лінгвістичні знання та повноцінні 
мовленнєві вміння і навички з української мови не лише забезпечать 
можливість подальшої мовної освіти в основних класах, а й значною мірою 
забезпечать людині вільне самовираження в усіх сферах суспільно-
виробничого життя Тому першочерговим завданням мовної освіти всіх без 
винятку громадян нашої держави є формування й удосконалення мовного 
спілкування. Звичайно, проблема культури спілкування, комунікативної 
здатності індивіда не виходить із поля зору мовознавців, педагогів, усіх тих, 
кому не байдужі питання навчання і виховання мовної особистості. 

Мовна особистість – це той носій мови, який не лише володіє сумою 
лінгвістичних знань (знає поняття і відповідні правила) чи репродукує 
мовленнєву діяльність, а саме той, у кого виробились навички активної 
роботи зі словом [3]. Разом з тим, мовна особистість – це мовець, який 
розширює функції мови, творить україномовне середовище в усіх сферах 
суспільного життя, відроджує культуру, звичаї та традиції народу, подає 
зразки висококультурного інтелектуального спілкування літературною 
мовою. Таку мовну особистість розумів І.Огієнко, визначаючи рідномовні 
обв’язки громадян України [6]. 



Безперечно, перед сучасною школою стоїть важливе державне 
завдання – реалізувати призначення української мови – бути основним 
комунікативним, інформативним і культуротворчим засобом. 

Мова українського етносу зафіксувала історію, традиції, культуру, 
інтелектуальну і виробничу діяльність, дух нашого народу, його менталітет, 
вона є однією з найважливіших ознак і чинників  освіченої, національно 
свідомої людини. І саме вивчення української мови в школі передбачає 
реалізацію трьох основних, тісно пов’язаних між собою завдань, а саме: 

1) дати учням теоретичні знання з мови і вміння використовувати їх у 
практиці мовленнєвого спілкування; 

2) розвивати мислення школяра, творчі вміння і здібності; 
3) виховувати національно свідому мовну особистість. 
Вважаємо, що такий напрям у навчанні української мови є 

перспективним, оскільки загальноосвітня школа повинна готувати  передусім 
гуманних, освічених людей, які комунікативно доречно вміють 
користуватися рідною мовою в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. 
Звісно, знати всі орфографічні, пунктуаційні правила і винятки з них, уміти 
грамотно писати – ще не означає досконало володіти мовою. Сучасний 
випускник школи має вміло і легко використовувати відповідно до потреб 
комунікації мовні засоби, орієнтуватися в мовленнєвому процесі, не 
відчувати дискомфорту. 

Оволодіння мовними нормами і засобами відбувається разом із 
засвоєнням мовної системи й і процесі комунікативної діяльності. 
Аналізуючи процес засвоєння мови її носіями, психологи, психолінгвісти 
переконливо доводять, що вона засвоюється через мовлення у процесі 
спілкування, яке є природною потребою кожної людини. Відомий російський 
психолог М.Жинкін цілком справедливо наголошував, що навчати мовлення 
необхідно у процесі мовленнєвої діяльності (тобто в комунікації), тому що 
зміст мовленнєвої діяльності та змістовий склад утворюваних мовних 
зв’язків формується тільки за допомогою спілкування людей [4]. 

Сучасні лінгводидактичні принципи навчання української мови в школі 
– комунікативно-діяльнісний, культурологічний, функціонально-
стилістичний є досить важливими, взаємовпливаючими і невіддільними один 
від одного. Вони вимагають оновлення сучасної лінгво-методичної бази, 
переорієнтування мети навчання мови з формування не тільки лінгвістичної 
компетенції мовця, а і комунікативної в єдності з пізнавальною. 
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