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Виховання дітей та молоді в національній системі освіти полягає у 

формуванні високої мовної культури та комунікативної компетентності 
особистості, яка вміє користуватися мовними засобами у створенні 
висловлювань у різних сферах, формах, видах і жанрах мовлення. 

Навчання мови і мовлення здійснюється на основі загально-

дидактичних та лінгводидактичних принципів, які зумовлюють вибір 

основних компонентів навчання: завдань, змісту й процесу навчання. У 

науково-методичній літературі визначено й описано різні класифікації 
принципів навчання, оскільки вчені підходять з різних позицій до 

тлумачення їх сутності [3, с. 25]. 

Аналізуючи загальнодидактичні принципи, зазначимо, що сучасна 
педагогічна наука, спираючись на принципи навчання, систематизовані 
Ю. Бабанським [1, с. 97] за цільовим, діяльнісним і результативним 

компонентами навчання виділяє ряд таких, що, зокрема, знаходять свого 

подальшого моделювання у лінгводидактиці: принцип науковості, 
наочності, принцип свідомості й активності учнів у навчанні, принцип 

міцності засвоєння знань, умінь і навичок, принцип індивідуального підходу 
до учнів, принцип емоційності навчання, наступності, доступності, 
зв’язку з іншими розділами мови, перспективності. А. Богуш [1, с. 111], 

М. Стельмахович [2, с. 71] доповнили їх принципами систематичності 
навчання та зв’язку його з практикою, колективного характеру навчання і 
врахування індивідуальних особливостей учнів, принципом творчої 
активності учнів. 

Проблема визначення лінгводидактичних принципів навчання мови 

знайшла відображення в працях В. Бадер, О. Біляєва, А. Богуш, 

Л. Бондарчук, М. Вашуленка, І. Ґудзик, Н. Дикої, Т. Донченко, С. Карамана, 
І. Кучеренко, Т. Ладиженської, В. Мельничайка, Т. Окуневич, С. Омельчука, 
Е. Палихати, М. Пентилюк, К. Плиско, Л. Скуратівського, М. Стельмаховича, 
Л. Федоренко, І. Хом’яка, О. Хорошковської, Г. Шелехової та інших. 

У навчанні будувати усні висловлювання варто привернути увагу на 
такі специфічні принципи навчання: 

– функціонально-стилістичний принцип, який із запровадженням 

у практику навчання рідної мови функціональної стилістики виділили 

М. Кожина та М. Пентилюк, сутність якого полягає у формуванні 
мовленнєвих умінь і навичок школярів на основі відомостей з 
функціональної стилістики. Дотримання в практиці навчання функціонально- 

стилістичного принципу створюють умови для відпрацювання всіх етапів 
мовленнєвої дії в умовах комунікативної діяльності школярів [5, с. 213]. 

– принципи послідовності та доступності навчання забезпечили 



поступове розширення в учнів відомостей про усне мовлення, системність 
у роботі вчителя з опорою на вивчене в процесі подачі нового матеріалу, 
упорядкування навчального матеріалу за правилом «від простого – до 

складного», «від відомого – до невідомого», відповідність форм та методів 
навчання віковим та розумовим можливостям учнів, поступове 
ускладнення прийомів навчання з метою формування вмінь та навичок 
самостійного розв’язання мовленнєвих завдань[6, с. 45]. 

– принцип індивідуального підходу до учнів дав змогу заохочувати 

їх до процесу продукування мовлення, допомагав зняти психологічний 

стрес, який відчуває підліток перед аудиторією, забезпечив вибір 

індивідуальних форм роботи, оптимальний набір вправ з розвитку усного 

мовлення для кожного учня, диференціацію вправ і завдань залежно від 

індивідуальних здібностей школярів [6, с. 25]. 

– принцип уваги до матерії мови забезпечив оптимальний вибір 

засобів навчання для успішної роботи з інтонування висловлювань, 
текстів, що дало змогу виробити в учнів уміння слідкувати за 
інтонуванням власного й чужого мовлення, виокремлювати компоненти 

інтонації, конструювати та вдосконалювати інтонаційні малюнки усних 

текстів [4, с. 181]. 

– наслідування принципу оцінки виразності мовлення 

проявляється в умінні оцінювати виражальні засоби мови й користуватися 
ними через дотримання функціонально-стилістичного спрямування у 
навчанні рідної мови й засвоєння української стилістики, що передбачило 

такий відбір прийомів навчання, які розвинули здатність учнів відчувати 

емоційні відтінки мовлення (радість, урочистість, сум, суворість, веселість, 
жартівливість), сприяли засвоєнню функціональних стилів мовлення, 
умінню оцінювати й добирати найбільш виразні емоційно-експресивні 
засоби, вдале інтонаційне оформлення думки [6, с. 93]. 

– в основі комунікативно-діяльнісного принципу лежить завдання 
формувати вміння й навички швидкого й виразного читання, 
красномовства, що виявляється, зокрема, в умінні учнів правильно 

наголошувати та інтонувати слова, висловлювання, тексти; передбачає 
побудову процесу спілкування як моделі процесу реальної комунікації. 
Принцип реалізується в процесі взаємопов’язаного й цілеспрямованого 

вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів – аудіювання, 
читання, говоріння й письма. Цей принцип передбачив широке 
застосування інтерактивних методів навчання, оптимальне поєднання 
фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи з учнями [2, с. 139]. 

– функціонально-стилістичний принцип тісно пов’язаний із 
комунікативно-діяльнісним, оскільки передбачає формування комуніка-
тивних умінь учнів на стилістичній основі. Реалізація цього принципу в 
аспекті досліджуваної нами проблеми передбачала побудову такої системи 

вправ, яка б розвивала в учнів чуття єдності змісту й форми викладу, 
уміння і навички свідомо використовувати інтонаційні засоби й моделі 
залежно від змісту мовлення, мети, ситуації спілкування [2, с. 154]. 



Отже, важливим пріоритетом сучасної освіти є виховання мовної 
особистості, що репродукує рідну мову, виявляючи ґрунтовне її знання, 
мовне чуття; досконало володіє всіма мовними та позамовними засобами 

для досягнення комунікативної мети, має індивідуальну манеру 
спілкування. Важливо, щоб школярі оволоділи вмінням користуватися 
мовленням на високому рівні,будучи комунікативно компетентними 

особистостями, які здатні свідомо продукувати мовлення, виявляти 

індивідуальну манеру спілкування та мовне чуття. 
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