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w szczególności formowanie umiejętności częściowo- i ogólnojęzykowych oraz komunika
tywnych. Podjęta została próba określenia głównych rodzajów i kierunków pracy w zakresie 
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ABSTRACT. The article deals with the analysis of some aspects of the methodology 
of forming the Ukrainian spoken language of the Russian speaking first-form pupils, 
in particular the formation of the partly and general speech and communicative skills. 
The attempt has been made to define basic kinds and directions in workthat aims at developing 
of oral speech.

Вщродження нацюнальшн школи i реформування освНи в ПридшстровТ 
е вимогою часу. Цей процес зумовлений змшами в сус ni льно-пол ггичному 
ж иг ii i засвщяений „Законом про мови”1, концепщею викладання офь 

цшних мов i л i тератур. 1з змшою сошально-по.ттичних функцш украшсьмн 
мови, наданням in статусу офщшжн на конституцшному pieni спостершаемо 
nepeopiemaniro мети навчання мови в освггшх закладах Придшстров’я.

Осшльки Придшстров’я е багатомовним, i до украшських ш ил прихо- 
дять pociftcbKOMOBiii fli rn, то пошуки шлях1в ефективного розвитку украшсько- 
го мовлення росмйськомовних першокласник1в е од шею з важливих проблем.

1 Закон „Про моей в Придтстровськш Молдавсъкш Республщ”, Тирасполь 1993.



Першочергхдасть завдань з розвитку мовлення визначаеться необхщшстю ово- 
лодшня укра'шською мовою, умшням ci i шкуватися нею, осюльки вона е мовою, 
якою викладають yci предмети.

Метою H,ieï статт1 е спроба визначити основш в и д и  та напрямки роботи 
з формування усного украшського мовлення poci йськомовних першокласншбв 
в умовах Придшстров’я.

Вих1дними положениями методики формування й розвитку усного укра
шського мовлення стали психолоичш та психолшгвютичш дослцпкення 
Л. Виготського, I. Зимньо!', О. М. Леонтьева, О. О. Леонтьева та im, що сто- 
суються мовленнево! д1яльностт; д а т  психол1нгв1стики та л1нгводидактики 
про сутшсть мовленневих умшь та послщовшсть ïx формування (В. Артемов, 
М. Баранов, Б. Бшяев, Т. Ладиженська, М. Львов, С. Рубшштейн та im); д а т  
дослщжень, що стосуються методики навчання близькоcnopiднених мов 
(О. Бшяев, Г. Коваль, Н. Панпбвська, А. Супрун, О. Хорошковська та im).

За державними стандартами загальшн освгги Придшстров’я вимоги pinmr 
загальноосв1гньо1 тдготовки учшв початково1 школи з украшсьшн мови визна- 
чають принципи розвитку чотирьох традищйних вид i в мовленнево! дiяльнocтi: 
слухання -  poзyмiння, гoвopiння, читання i письмо2. Розглянемо два види мов- 
леннево!' д1яльностг слухання -  poзyмiння й говоршня.

Baжливicть та необхщшсть цих вид1в мовленнево!' дiяльнocтi в пронес! 
навчання грамоти обгрунтував В. Горецький: „Слухання i говоршня становить 
фундамент, першооснову формування писемних форм мовлення. Увага до вдо- 
сконалення й розвитку усних вид1в мовлення повинна бути не менш важли- 
вою, шж до вироблення писемних вид1в. Завдання розвивати й вдосконалювати 
в кожного учня вм1ння уважно слухати й говорити ясно й усвщомлено — 
це справа не менш значна, шж проблема навчання елементарному читанню 
й письму”3.

В умовах навчання росшськомовних першокласник1 в очевидною е необ- 
xi.TJiicTb формувати таш умшня укра1нського мовлення: ауд1ативн1, opфoeпiчнi 
й rpaMaTHHHi, необх1дно також збагачувати словниковий запас, розвивати у\пн- 
ня д}алопчного й монолог1чного мовлення, що створить базу для навчання 
читання й письма.

ГИд час формування ум1нь усного укра1нського мовлення нeoбxiднo врахо- 
вувати т \ [гводидактичн1 принципи навчання украшсьжн мови росшськомов
них учшв: принципи випереджувального формування усного мовлення щодо 
писемного, мотивацп навчального процесу, комуншативно1 спрямованост1 
навчання, комплексного гндходу до формування мовленневих y M i m > ,  забезпе- 
чення мовленневого середовшца, мiжпpeдмeтниx зв'язк1в.

Eфeктивнicть формування усного мовлення залежить вщ доц1льного вико- 
ристання метощв навчання. Серед п1знавальних метод1в рекомендуемо застосо- 
вувати пояснювально-1люстративний метод, а серед тренувальних — i\nTaniü- 
ний, репродуктивний, оперативний, комун1кативний метод и.

На ocHOßi зазначених npHHHHniß, метощв i прийошв та системи вправ 
авторка nieï CTarri розробила лшгводидактичну модель розвитку украгнського 
мовлення учи i в перших Kracie, що охоплюе три етапи: тдготовчий, формуваль- 
ний, продуктивно-творчий.

2 Т. А. Л озан, 36ipmiK нормативного i програмного супроводу з навчального предмета 
,, Украгнська мова. Читання. Початковг класи ”, Тирасполь 2009, с. 27.

3 В. Г. Г о р е ц к и й, О возможных вариантах обучения детей грамоте, [в:] „Начальная 
школа”, 2000, № 7, с. 35—46.
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Виходячи з того, що для pociйськомовних украУнщв Придшстров’я вивчен- 
ня украУнськоУ мови в школ i з украУнською мовою навчання е не лише пред
метом, а й засобом навчання, оскшьки сприяе розумУнню й засвоенню шших 
навчальних предмет! в, дощльно було б продовжити (хоча б до 6 тижшв) 
та наповнити новим змУстом ni гготовчий (добукварний) пер i од навчання гра- 
моти, зокрема придшити бУлыпе уваги щлеспрямованому свУдомому (на основ! 
знань) формуванню частковомовленневих i загальномовленневих умшь укра'Ун- 
ського мовлення.

На с ьо год Hi в При/ппстров'У вУдсутт ni тручники для шкш з украшською 
мовою викладання, тому в навчальному npon,eci рекомендовано використо- 
вувати пУдручники УкраУ'ни. Анал1з змУсту тдручнш бв „УкраУнська мова”4 
та „Буквар”5 6 дае змогу використовувати мате])i ал цих тдручникш, проте засвУд- 
чуе, що для украУнських шкУл Придшстров’я, де навчаютъся росУйськомовш 
першокласники, Ух недостатньо. У зв’язку з цим було розроблено дидактичний 
матер i ал з розвитку мовлення: доповнено й розширено мовленневу тематику 
та д i орано матерУал для розвитку вм i нь аудУювання, формування частковомов
ленневих та мовленневих умУнь.

Роботу над формуванням украУ'нського мовлення необхУдно проводи- 
ти комплексно. Насамперед на кожному урош вчитель повинен передбачати 
роботу з удосконалення аудУативних умУнь, а також формування орфоепУчних 
i граматичних умУнь, збагачення словникового запасу, розвиток мовленневих 
та комунУкативних умУнь.

Починаючи з пУдготовчого пер i оду, в i д6 i р вправ слУд здУйснювати вУдпо- 
вщно до мети та завдань кожного етапу навчання, керуючись принципом комп
лексного пУдходу до процесу засвоення знань i формування мовленневих умшь. 
Значну увагу необхУдно придУляти заучуванню напам’ять скоромовок, зага
док, невеликих Bi pm i в, що сприяе формуванню частковомовленневих умУнь. 
Наприклад, опрацювання теми „ОвочУ. Фрукти” можна здУйснити в такий спо- 
ciö. Слухання украУнськоУ народноУ nicHi „Ходить гарбуз по городу” сприяти- 
ме розвитку ауд1ативних умУнь: 1) учнУ, слухаючи nicino, визначають слова — 
назви овоч1в (сплескуючи в долош), 2) обирають правильну вУдповУдь на тесто- 
ßi запитання за змютом сприйнятого на слух. МатерУал ni труп ника „УкраУнська

5 5 ^  ___ • ____ • • V/ • V/мова — предметн1 малюнки, дають можливють повправляти Д1теи у твердш 
вимовУ приголосних перед [и], ч i гкiй вимовУ голосних [о] та [а] {цибуля, поса
дили, виросли; картопля, noMidop, гарбуз, багато). Додатково добираемо спецУ- 
альш орфоепУчн1 вправи (чистомовки), що сприяли б закрУпленню норм вимо- 
ви. Робота над лексикою передбачае збагачення словникового запасу такими 
словами, як: морква, цибуля, картопля, ozipou, кавун, гарбуз, квасоля, полунищ; 
семантизащю cni в (за допомогою загадок та вУдповУдних Ум предметних малюн- 
юв); уточнения значения слУв {кавун -  арбуз (рос.), гарбуз -  тыква (рос.); тре- 
шнг для Ух вимовляння. Опрацювання цУеУ теми сприяе формуванню вУдповУд
них граматичних форм: а) узгодження УменникУв з прикметниками та числпши
кам и {три оглркгр п 'ять цибулин); б) вживания слУв — назв предметов у форм i 
мУсцевого вУдмУнка з прийменниками в, на (в ящику на городi); в) питальн1 сло
ва: що?, хто?; та вщповщь на запитання вчителя за злпстом сюжетних малюн- 
шв {Хто {що) робить?) з метою вживания лексем, що повишп бути засвоени-

4 О. Н. Хорош ковська, Г. I. О хота, Укратсъкамова (гадручник) 1 клас, Кшв 2007.
5 М. С. Ваш уленко, М. Ф. Скрипченко,Духва/| (шдручник), Кшв 2005.
6 О. Н. Хорош ковська, Г. I. О хота, Зазнач. джерело, с. 22-23.
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ми. Автоматизащя зазначених частковомовленневих навичок може вщбуватися 
в up one ci побудови /налогу „ Овочл i фрукты ” та складанш опису овоч!в i фрук- 
TÎB за зразком.

Вщомо, що усне мовлення характеризуеться низкою засоб1в виразноста: 
штонащя, темп мовлення, сила та тембр голосу Саме тому в пронес! розвитку 
мовлення значну увагу необхщно придшяти формуванню вмшь володети што- 
нащйними можливостями голосу (штонащею, силою голосу, темпом мовлення) 
i використовувати ïx у процеш спшкування залежно вщ ко му и i кати веюï ситуацп. 
Засоби виразноста мовлення доцшьно вщпрацьовувати у nponeci промовляння 
скоромовок. Дощльними в цьому напрям1 е таю види роботи, як спостережен- 
ня за штонащею (пщ час слухання художшх твор1в), анал1з мовленневих зразюв 
з огляду на засоби виразноста; BHoip в1дпов1дноУ штонацн решпк (героУв onoßi- 
дань, казок, дшових ociö рольових irop) на основ! шдивщуальних характерис
тик мовщв та мети ïx висловлювань. Особливу увагу гид час шсценування казок 
слщ звертати на виразшсть промовляння реплш repoÏB. Учш можуть вправляти- 
ся в перс давани i голосом р1зномаштних ттонатпйних ввдтшюв: радость суму, 
здивування.

Вщтворення дУалопв можна здшснювати шляхом 1нсценування казок i3 вщ- 
творенням завчених решпк repoÏB, осюльки в учигв умшня украшського мов
лення сформоваш ще недостатньо. Першокласники вщтворюватимуть решп- 
ки repoÏB казок Pim a, Телесык, Горщик каий, Лысиця i вовк, Рукавичка, Котик 
i твник та in. i вчитимуться промовляти ïx i3 потр1бною штонащею гад час 
розшрування, використовуючи малюнки з гадручника7. Така робота е корисною, 
осюльки в д1алогах фу н к ui о ну е багато звертань: „Ходи, бабусю (доню, Хвточ- 
ко, Варварочко, а р о ч к о )” (казка Pima); „Погдъ, d idy”, „Зробтъ мет, mamy”, 
„Телесику”, „Ближче, човнику”, „Ковалю” та ш. (казка Телесик); „Добрый день, 
дгвчинко”, „Бабусю”, „Борщику” (казка Горщик Kami); „Швнику-братику”, 
„Miii котику, .miii братику! ” (казка Котик i ГИвнин). Вщтворення решпк у ход1 
шсцешзацн казок дае змогу сформувати й розвинути чуття украшсьюн мови 
в poci йськомовних учшв, зокрема сформувати вмшня звертатися, використову
ючи кличний в1дм1нок.

Для слухання на пщготовчому еташ рекомендуемо використовувати коротю 
народш казки, ßipmi, оповщання. Спочатку необх1дно пояснити незнайом1 дтаям 
слова, шюструючи ïx малюнками чи предметами. На початковому еташ вчите- 
лю краще розповщати, а не читати казки та ßipmi. А згодом можна перевтрити 
розумшня 3MicTy тексту. Наприклад, вибрати малюнок, що в1дповщае 3MicTy про- 
слуханого (пропонуетъся 2-3 малюнки, близью за змютом, один з яких повтнстю 
вщповщае тексту); перелintern дшових ocio, яю зустрпчаються в текста; i3 пропи
тания тверджень вибрати правильнi, показавши картку i3 знаком

Вправами на умшня будувати найпростапн висловлювання на цьому eTani 
можуть бути таю: складання речень за заданою гpaфiчнoю схемою; формулю- 
вання вщповцц на запитання вчителя (найпоширенппою структурною схемою 
диалогу е сполучения двох решпк: запитання i вщповщ)); вщгворення (за роля
ми) доалопв i3 прослуханих казок, poзпoвiдeй за аналопею про себе, сшй д1м, 
клас, школу; переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на пода- 
Hi словосполучення, запитання.

Навчання noöyaoßi власних висловлювань слщ розпочинати i3 складан
ня розповщ за зразком учителя. Ефективним уважаемо використання прийо-

7 О. Н. Хорош ковська, Г. I. О хота, Зазнач. джерело, Кшв 2007.



му розповЫ за аналопею. Навчаючи, наприклад, дпей розповщати про роди
ну, вчитель спочатку сам розповщае про себе i свою родину, демонструючи зра- 
зок тако! розповЫ. У такий спос i б одночасно закршлюемо орфоешчш вмшня, 
удосконалюемо граматичш вмшня й актив тзуемо пасивний словниковий запас 
школяр iß.

Осшльки процес формування украшського мовлення в ростськомовних 
першокласниюв вщбуваеться в процеа актив1зацп сформованих у линь шляхом 
учасп в найпростЫих мовленневих ситуащях, то застосування кому ш кативно- 
го методу мае мюце вже в добукварний (пщготовчий) перюд. У npoixeci вивчен- 
ня теми „ Одяг i взуття ” для закр1плення етикетнш лексики (cni в ув1чливого 
вПання, прохання, подяки, прощания) можна створити таку мовленневу ситуа- 
шю: д1ти отримують „лист” вщ тата Карло з казки Золотий ключик або приго- 
ди Буратто, в якому вш звертаеться до школ яр i в i3 проханням надюлати Бура- 
Ti но одяг i взуття, адже в1н „щойно народився”. Для цього noTpioHO з cepiï пред- 
метних малюнюв д1брати для Бурат1но взуття та одяг. На кожнш napii в одно
го з учшв лежить лише конверт, в шшого — пльки малюнки. Кожей i3 Д1тей, 
у яких немае конверту чи малюнюв, мае вв1чливо попросити ïx, звернувшись 
до вчителя. Пот1м кожен учень розпов1дае, що в1н надсилае Буратi по. Створен- 
ня nieï ситуацй' мае на мет1 введения в активний словник учн1в слгв ув1чливос- 
тт назв одягу та взуття, засвоених на минулому yponi; актив1зац1ю укра'шських 
форм звертання до вчителя; формування комун i кативши повед!нки в ситулинях, 
де потр1бно попросити або подякувати.

Пщ час таких irpoBHx мовленневих ситуашй у молодших школяр i в акти- 
в1зуетъся запам’ятовування мовленневих штамп i в, що виражають р1зномаштш 
смислов1 та eMoni йно-експресивш явшца, наприклад, в1тання: здрастуй, при- 
eim, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора; прохання: будь ласка, прошу, 
будьте ласкавг, прощания: до побачення, бувайте sdopoei, прощавайте, на все 
добре, добрашч, щасливо, до sycmpini; впевнешсть у чомусь: обов 'язково, зви- 
чаино; вщповщь на вдячшсть: будь ласка, нема за що тощо.

Ураховуючи важливу особливють дитячо! психо логи, що полягае в при- 
родшй потреб1 дПей гратися, сл1д активно використовувати irpoßi прийоми. 
Гра, зокрема сюжетно-рольова, — один i3 оптимальних, природних cnoco6iB 
оргашзацй’ мовленневого сшлкування дПей. Дидактична гра е оргашчною 
частиною уроку: у форм1 irop або irpoBHx ситуащй подаемо звичайн1 вправи, 
замасковаш в щкаву форму, тим самим попереджаемо псих1 ■ ш i перевантаження 
д1тей в1д одномаштного тренування.

Отже, дом1нуюча роль на шдготовчому eT a n i В1двсдсна передмовленневим 
та умовно-мовленневим вправам, пояснювальночлюстративному, 1м1тащйному 
та репродуктивному методам.

Якщо впродовж добукварного (шдготовчого) пер1оду основну увагу при- 
д1ляемо формуванню частковомовленневих i мовленневих умшь (репродук- 
тивне мовлення), то протягом букварного (формувального) та шслябукварного 
(продуктивно-творчого) — комушкативних (продуктивне мовлення), що фор- 
муватимуться на уроках, i ввдбуватимуться в ситуащях сшлкування, природних 
або штучно змодельованих.

На другому (формуючому) етап1 ставимо мету вдосконалити частково- 
мовленнев1 та загальномовленнев1 вмшня, сформоваш на шдготовчому eTani, 
та сформувати комун1кашвш вм ипи. Для досягнення поставлено! мети слщ 
активно використовувати умовно-мовленнсв! вправи, що сприяють удоско-
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наленню й автоматизацп частковомовленневих ум i нь та навичок. Особливу 
роль на цьому еташ выведено репродуктивному та кому ni кати в ному методам. 
У цей перюд учш в основному повинш вправлятися в аудшванш невеликих 
текстов, що належать до художнього й розмовного стилi в (казка, розповщь, 
B ip n i); у npoixeci вивчення букв слщ використовувати орфоешчш вправи 
i завдання навчального, розвивального, проблемного, тренувального та irpoßoro 
характеру. Орфоешчш вправи рекомендуемо реал1зовувати через використання 
артикулящйних (вправи на рухи й положения орган i в артикуляцшного 
апарату), слухових (вправи на розвиток фонематичного сприймання, розвиток 
здатност! сприймати на слух звуки мовлення, диференцновати ïx у словах 
як зм i сторо 3pi з ню вал ы i i одинищ).

Основну увагу в пронесi проведения словниково! роботи на формуючому 
еташ прид1ляемо уточнению значения сл1в та акптазацц сл1в у мовленш. 
Уточнения значения сл1в повинно вщбуватися на основ! протиставлення 
антошм1в i зютавлення сл1в, близьких за значениям (верхнш -  нажит, 
довггш -  короткий, внизу -  в гор i, бтыие -  менше, близъко -  далеко; смтивий -  
безстрашнгш), на засвоенш ввдтшюв значень сл1в (котики, лисички).

У poöori над уточнениям i розширенням словника рекомендуемо засто- 
совувати таю вправи: виконання завдань на доб1р або вилучення сл1в з певним 
значениям (д1брати слова — назви ознак, дш до назв предмете на малюнках 
i навпаки); введения поданих сл1в у речения чи текста (складання речень 
за опорними словами тощо). Роботу з акптазацц словника скеровуемо на вико
ристання нових сл1в, вислов1в у власному мовлешп датей. Вправи шдбираемо 
так, щоб в активному словнику дггей були назви дш, стан1в, ознак (колip, форма, 
величина, смак), властивостей i якостей; слова, що виражають видов i (назви 
окремих предмет! в), родов1 (фрукти, посуд, irpanncH, транспорт та iH .) i абстрак
та! узагальнеш поняття (добро, зло, краса та iH.).

Формуючи граматичш ум!ння, доц!льно використовувати pi3ni види 
конструктивних вправ (з поданих с.шв утворита словосполучення, речения). 
Обов’язковими мають бути завдання до низки cni в, запропонованих на CTopinKax 
Букваря, а також пшбраш матер1али для вивчення певного звука чи Л1тери.

Роботу з розвитку мовлення слщ проводити комплексно, наприклад на уро- 
ni за темою „Звуки [ л ], [ л'], позначення ïx буквами Лл” можна запланува- 
та так! завдання, як: формування ум!нь слухати -  розум!ти укра1нську мову 
(шсля слухання опов!дання В. Сухомлинського Шдлтаютъ журавлг учш вщ- 
пов!датимуть на тестов! запитання); удосконалювата вимову твердих приго- 
лосних перед [и]: хлопчик, дгвчинка, малина, лимон, ловили, лисичка, пензлик, 
ялинка, кораблик, вони, голубий, зелений; ч!тка вимова звука [о] в ненаголоше- 
нш позицп: молоко, ловили; удосконалення використання граматичних форм: 
заюнчень !менник!в I i II в!дм!н у мюцевому в!дм1нк\' однини: у  aid, на cmmi, 
намалюнку, на napmi, на стыъщ), fliecniß TenepiuiHboro часу в 3-й oco6i однини: 
сидитъ, стотъ, думае, дивиться, малюс, фарбуе. У процеш бесщи за зм!стом 
малюнка8 та складання опису лисички вщбуваеться автоматизац!я зазначених 
частковомовленневих ум!нь. На даному етап! рекомендуемо розпочинати 
системне навчання д!алогу, що мае таку послщовшсть: ум1ння вступати в д!алог, 
навчання сп!лкування в межах елеменпв д1алогу; завдання на репродуктивне 
й продуктивне д!алог1чне мовлення. 1нсцен!зуючи казки, д!та вже не т!льки 
вщтворюватимуть репл!ки геро‘!в казок з в!дпов!дною !нтонащею, а й будуть

8М. С. Ваш уленко, М. Ф. Скрипченко, Зазнач. джерело, с. 38-39.



1мпров1зувати, передаючи основний змют решик repoÏB сво!’ми словами. 
3 розвитку д1 ало п иного мовлення вщцляемо вм1ння створювати й p03i гру вати 
дiaлoг в1дпов1дно до запропоновано! вчителем ситуацй' та мети стлкування 
(мовленневого завдання). Найб1льш д1евим напрямком формування д1алоп иного 
мовлення е складання д1алогу шляхом створення мовленневих ситуащй 
(природних i штучних). У природних мовленневих ситуащях i с нують природш 
стимули мовлення, що визначають мету стлкування, наприклад, хтось \з у и Hi в 
класу перем1г у конкурс! чи в когось день народження, однокласники хочуть 
(мотив) прив1тати свого товарища з перемогою чи днем народження. Природш 
мовленнев1 ситуацй’ репрезентують позитив, осюльки, беручи участь у таких 
ситуащях, учш не помйтють, що навчаються, вИаючи переможця, iMeraommca, 
дл и актив1зують в1дпов1дну лексику, навчаються планувати побажання залежно 
вщ конкретного стврозмовника, а звертаючись за столом до сусща з проханням 
подати щось, навчаються вв1чливо звертатися, вживати вщповщну лексику i т. iH.

Малюнки та словесш описи — найчастппе вживат засоби ситуативно!’ 
наочностг Опис ситуацй мае переваги над ситуативними малюнками. За допо- 
могою словесного опису можна повщомити таю обставини ситуацй', яю не мож- 
на зобразити. Кожей i3 цих 3aco6ie можна використовувати окремо, але ефек- 
тивн1ше !х поеднувати, тобто показувати ситуативш малюнки i доповнювати 
цей процес словесним описом ситуацй'.

Розвитку комушкативно-мовленневих умшь сприяютъ сюжетно-рольов i 
йри. Учите л i при цьому здшснюють кер!вництво провою д1яльшстю: оргаш- 
зовують початок три, спонукають до учасл дней: спостертають за трою, про- 
ектують розвиток три, використовуючи непрям i методи кер1вництва (проблем- 
Hi irpoßi ситуацй’, питания, поради, нагадування та iH.); i нколи включаються в 
гру на головних або другорядних ролях, навчають rpi (показ, пояснения); обго- 
ворюють i ощнюють и. Пропозицйо пограти у „ Крамницю ”, „ Школу ”, ,, Сш ’ю ”, 

„Шкарню ”, „Транспорт ”, „День народження ” учш завжди приймають охоче.
На формуючому eTani сл1д удосконалювати ум1ння MOHonoi innoro мовлен

ня: переказування тексту, побудова власних висловлювань за аналог i ею, скла
дання розповщ за поданим початком, малюнком. Для переказування тексту, 
сприйнятого на слух, до ui ль но створювати човленнегн ситуацй’, що opiemy ва
ли б мовлення учн1в на певного слухача або трупу слуха1н в, тобто мали кому- 
н i катив не спрямування, наприклад, можна запропонувати одним учням н грати 
роль старшого братика чи сестрички i розповюти меншому казочку перед сном. 

„Старш1” переказують прослухану казку cboïm сусщам — „меншим”.
1ншими прикладами переказування i3 створенням мовленнево! ситуа

цй’ можуть бути таю: шсля слухання казки Колобок пропонуемо учням уяви- 
ти себе Колобком i розповюти сусгтовг з ким по дороз1 прийшлося sycTpi- 
тися, яка розмова мгж ними в1дбувалася або шсля прослуханого тексту про 
Придн1стров’я учням пропонуемо уявити, що до !хньо! птколи при!хали rocTi 
з ifflnoï держави, яю хочуть д1знатися про Придшстров’я. Одн1 учн1 по nepai 
розповщаютъ, irani слухають ïx i ставлять запитання. 3 метою розвитку комуш- 
кативних ysiiHb можна здшснювати привггання мам 3i святом 8 Березня, батьюв 
з Днем захисника ЕЙтчизни, запрошувати батьюв на святков1 ранки.

Роботу над формуванням мовленневих умшь впродовж навчального року, 
започатковану на уроках украшсько! мови, с.пд продовжувати й на уроках 
з шших навчальних предметтв: уроки математики, навколишнього CBiry, тру
дового навчання сприяють збагаченню словника словами -  назвами предмета,
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дш, ознак, мюця, часу, простору; уроки музики — вдосконаленню орфоешч- 
них умшь. KpiM того, на уроках навколишнього cßiry та музики вчител1 мають 
неабияку можлив1сть для формування ко му Hi кативних умшь. При вивченш 
однакових (схожих) тем украшська мова завжди мае ставати предметом цен- 
тральним, наприклад, шд час вивчення теми „Звуки [з], [з'], позначення ïx бук
вами 3 з ” опрацьовуемо текст Весела зима. На урощ мови учш вчаться переказу- 
вати текст про зиму, складати д1алоги за ситуативними малюнками. Плануван- 
ня складаемо так, що тему „ Зима” тнзгнше вивчають й на уроках з i нших пред
метен На урощ образотворчого мистецтва, наприклад, учш можуть намалю- 
вати тематичний малюнок про зиму i розповюти про те, що вони намалювали. 
На урощ трудового навчання — виготовити ялинков1 irpanncH та прикраси, 
на урощ музики — виконувати новор1чш nicm. Такими об’еднуточими темами 
е теми „О ст ь”, „Весна”, „Mierno”, „Тварини” таш.

Отже, вивчення однакових (схожих) тем на р1зних уроках дае змогу засво- 
1ти слова та сформувати пов’язаш з ними аушативнт орфоешчгн та граматич- 
ш ум1ння, навчитися будувати д1алог1чн1 та монолопчгн висловлювання. I все 
це сприятиме ефективному оволодонню украшським кому Hi кативним мовленням.

Продуктивно-творчий етап, що мае на метт формування продуктивного 
комушкативного мовлення, треба оргашзувати так, щоб учш користувалися 
здобутими в мовленнев1й практиц1 знаниями, навичками, ум1ннями. На дано- 
му еташ сл1д продовжувати роботу i3 удосконалення частковомовленне- 
вих, загальномовленневих i комуш кативних ум1нь. Основним на цьому еташ 
е комушкативний метод. Цей метод використовуемо з метою формування 
д1алопчного та монолопчного мовлення в безпосередньому зв’язку з шгпими 
методами шляхом застосування комуш кативно-творчих вправ. Особлив1сть 
прийом!в KOMyi i i кати в но го методу полягае в тому, що вони передбачають 
закршлення знань, формування й реал клип ю мовленневих навичок та вм1нь 
у конкретнш ситуацп. ЕкскурсИ, проведення уроив на природ i, розгляд картин, 
специально оргашзоваш спостереження, iHmi способи накопичення щформацп, 
вражень, тобто будь-яш види д1яльностр що викликають потребу висловитися, 
розглядаемо як передумови для реал1зацп комушкативного методу навчання мови.

Роботу над удосконаленням умшь fli ало ri иного мовлення сл1д проводите 
шляхом складання д1алогу через створення мовленневих ситуац1й з опорою на 
допом1жний матер1ал. Учш практикуватимуться в побудов1 запитань i вщповь 
дей на них за прослуханим чи прочитаним текстом, переглянутим ;пафшьмом, 
навчальною ситуащею в Krad та iH. У цей пер i од великого значения надаемо 
формуванню усного монолопчного мовлення шляхом: 1) переказування про- 
читаних чи прослуханих текст1в; 2) побудови власних висловлювань за cepi- 
ею сюжетних мал юн Ki в, побаченого або пережитого. Вправи для формування 
учнями саме таких умшь (будувати зв’язне висловлювання) е найскладн1шими 
за cboïm зм1стом та способом виконання, адже Bei вм!ння, здобуп п1д час робота 
3i словом, слово спо лучениям та речениям, виступають тут в орган inn i й е дно cri. 
Можна використовувати не лише текста з букваря, а й з окремо виданих худож- 
шх книжок. За ними можна проводити вступш й шдсумков1 беезди, переказу
вання стисле й близьке до тексту, продовження тексту за уявою або за шфор- 
мащею, одержаною на дану тему з дитячих книжок, рад i о- i телепередач, юно- 
ф1льм1в тощо.

Шсля сформованих ум1нь будувати розпов1д1 за аналопею формуемо ум i Fi
rm складати розповщь за cepiero сюжетних малюнюв (наприклад, „Пришила



зима”, „Прилетти птахи” та ш.) i планом (ввдповвдями на запитання), напри- 
клад, учитель пропонуе розглянути cepiio малюнюв на тему „День иароджеи- 
ня ”. Дал1 д1ти ввдповвдають на питания: „ У кого съогодш день иароджеиия? ”, 
„Що приготувала мама? ”, „Хто иакрив святковий стт?” „Хто прийшов при- 
eimamu дгвчинку”, „Я10 подаруики принесли dimu?”, „Як прошило свято?”. 
Шсля цього складаемо розповвдь. Сюжетш малюнки та ïx cepiï е опорою у про- 
ncci розвитку вмшь монолог1чного мовлення.

Навчання складати розповщ1 здшснюемо й на основ! власних спостере- 
жень (наприклад, ,Д к  я npoeie euxiduuù день”, Д /к я npoeie зимовi (весняш) кат- 
кули” та ш.); на основ! побаченого (побудова текст1в про враження теля екс- 
Kypciï в природу, музей); складання описово! розповщ за опорними словами 
чи у вигляд1 загадок-опис1в. Складання розповщей на основ! власних спосте- 
режень навчае д1тей посл1довно, творчо розпов1дати; удосконалювати компо
зи т йну щл1стсть розповщ1; розвивати творчу ва])1ативн1сть розпов1д1, оп1ноч- 
не судження про зм1ст i яюсть придуманих розпов1дей, зокрема як cboïx, так 
i ровесниюв; використовувати виразш засоби мовлення.

Розвитку монолопчного мовлення сприяють також дидактичт irpn: „ Опи
ши картинку”, „Розкажи про шрашку (тварину; предмет)”, „Допоможи 
Незиаиковг скласти розповЮь ” i т. ш.

Важливою умовою формування умшь комуткативного мовлення е забез- 
печення потреби у стлкуванш украшською мовою. 3 щею метою оргатзо- 
вуемо позакласш та позашк1льн1 заходи: свята украшсько! мови, шдготовка 
украшських народних свят (щедрування, колядування, зустр1ч1 весни тощо), 
1нсцешзащя украшських казок, зустр1ч1 однол1тк1в 3i шил з украшською мовою 
навчання та ш.

Отже, навчання укршнсько! мови росшськомовних першокласниюв сл!д 
спрямовувати на формування частковомовленневих та загальномовленневих 
ум1нь, що сприятиме розвитку комун1кативного мовлення. Ефективне поед- 
нання методав, прийо\пв i вщповщно']' системи вправ створюватиме умови для 
взаемопов’язано! роботи в yeix напрямах розвитку мовлення не лише на кож
ному урощ украшсько! мови, а й на уроках з шших предмет!в. Важливо, щоб 
робота над формуванням усного украшського мовлення здшснювалася комп
лексно й поетапно (вщ формування частковомовленневих та загальномовлен
невих до комун i кати вних у'м i нь), а також систематично.
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