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Розбудова в нашій державі нової системи шкільної 12-річної освіти, в 
якій початкова ланка функціонуватиме в режимі 4-річного навчання, коли 
сюди приходитимуть, як правило, 6-річні діти, має насамперед своєю метою 
забезпечити всебічний розвиток дитячої особистості, формування нових, 
свідомих громадян, від яких залежатиме майбутнє України. 

Загальновизнаною істиною є те, що визначальним унікальним суб’єктом 
у вирішенні завдань початкової освіти є вчитель. Саме він, першовчитель, 
започатковує формування в учнів таких важливих загальнонавчальних умінь 
і навичок, читання й письмо, виробляє реалістичні уявлення про 
навколишній світ, забезпечує засвоєння норм загальнолюдської моралі, основ 
гігієни, вироблення естетичних смаків, разом з сім’єю закладає основи 
елементарних трудових умінь. 

Як бачимо, система початкових знань і вмінь, яку має сформувати 
вчитель початкових класів, досить широка і вимагає від нього такої самої 
широти різнобічних знань, інтересів, культури – загальної ерудиції. 

Другою незаперечною істиною є те, що головним професійним 
“інструментом” діяльності вчителя є слово, його мовлення, через яке 
насамперед відбувається його професійна адаптація. Цей інструмент, 
виявляючи рівень загальної мовної освіти, забезпечує вирішення 
професійних завдань учителя-класовода з таких взаємовіддалених предметів, 
як, наприклад математика і образотворче мистецтво, рідна мова і фізична 
культура, читання і трудове навчання. Крім здійснення суто навчальної 
діяльності, мовлення вчителя у взаємодії з мовленням школярів є 
визначальним засобом їхнього спілкування, забезпечує рівень його культури. 
Тут ми погоджуємося з думкою нашого вітчизняного психологінгвіста І.О. 
Синиці про те, що, шукаючи ефективних засобів навчання, ми іноді 
забуваємо, що основним з них було і залишається живе мовлення вчителя, 
якими б сучасними технічними засобами ми не користувалися. А одну із 
основних причин недостатнього усвідомлення учнями навчального матеріалу 
він вбачав у невідповідності рівня їхнього мовлення і мовлення вчителів та 
мови шкільних підручників. 

Наші сучасні концептуальні підходи до організації шкільної мовної 
освіти полягають насамперед у зміщенні акцентів у бік мовлення: замість 
явно перебільшеної уваги до мовної теорії, яка створювала уявлення, що, 
розпочинаючи з початкової школи, випускники загальноосвітньої школи 
готуються до здобуття в майбутньому філологічної освіти, ми переміщуємо 
увагу на саму мову, тобто мовлення. 

Саме на те, щоб навчити майбутніх класоводів урівноважувати ці рівні 
мовлення, і має бути зорієнтована їхня мовленнєва підготовка. 



Йдеться, таким чином, не тільки про особистісних і професійних якостей 
учителя-класовода, визначальною складовою яких є його загальна мовна 
підготовка і мовленнєва культура. 

Актуальність цієї проблеми зумовлена і новітніми завданнями мовного 
та мовленнєвого розвитку учнів, визначеними Концепцією початкового 
навчання рідної мови, Державним стандартом початкової мовної освіти, і 
своєрідністю професійної діяльності вчителя початкових класів, унікальність 
якої полягає, по-перше, в тому, що він бере до своїх рук наймолодших 
школярів, 6-7 річних дітей, а по-друге, тим, що його професіограма є 
порівняно з іншими, найбільш інтегрованою, багатопредметною. Саме цим 
визначаються особливості мовленнєвої взаємодії вчителя й учнів під час 
опрацювання різних предметів, що зумовлені змістом, характером і 
завданнями їх викладання, у чому мовні і мовленнєві характеристики не 
завжди збігаються. 

Звідси високі вимоги до мовлення вчителя з точки зору його 
внутрішнього упорядкування, що зумовлене його високою суспільно-
педагогічною функцією. 

Варто підкреслити той факт, що в забезпеченні адекватності структури 
особистості вчителя початкових класів психолого-педагогічній структурі 
його професійної діяльності важливу роль відіграє весь комплекс тих 
дисциплін, які передбачено навчальним планом вузівської педагогічної 
освіти, і в цьому мовлення майбутніх учителів є своєрідним інтегруючим 
фактором орієнтацією на мовлення школярів. 

Крім цього, перед факультетами стоїть завдання забезпечення належної 
методичної готовності майбутніх фахівців, їхніх загально-педагогічних і 
психологічних знань, а також умінь передавати молодшим школярам знання 
всього спектру навчальних предметів, навчити дітей бачити, знаходити 
джерела й шляхи самостійного поповнення цих знань. 

Якщо говорити про систему мовно-мовленнєвої підготовки майбутнього 
вчителя в стінах вищого освітнього закладу, то слід назвати передусім таку 
важливу навчальну дисципліну, як “Основи культури і техніки мовлення”. У 
пояснювальній записці до цього курсу справедливо зазначається, що можна 
добре знати мовну теорію, але не вміти говорити, формулювати і передавати 
думки, почуття, а тим більше “чужі”, відбиті в опрацьовуваному тексті. 

Серед компонентів практичного мовлення, на яких при цьому 
зосереджується увага, виділяються такі:  

 – розуміння і володіння технікою мовлення, що крім дихання, дикції, 
сили, чистоти і висоти голосу, охоплює й дотримання орфоепічних норм; 

 – знання і володіння засобами логіко-емоційної виразності читання і 
мовлення, що включає різновиди пауз, їх тривалість, логічний наголос, зміни 
тону і темпу мовлення. (Слід підкреслити, що професійне володіння 
вчителем початкових класів цими мовленнєвими засобами значно сприяє 
утримуванню у молодших школярів тривалої мимовільної уваги, викликає у 
них інтерес до повідомлюваного); 



 – уміння вчителя в процесі підготовки до словесної дії орієнтуватися 
на особливості різних жанрів публічних виступів: доповідь, промову, лекцію, 
бесіду, а також мати на увазі слухача (батьків, громадськість, колег у 
педагогічному колективі, і найголовніше – учнів). 

Треба дотримуватись вимоги про те, що вчитель, який працює в школі з 
українською мовою навчання, має говорити з учнями українською не тільки в 
класі, на уроці, а й на перерві, у будь-якому спілкуванні зі своїми 
вихованцями, а також не переходити на іншу мову з їхніми батьками, з 
колегами. Тільки за цієї умови в школі створюється відповідна мовленнєва 
духовна атмосфера. 

Саме тому зміст вузівської мовної освіти вчителя початкових класів 
спрямовується на забезпечення такої мовно-теоретичної і мовленнєво-
практичної підготовки, яка була б адекватною його ролі в сучасній школі. 

Майбутній учитель має усвідомлювати й пам’ятати, що його професійна 
мовленнєва діяльність має бути підпорядкована найголовнішому 
очікуваному результату – продуктивній мовленнєвій діяльності учнів, яка за 
теорією мовленнєвої діяльності виступає в таких основних фазах: 

а) програмування висловлювання у немовленнєвому суб’єктивному коді; 
б) формування плану дій уже в мовленнєвій формі; 
в) мовленнєвий акт висловлювання; 
г) зіставлення запланованого і висловлюваного (в усній чи письмовій 

формі), де мовлення виступає як знаряддя контролю. 
Майбутній учитель початкових класів і ті, хто його професійно формує, 

мають пам’ятати, що курс української (і будь-якої іншої мови навчання) 
являє собою важливу складову загального змісту початкової освіти, оскільки 
він є не тільки окремим навчальним предметом, а й виступає основним 
засобом опанування всіх інших навчальних дисциплін. Його мета – 
забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок в усіх видах 
мовленнєвої діяльності: навчити дітей читати і писати; сформувати в них 
певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити відповідну мотивацію 
вивчення рідної мови.  

Вчителеві треба також знати, що сучасне шкільне навчання рідної мови 
спрямоване на розвиток у дітей, окрім загально мовленнєвих, і таких 
важливих загально-навчальних умінь, як організаційні загально-пізнавальні і 
контрольно-оціночні. Вони визначені у сучасних програмах. І ці вміння треба 
тримати в полі зору практично на кожному уроці. Тому вчитель повинен 
бути добре обізнаний з ними. 

Окремо слід зупинитися на питаннях, пов’язаних з істотними, 
принципово відмінними від нинішніх концептуальними положеннями 
системи шкільної мовної освіти. 

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти галузь. 
“Українська мова” будується за такими змістовними лініями: 

комунікативною, а точніше – (мовленнєво-комунікативного), лінгвістичною 
(мовно-поняттєвою) і лігнво-українознавчою. Ці три лінії пронизуються 
діяльнісною лінією, або діяльнісним принципом, що передбачає передусім 



формування у молодших школярів практичних мовленнєвих дій, 
передбачених програмою в різних її розділах. Коротко спинимося на 
основних цілях кожної із зазначених змістових ліній. 

Комунікативна лінія, яка є основою, передбачає розвиток усного і 
писемного мовлення учнів, їхнього вміння користуватися мовою як засобом 
спілкування, пізнання, впливу. З цією метою необхідно розвивати і 
вдосконалювати в учнів усні види мовленнєвої діяльності, якими вони вже 
частково оволоділи в дошкільному віці: це слухання і розуміння (у 
зарубіжній термінології – аудіювання), діалогічне і монологічне усне 
мовлення, а також початково формуються й удосконалюються ті види 
мовленнєвої діяльності, які пов’язані з писемним мовленням – читанням 
уголос і мовчки, письмом. 

Лінгвістична (мовно-теоретична) змістова лінія спрямована на засвоєння 
школярами елементарних, але науково правильних знань про мову, таких, 
щоб на наступних етапах навчання вони не вступали у суперечність з 
новими, глибшими й ширшими відомостями про мову, які здобуватимуть 
учні в основній школі. Однак всі ці теоретичні відомості, знання не є 
самоціллю, а мають бути підпорядковані основній, мовленнєво-
комунікативній лінії, розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних 
і правописних умінь. 

Вперше в шкільних програмах чітко зазначеною і змістовно окресленою 
є лінгвоукраїнознавча змістова лінія (тут треба сказати, що стосовно шкіл з 
іншими мовами навчання, то, крім неї, мусить мати місце і відповідна 
лінгвонародознавча лінія). Лінгвоукраїнознавча лінія передбачає розширення 
уявлень про культуру українського народу, про її особливості в різних 
регіонах України. Ця робота має органічно поєднуватися з іншими аспектами 
навчання і реалізовуватися за допомогою відповідно дібраних текстів, 
використання тематичних груп слів, стійких виразів, притаманних 
українській мові, у т.ч. і в побутовій сфері, щоденному спілкуванні людей; 
виразів, у яких відбито особливості духовної і матеріальної культури народу, 
його національного характеру. Сама назва цієї лінії - лінгвоукраїнознавча - 
акцентує необхідність приділити особливу увагу саме мовним аспектам 
проблеми, не суто етнологічним: йдеться про тлумачення значень слів і 
фразеологізмів, особливостей доречного їх використання в мовленні, 
вживання народних прислів’їв, приказок, народних прикмет, примовлянок, 
інших видів дитячого фольклору, що використовується в різних ситуаціях 
дитячої життєдіяльності; робота над написанням творів з використанням 
етнографічних елементів. 

Одним із істотних недоліків шкільної програми з мови, який мав і має 
місце і в початковій ланці, є її перевантаження теоретичним матеріалом. 
Якщо взяти, скажімо, такі важливі і надзвичайно складні розділи 
мовознавства, як “фонетика” і “графіка”, що лежать в основі навчання 
грамоти, орфоепії і орфографії, то аналіз свідчить про те, що вони практично 
мало чим відрізнялися в початкових класах (а це в 1 – і частково 2-ому, в 5 -
ому)  



Маємо усвідомити, що початковий курс мови є справді початковим. І 
тут у вимогах до молодших школярів треба знайти розумну міру доступності. 
Це саме стосується і роботи над лексикою, будовою слова, і граматикою 
(морфологією та синтаксисом). Практична, мовленнєва спрямованість 
початкового навчання полягає і в тому, що контролю мають підлягати не 
стільки знання про мову, скільки мовні уміння: це – будувати речення, різні 
за структурою, за метою висловлювання та інтонацією; уміння правильно 
утворювати форму слова і поєднувати її з іншими формами слів – будувати 
словосполучення, дотримуючись норм лексичної сполучуваності, не 
порушувати норм наголошування уживаних знайомих слів. Нова програма з 
мови (1-2 клас) високо технологізована. Вона дає чіткий переломний момент 
умінь якими мали оволодіти учні. 

Ще варто повторити ту особливість шкільного, врешті і будь-якого 
іншого навчального курсу мови, у т.ч. й вузівського, що вона є не тільки 
предметом вивчення, але й засобом навчання інших предметів освітньої 
системи. Тому відповідно до цього на заняттях з методики навчання 
української чи іншої (рідної) мови необхідно опрацьовувати і той мовний 
матеріал (лексику, термінологію, спеціальні тексти), які доведеться 
використовувати вчителеві в процесі професійної діяльності на різних 
предметах. Скажімо, опанування майбутніми вчителями правильного 
вимовляння таких термінів, як: добуток, множник, множина предметів, 
чисельник, знаменник, 11, 14, п’ятдесяти – вісімдесяти. Це також важлива 
складова і мовно-мовленнєвої підготовки, і культури мовлення майбутнього 
фахівця. 

І ще одна складова підготовки класовода: культура мовлення вчителя 
початкових класів, його специфічно професійна діяльність передбачає, по-
перше, володіння каліграфічним письмом, а по-друге, – методичним умінням 
сформувати таке письмо в молодших школярів, яке слугувало б своєрідним 
фундаментом пристойного, читабельного скоропису, який вироблятиметься в 
учнів основної школи. Важливо прищепити молодшим школярам смак до 
гарного, красивого письма – до краснопису, як його називали педагоги ХІХ 
століття. 

Треба взяти до уваги, що це є завданням саме першовчителя, оскільки, 
крім нього, ніхто з педагогів основної школи, можливо, крім учителів-
словесників і то не всіх і то лише в окремих випадках, такого завдання перед 
собою й не ставить, оскільки не володіє спеціальними методичними 
прийомами вироблення в учнів каліграфічного письма. Та й навчальний час 
для цього спеціально відводиться тільки в початковій школі. 

Тому й викликає тривогу і невдоволення, коли, буваючи на Державних 
екзаменах, бачимо, що майбутні вчителі-класоводи і самі не володіють 
краснописом ні ручкою, ні крейдою на дошці. Така ситуація, погодьмося, 
була б немислимою в старій дореволюційній школі.  

Про каліграфію вчитель-класовод має пам’ятати завжди: і коли веде 
класний журнал, і коли робить виправлення помилок в учнівських зошитах, 
робить у них окремі нотатки, зауваження для учнів, коли передає певні 



письмові повідомлення батькам; і звичайно, коли пише перед класом на 
дошці. 

Нині МО і Н України проводить періодичні (1 раз на 2 роки) конкурси 
“Учитель року” в номінації “Вчитель початкових класів”, студентські 
олімпіади з методики навчання української мови. Ці професійні уміння 
вчителів і майбутніх учителів також мають стати елементом відповідних 
конкурсних завдань. 

І ще одне важливе питання, яке стосується проблеми формування мовної 
особистості вчителя початкових класів. Це питання володіння, окрім рідної 
мови, мови навчання, іншими мовами, знання яких він міг би передати своїм 
учням. Володіння класоводом однією з іноземних мов, хоча б на рівні її 
початкового навчання, зважаючи на введення її до нового навчального плану 
в початковій школі, певною мірою сприяло б і розв’язанню його навчального 
навантаження, а відтак і заробітної плати. У цьому відношенні слід вітати ті 
педагогічні вузи, які дають майбутнім учителям початкових класів другу 
спеціальність – учителя іноземної мови. 
Окремо варто зазначити про доцільність вивчення в початковій школі з 
українською мовою навчання однієї з мов національних меншинств України. 
Звичайно, ці курси не повинні дублювати курсу рідної мови за своїм обсягом 
і завданнями, а передбачати суто комунікативну мету. Інакше наша 
початкова школа, особливо сільська, стане одномовною, що помітно збіднить 
формування мовної особистості молодшого школяра. 
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