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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ  
В ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Головною метою вивчення початкового курсу рідної мови є всебічний 
розвиток молодших школярів, підвищення культури їх мовлення і 
спілкування. Проблеми, пов’язані з розвитком культури спілкування, 
набувають в наш час не тільки освітнього, а й соціального значення. 

Розділ “Знання про мову, мовні уміння”, введений до програми 
початкової школи, передбачає ознайомлення молодших школярів з 
найелементарнішими правилами культури мовлення. Серед 
культурномовних понять, які мають засвоїти діти, значне місце займає 
система мовних засобів, названа мовленнєвим етикетом. 

“Мовленнєвий етикет – це система стійких формул спілкування, 
призначених суспільством для встановлення мовленнєвого контакту 
співбесідників, дотримання спілкування в обраній тональності відповідно 
їхніх соціальних ролей і ролевих позицій стосовно один одного, взаємних 
стосунків у офіційній і неофіційній обстановці” [11,413]. Таке узагальнене 
визначення поняття в лінгвістичній літературі є, на наш, погляд найбільш 
повним.  

У вузькому розумінні слова мовленнєвий етикет складає функціонально-
семантичне поле одиниць доброзичливого, ввічливого спілкування в 
ситуаціях звертання і привернення уваги, знайомства, привітання, прощання, 
вибачення, подяки, поздоровлення, побажання, прохання запрошення, 
поради, пропозиції, згоди, відмови, схвалення, компліменту, співчуття тощо. 

Системна організація тематичних формул мовленнєвого етикету 
становить собою синонімічний ряд, у якому домінанта придатна для всіх 
ситуацій, наприклад: “до побачення”, “до зустрічі”, “всього найкращого” 
(розм.), “щасливо залишатися” (розм.), “прощавай(те)” та ін. Лінгвістичних 
досліджень, присвячених упорядкуванню синонімічних рядів мовленнєвого 
етикету української мови, ще немає. 

Довгий час це поняття було предметом дослідження лише в етиці, тому 
не всі аспекти проблеми мов мовленнєвого етикету достатньо досліджені 
мовознавцями. Наприклад, немає однозначної назви терміна (трапляються 
два його варіанти: “мовний етикет” і “мовленнєвий етикет”), не зроблено 
чіткої класифікації формул спілкування, не укладено словника української 
лексики ввічливості. 

Становлення мовленнєвого етикету як лінгвістичної категорії вимагає 
розробки методики його вивчення в шкільній практиці. Діюча програма з 
рідної мови рекомендує для засвоєння молодшими школярами ряд основних 
норм мовленнєвого етикету української мови. Однак досвід показує, що 
підручники недостатньо забезпечують учителів та учнів матеріалом, 
необхідним для формування в дітей визначеного програмою кола знань, 



умінь і навичок. Найбільшим недоліком шкільних посібників є, на наш 
погляд, безсистемність поданих у них вправ до уроків, на яких вивчається 
мовленнєвий етикет, невідповідність їх змісту етапам процесу формування 
лінгвістичних понять у молодших школярів, недостатня кількість завдань, 
спрямованих на практичне засвоєння дітьми слів увічливості. 

Курс методики викладання рідної мови в початкових класах, а також 
предмети “Культура мовлення” та “Виразне читання” не забезпечують 
повною мірою оволодіння майбутнім учителем всіма аспектами цього 
складного і багатогранного явища, не дають практичних порад щодо 
використання різноманітних формул мовленнєвого етикету, знань про 
прийняті у сучасному суспільстві правила слухання, ролі тих, хто говорить, і 
тих, хто слухає. 

Тому стає очевидною необхідність створення методичних рекомендацій, 
які допомогли б студентам у оволодінні методикою формування мовленнєвої 
культури молодших школярів, стали у пригоді вчителям початкових класів, 
працівникам дошкільних закладів. 

У практиці початкової школи спеціальне засвоєння мовленнєвого 
етикету розпочинається у другому класі (розділ “Мова і мовлення”, тема 
“Слова ввічливості”). 

Відомо, що процес засвоєння знань учнями молодшого шкільного віку 
значно активізується, якщо на уроці створюватимуться незвичні ігрові чи 
казкові ситуації. Одним з прийомів такої роботи в ході вивчення формул 
мовленнєвого етикету в другому класі може бути використання вчителем 
“Скарбнички “чарівних” слів”. 

Це невеличка скринька, у якій знаходяться картки із записаними на них 
словами ввічливості (Доброго ранку!, Добрий день!, Здрастуйте!, До 
побачення!, Бувайте здорові!, На добраніч!, Щасливої дороги! Прошу, 
заходьте!, Заходьте, будь ласка! Щиро вітаю Вас! Дуже Вам радий!, 
Дозвольте Вам допомогти!, Сідайте, будь ласка! Перепрошую!, Дякую!, 
Спасибі!, Пробачте!, Будьте ласкаві! та ін.). 

У вступній розповіді вчителеві слід повідомити дітям, що в скриньці 
знаходиться скарб: “чарівні” слова. Хто заволодіє цим дорогоцінним 
скарбом, тобто запам’ятає всі слова і правила їх вживання, той стане по-
справжньому щасливим. Здійснюватимуться його бажання, у всіх, хто його 
оточує, завжди буде хороший настрій, люди поважатимуть його. Чимало 
таких слів ви уже знаєте. 

“Чарівні” слова, – продовжує вчитель, – ми ще називаємо словами 
ввічливості. Саме так звучить тема нашого уроку. – Чи знаєте ви, що означає 
слово “ввічливий”? З давніх часів воно було ознакою людини, яка, 
спілкуючись з іншими (вітаючись, прохаючи що-небудь, дякуючи тощо), 
сміливо дивилася співрозмовникові в очі (у вічі, в вічі). Відкритий погляд 
завжди підтверджував миролюбність, доброзичливість. 

Отже, ввічливий – “той, хто дивиться у вічі” (вираз варто записати на 
дошці). Згодом словом “увічливий” стали називати всіх, хто дотримувався 
правил пристойності, виявляв уважність, люб’язність. [1,6] 



Учителеві потрібно знати; а при нагоді й пояснити дітям, що форми 
“ввічливість” і “увічливість” у мові рівнозначні. Вживання початкових звуків 
[у] чи [в], а відповідно й літер “у” чи “ве” для їх позначення залежить від 
того, голосним чи приголосним звуком закінчується попереднє слово в 
контексті, наприклад: слова ввічливості, діти ввічливі – слів увічливості, 
хлопчик увічливий” (пор.: хороший учитель – молода вчителька). 

В українській мові на позначення поняття “ввічливий” є й інші слова – 
“чемний”, “ґречний”. 

Слово “чемний” уживається досить часто. В давні часи воно мало форму 
“кчемний” (к чему), що означало придатний до чогось. А про невиховану 
людину ми говоримо “нікчема” (ни к чему). 

Вищою мірою вияву ввічливості є ґречність. Це слово утворилося від 
злиття двох слів: “к” і “речь” (мовлення) – к речи, до речі. Ґречною 
називають людину, яка доречно використовує в своєму мовленні 
якнайбільше слів, що засвідчують її повагу до співрозмовника. 

Краще зрозуміти такий мовознавчий коментар допоможе 
другокласникам вправа. 1. Прочитай вірш.  

В саду, 
в ожинових кущах,  
сміливе кошенятко  
зустріло  
чемного хруща  
на волохатих лапках.  
І чемний хрущ 
йому сказав: 
– Я радий вас вітати, 
бо я давно 
на друга ждав.  
Я – хрущ. 
А вас як звати? 
Але сміливе кошеня 
було нечемне, мабуть, 
бо, не сказавши 
навіть "няв", 
втекло чимдуж 
до мами... 

(А. Костецький) 
2. – Чому хрущ у вірші названий чемним? (Тому, що  він вітається, 

називає своє ім’я.) 
– А чому кошеня нечемне? (Бо не відповіло на привітання.)  
– Якими словами привітався хрущ? (Я радий вас вітати.) 
– А що б мало відповісти кошеня? (Здрастуйте!, Добрий день!). 
Таким чином учні закріплюють значення слова “чемний” і переходять до 

засвоєння основних мовних засобів, що засвідчують чемність, увічливість 
людини. Серед них чи не найбільше в українській мові формул привітання, їх 



можна об’єднати в синонімічний ряд, у якому один вираз є універсальним, 
придатним для вживання за будь-яких обставин (домінантою ряду), а інші 
використовуються рідше, залежно від ситуації спілкування. Найбільш 
уживаним привітанням у нашій мові є, звичайно, слово “Здрастуйте!”. Решту 
синонімічних виразів можна розташувати в такій послідовності: “Добрий 
день!”, “Доброго дня!”, “Добридень!”, “Доброго ранку!”, “Добрий вечір!”. 
Безперечно, такий перелік далеко не повний. До нього не увійшли діалекти, 
розмовно-побутові вирази (“Привіт!”, “Салют!”, “Здоров був!”, “Доброго 
здоров’я!”, “Дай, Боже, щастя!” тощо). 

Слово “Здрастуйте!”, оскільки воно використовується в нашому 
мовленні найчастіше, потребує особливої уваги в роботі вчителя. Слід 
подбати, щоб воно було записане на дошці та в учнівських зошитах, 
зосередити увагу дітей на його правописі (“не “здраствуйте” і не 
“здравствуйте”) і вимові (промовляємо його так само, як і пишемо, а не 
“здрастє” чи “здрасті”). 

Для усвідомлення школярами значення слова, доцільно на уроці 
провести бесіду. 

– Яким словом ви можете привітатися з батьками й сусідами, вчителем і 
друзями, вранці й увечері? (Здрастуйте!) 

– А чи замислювалися ви, що воно означає? 
Учитель пропонує дітям порівняти слова “здоров’я” і “здрастуйте”, 

знайти у них спільний значеннєвий центр -здр-, підвести їх до висновку про 
те, що, вітаючись, люди бажають один одному здоров’я. 

Цікавою для учнів буде наступна інформація. 
“Чи здивувалися б ви, почувши замість звичного “Здрастуйте!” таке: 
“Їли ви сьогодні?” або “Чи здорова ваша худоба?” 
А це також вітання. 
Саме такими словами обмінювалися при зустрічі жителі Стародавнього 

Китаю, Монголії, Єгипту. На перший погляд, здається дещо смішно, але, 
якщо подумати трохи, то легко можна довести, що “чи здорова ваша 
худоба?” — “здрастуйте”. 

І справді, що було основою життя монгола-кочівника в давні часи? Його 
стадо. Здорова худоба – вистачає їжі – все благополучно в родині. Загинула 
худоба від хвороби або нестачі кормів – і у людей голод, недуги, смерть. Ось 
і виходить: побажати здоров’я рогатим годувальникам скотаря – все одно, що 
побажати здоров’я йому самому та його родичам. 

Якими тільки вітаннями не користувалися люди! 
Словами “Я вас (тебе) бачу” обмінюються, зустрічаючись, зулуси. А 

одне з племен жителів Африки придумало вітання на всі випадки в житті: 
акуше – робітникові, акуаре – стомленому, акурін – мандрівникові, аквалайо 
– чужоземцеві. Є особливі вітання для людини, яка сидить, лежить, для 
щасливого або нещасного. 

Уявляєте, як важко маленьким африканцям, поки вони все це вивчать. 
Адже переплутати не можна. Це здавна вважають невихованістю [4, 64-65]. 



Учитель підсумовує, що й у нашого народу теж є різні вислови для 
привітання. Так, не рідше ніж “Здрастуйте” ми використовуємо вислів 
“Добрий день” чи його форми “Доброго дня”, “Добридень”. А з друзями, 
ровесниками можна привітатися й словами “Привіт!”, “Здоров!”, але не варто 
їх уживати при зустрічі з людьми, старшими за віком, учителями, навіть 
малознайомими дітьми. 

Наступним видом роботи на цьому уроці має бути з’ясування правил 
уживання інших формул привітання, що використовуються людиною 
протягом дня. З цією метою варто використати вправи з підручника. 

Текст вправи доповнить знання учнів про етикет ранкового вітання: 
Піднімає джміль фіранку, 
Каже: — Доброго вам ранку! 
Як вам, бджілко, почувалось?  
Чи дощу не почувалось?  

(Л. Костенко) 
З допомогою класовода другокласники знайдуть вирази “Доброго вам 

ранку!”, “Як вам почувалось?”, пригадають їм подібні (“Як спалося?”, “Як ви 
відпочили?”), з’ясують, що їх також можна віднести до слів увічливості, бо 
вони свідчать про вихованість людини, зокрема її турботу про інших. 

Як показують бесіди з учнями, ранкове привітання, на жаль, побутує 
далеко не в усіх родинах, та й спостереження в школі показують, що замість 
виразу “Доброго ранку!” діти частіше вживають “Добрий день!” і 
промовляють його тихо, невиразно, в основному тільки для вчителя. Тому в 
роботі з батьками слід наголосити, що засвоєння елементарних норм 
мовленнєвого етикету молодшими школярами неможливе без відповідної 
виховної роботи вдома. 

Вимовляння слів увічливості обов’язково супроводжується відповідною 
мімікою, виразом обличчя. Це учні усвідомлять, виконавши вправу. 

1. Прочитай текст.  
Ти прокинься  
рано-рано,  
лиш над містом  
сонце встане,  
привітайся з ластівками,  
з кожним променем 
ласкавим. 
Сам гарнесенько умийся, 
сам швиденько одягнися,  
підійди 
до тата й мами  
і скажи їм: 
– Добрий ранок!  
Усміхнися  
всім навколо:  
небу,  



сонцю,  
квітам, 
 людям 
 і тоді  
обов’язково  
день тобі веселим буде! 

(А. Костецький) 
2. – Якими словами вітається герой вірша? 
– Який при цьому у нього вираз обличчя? 
Отже, підсумовує вчитель, вітаючись чи промовляючи інші слова 

ввічливості, слід доброзичливо подивитися на людину, посміхнутись, це 
доводить, що ви справді бажаєте їй добра. 

Учням буде цікаво дізнатися, що рухи, жести, якими з давніх-давен 
обмінюються люди різних країн під час вітання, – найрізноманітніші. Декотрі 
вклонялися, інші падали навколішки і билися об землю лобом (били чолом), 
треті підносили руку до чола і серця, четверті торкалися носами, п’яті 
показували язик. А офіцери королівських гвардій дзвінко цокали каблуками і 
опускали, як підтяту, голову на груди. Великосвітські дами присідали в 
глибокому реверансі. Доблесні мушкетери, елегантно схилившись, 
помахували своїми розкішними капелюхами. Лицарі підіймали забрала 
важких шоломів та знімали з рук бойові рукавиці. Раби Стародавнього Риму 
оголювали побриті голови. 

Та й тепер... Подивіться навкруги. Ось пройшли військові – віддали 
честь. Зустрілись двоє чоловіків – потисли руки. А інші здалеку вітально 
помахали руками один одному. Жінки, мабуть, довго не бачились, 
обнімаються. 

Так по-різному відзначають люди найпростішу і найчастішу подію в 
своєму житті –  зустріч з іншою людиною.  І все ж таки спільне тут є.  Не 
привітатися або не відповісти на вітання в усі часи і в усіх народів вважалося 
невихованістю та неповагою до навколишніх. Адже в поклоні, в коротких 
словах вітання дуже великий і важливий зміст. “Я тебе бачу, людино. Ти мені 
приємна. Знай, що я тебе поважаю, я хочу, щоб і ти до мене добре ставилась. 
Я бажаю тобі всього найкращого: здоров’я, миру, радості, щастя”. Ось що 
означає просте, звичайне “ЗДРАСТУЙТЕ” [4, 71-72]. 

Про деякі інші слова-привітання та жести, що їх супроводжують, діти 
дізнаються з тексту вправи. 

1. Прочитай вірш. 
Приживали  
у місті  
коти. 
Все було в них: 
пухнасті хвости,  
срібні вуса, 
чутливі вуха.  
Не було в них  



лише 
капелюхів! 
А про них  
мріяв кожен кіт,  
щоб казати; 
 — Привіт! 
Привіт! Ще й при цьому,  
немов за звичкою,  
капелюх 
піднімати ввічливо.  
А інакше 
котам хвостатим  
не хотілося зовсім  
вітатись, 
і ходили коти,  
нявчали, один одного  
не помічали... 

(А. Костецький) 
2. – Чому коти не віталися? (Бо не мали капелюхів.) 
– Для чого потрібен капелюх під час вітання? (Вітаючись, чоловіки 

повинні трохи підняти головний убір. Цей жест також засвідчує повагу.) 
– Яке слово використали коти для привітання? (“Привіт!”) 
Слід нагадати учням, що вживати слово-вітання “Привіт!” слід 

обережно, добре зваживши обставини спілкування. 
Закріпленню лексики привітання сприятимуть такі вправи: 
1. Прочитайте текст.  
У Віті – 
день народження.  
Ми всі 
туди запрошені  
і ввечері,  
о шостій,  
прийшли до нього  
в гості, 
Нам одчинила  
двері 
мала сестричка Віті 
і зразу запитала: 
– Хто ноги з вас  
не витер? 
В нас килим не для того,  
аби його бруднити!  
Ану, 
біля порога  
знімайте черевики!  



Та подарунки зразу  
давайте,  
я, сховаю. 
Та кришталеву вазу  
не скиньте!  
Я вас знаю!...  
Ви думаєте:  
просто  
отак ходити 
 в гості?  
А це – 
наука справжня,  
відповідальна справа! 

(А. Костецький) 
2. – Які слова першими промовила до гостей сестричка Віті? 
– А що вона мала б спочатку сказати? (Привітатися.) 
Серед “чарівних” слів із “скарбнички”, які подані на демонстраційній 

дошці, знайдіть ті, якими запрошують гостей (“Заходьте, будь ласка!”, 
“Прошу, заходьте!”, “Дуже Вам радий!”) 

Далі на уроці можна запропонувати учням розіграти діалог господаря і 
гостя. 

Етикет привітання тісно пов’язаний з етикетом прощання. Для 
опрацювання на уроці відповідної лексики учителю також варто знати 
синонімічний ряд основних формул прощання (“До побачення!” (домінанта) 
– “До зустрічі!”, “Прощавайте!”, “На все добре!”, “На добраніч”, “Добраніч!” 
та ін). 

Доцільними для такої роботи будуть наступні вправи. 
1. Добре знайомі вам герої книги М.Носова “Незнайко на Місяці” 

зібралися в далеку подорож і прощалися з усіма жителями Квіткового міста. 
Як ви гадаєте, що сказали вони на прощання? А що відповіли малюки? (До 
побачення! – До зустрічі!) 

– Чи знаєте ви, які побажання висловлюють тим, хто вирушає в дорогу? 
(“Щасливої дороги!”, “В добру путь!”) 

2. Ви йдете зі школи. Як прощаєтесь з учителькою? З однокласниками? 
(“До побачення, Олено Петрівно!” – “До побачення! До зустрічі!”) 

Слід наголосити, що широковживані “Пока!”, “Щасливо!” є розмовними, 
ненормативними, і використовувати їх у своєму мовленні вихованій людині 
не варто. 

3. Як ви прощаєтеся з батьками ввечері, коли лягаєте спати? “На 
добраніч, мамочко!”, На добраніч, татку!”) 

Засвоюючи лексику привітання та прощання, учні одночасно 
закріплюють вживання кличної форми у звертаннях (Олено Петрівно, 
Вікторе Степановичу, мамо, тату, Оксано, Галю, Вітю, Іванку тощо). Також 
необхідно звернути увагу і на правопис виразів (прийменники пишуться 



окремо, подовження приголосних позначається двома буквами “ен”, перед 
звертанням обов’язково ставиться кома). 

Для засвоєння лексики подяки варто порадити дітям знайти такі слова в 
“Скарбничці” і самостійно придумати ситуації, в яких вони вживаються. 
Невеличкі діалоги зі словами “дякую”, “спасибі” може скласти кожна пара 
учнів, що сидить за однією партою. В них йтиметься про позичене приладдя, 
підняту ручку, подану книгу, пригощання цукеркою тощо. Учителеві слід 
наголосити, що більшість з таких послуг має виконувати хлопчик, дівчинка ж 
повинна йому чемно подякувати. 

Не менш важливу роль у процесі спілкування відіграє уміння просити 
пробачення. У нашій мові також є цілий ряд слів, що можна використати в 
такій ситуації (“Вибачте!”, “Пробачте мені!”, “Пробачте!”, “Даруйте!”, 
“Перепрошую!”). 

Молодшим школярам, безперечно, сподобається вірш А.Костецького 
“Все не так”. 

Сьогодні 
все навкруг не так... 
Чомусь задача – 
непроста, 
чомусь цукерка – 
несолодка, 
проміння сонячне – 
холодне, 
і, навіть запахуща диня 
чомусь 
не пахне зовсім 
нині, 
У чому ж річ? 
Скажу вам прямо; 
образилась на мене 
мама... 
Піду пробачення попрошу - 
Хай знову стане все 
хорошим! 
Прослухавши текст, учні мають відповісти на запитання: якими словами 

герой вірша буде просити пробачення? А як це робите ви? 
Аналізуючи відповіді дітей, учитель повинен звернути їх увагу на те, що 

слово “вибачаюсь” має у своєму складі колишній займенник “ся”, який був 
формою від “себе” (порівняйте: голюся, миюся, чешуся...). Виходить, що 
людина, кажучи “вибачаюся”, ніби вибачає саму себе, хоч насправді вважає, 
що завинила перед кимось. Треба казати: “Вибачте мені, пробачте, даруйте, 
перепрошую”. 

Ненормативним є вислів “Я хочу вибачитися” чи “За цей вчинок треба 
вибачитися”. Грамотно: “Треба попросити вибачення”, “Треба перепросити” 
[1, 66]. 



Безумовно, вивчення молодшими школярами мовленнєвого етикету не 
обмежується описаними вище прийомами. Творчо працюючий учитель, 
використовуючи фольклорні матеріали, твори дитячих письменників, 
спостереження за процесом спілкування дітей, зможе побудувати чимало 
вправ для засвоєння ними слів увічливості. Однак вивчення основних формул 
мовленнєвого етикету буде неповним, якщо воно не матиме виходу в 
практику живого спілкування учнів у школі та поза її стінами. Тільки там, де 
мовленнєвий етикет стане спільною справою школи й сім’ї, діти засвоять не 
тільки лексику чемності, в них виникне потреба постійно використовувати її. 
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