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У статті розглядається удосконалення навчання української мови учнів по- 

чаткової школи за новою шкільною програмою відповідно до Державного стан- 

дарту початкової загальної освіти. Розкрито зміст програми з української 

мови для учнів початкових класів. Висвітлено переваги та недоліки підручників 

з української мови для учнів. Окреслено добір методів і прийомів навчання мови 
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Постановка проблеми. У початковій школі здійснюється реформу- 

вання змісту навчання усіх предметів і в тому числі й української мови. 

З 2012/13 н.р. почалося впровадження нової навчальної програми у по- 

чаткових класах. Сьогодні вже третій клас працює за новими навчальни- 

ми програмами відповідно до Державного стандарту початкової загаль- 

ної освіти [5,1-17]. 

Методисти та науковці розв’язують проблему, яка полягає у тому, що 

треба вчити не стільки теоретично, скільки звертати увагу на компетент- 

нісний підхід до навчання учнів початкових класів. Від того, як підви- 

щиться їхній рівень оволодіння мовою і мовленням, залежать успіхи з 

усіх навчальних предметів, у т.ч. й з мови й мовлення. А це сприятиме 

удосконаленню якості навчання дітей української мови. 

З огляду на соціальну і педагогічну значущість української мови для 

становлення і розвитку особистості молодшого школяра цьому навчаль- 

ному предметові в системі шкільного навчання й виховання об’єктивно 

відведено особливу роль. Одержані в початкових класах особистісні 

якості, зокрема, пов’язані з мовою та мовленням, оскільки вони забез- 

печують основу подальшого навчання, виховання і розвитку молодших 

школярів та значною мірою практичну, громадську та професійну ді- 

яльність дорослої людини. Нова навчальна програма з української мови 

передбачає зміни у постановці мети і завдань її вивчення у початкових 

класах. Тому тема, обрана для статті, є актуальною. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Вивчення та аналіз ме- 

тодичної літератури з обстежуваної проблеми (М. Вашуленко, С. Дубо- 

вик, О. Мельничайко, О. Онопрієнко, А. Зимульдінова, М. Проць) пока- 

зав, що науковці і методисти вважають, що оновлення методики навчан- 

ня української мови молодших школярів залежить від змісту навчання 



 

за новими програмами та добору доступних форм, методів і прийомів 

роботи над ним [1; 3; 4; 7; 8; 9; 10]. 

О. Савченко розглядає тлумачення базових понять компетентнісного 

підходу і вважає, що ними вчителям початкових класів потрібно грамотно 

користуватись. На її думку, у програмах посилилися вимоги до результа- 

тивної складової початкової освіти з усіх предметів, у т.ч. й з української 

мови. А це привело до змін у розумінні поняття «якість освіти» [13, 1-2]. 

М. Вашуленко вважає, що основна мета вивчення української мови 

докорінно змінилася. Вона полягає у тому, щоб формувати ключову 

комунікативну компетентність молодшого школяра, яка виявляється у 

здатності успішно користуватися мовою і мовленням і в процесі пізнан- 

ня навколишнього світу [10, 14]. 

А. Зимульдінова, М. Проць розкривають взаємозв’язок у вивченні 

мовних явищ і мовленнєвих умінь учнів молодшого шкільного віку [7, 

45]. 

Невід’ємною частиною навчального процесу, засобом формування 

мовних і мовленнєвих умінь і навичок є система роботи з боку вчителя 

над новими програмами з навчальних дисциплін у 1-4 класах. Вони по- 

будовані відповідно до нового Державного стандарту початкової загаль- 

ної освіти [5,1-6]. 

Мета cтатті полягає у тому, щоб розкрити особливості навчання 

української мови учнів початкових класів за новою шкільною програ- 

мою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Важливе місце в системі роботи з 

учнями в початкових класах відводиться новій програмі з української 

мови, яка реалізується через предмети: в 1 класі «Українська мова. На- 

вчання грамоти» [2; 6]; у 2-3 класах «Українська мова» [3; 4]. 

В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного стан- 

дарту початкової загальної освіти покладено освітню галузь «Мови і лі- 

тература» [5, 2-6]. Ця галузь реалізується з урахуванням вікових особли- 

востей учнів у Типових навчальних планах через навчальні    предмети 

«Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова» [2; 3; 4]. Відповід- 

но до мети і завдань цієї освітньої галузі у структурі нового Державного 

стандарту виділяються такі основні змістові лінії: мовленнєва, мовна, 

соціокультурна, діяльнісна» [5, 3-4]. 

Метою навчання української мови як навчального предмету є форму- 

вання комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можли- 

востей учнів початкової школи. Для досягнення зазначеної мети перед- 

бачається виконання таких завдань: 

 створення позитивної мотивації до засвоєння знань; 

 формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності; 

 засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці, 

необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок; 

 залучення до національної культури народу, мова якого вивчається; 



 

 сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та ес- 

тетичному розвиткові особистості [13, 3]. 

У новій навчальній програмі розкривається зміст навчального мате- 

ріалу та державні вимоги загальноосвітньої підготовки учнів з кожного 

розділу програми Розглянемо детальніше нову навчальну програму за 

класами. 

У 1 класі структура програми включає розділи: «Навчання грамоти». 

«Мовленнєва змістова лінія». «Мовна змістова лінія». «Соціокультур- 

на та діяльнісна змістові лінії» [12, 18-27]. Розділ «Навчання грамоти» 

вміщує підрозділи: «Навчання читати (добукварний, букварний та піс- 

лябукварний періоди)». «Навчання письма. Графічні навички письма. 

Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт». Головним 

завданням у 1 класі є навчити учнів читати та писати слова речення, 

списувати готові тексти та писати під диктовку, дотримуючись калігра- 

фічних вимог [12, 18-21]. 

Другий розділ програми – «Мовленнєва змістова лінія», що складаєть- 

ся із таких розділів: «Аудіювання – слухання – розуміння усного мовлен- 

ня. Говоріння. Читання. Робота з дитячою книгою. Письмо» [12, 21-23]. 

Новим у порівнянні з колишньою програмою 1 класу (2006р.) є тре- 

тій розділ програми, який називається «Мовна змістова лінія», де вклю- 

чено такі розділи, як «Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Пра- 

вопис» [12, 23-25]. 

До новизни цієї програми належить і відображення оновлених зміс- 

тових ліній Державного стандарту: «Соціокультурна» і «Діяльнісна»[ 

5;12]. «Соціокультурна змістова лінія» включає такі теми: «Тематичні 

групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, ре- 

алії життя народу». «Фольклорні твори великої і малої форми». «Осо- 

бливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої 

поведінки під час спілкування». «Соціальні ролі» [12, 26]. 

Діяльнісна змістова лінія розглядає наступні розділи: «Формування 

навчально-організаційних умінь і навичок». «Формування навчально- 

інформаційних умінь і навичок» [12, 27]. 

Важливе місце в програмі відводиться розвитку усного і писемно- 

го зв’язного мовлення, яке рекомендується здійснювати протягом 15-20 

хвилин на уроці навчання грамоти один раз на два тижні (17 годин на 

рік) [8; 11]. Змістом роботи є опрацювання діалогічних та монологічних 

текстів на уроках за допомогою мовленнєвих ситуацій, дидактичних 

ігор, вправ. 

Як зазначає О. Савченко, нова програма передбачає не тільки зміст 

навчального матеріалу, але й спрямована на одержання результату, який 

подається у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої під- 

готовки учнів» [13, 1-6 ]. Так, у програмі зазначається, що учень 1 класу 

може розповісти про те, що бачив, чим займався, які пригоди з ним ста- 

лись, за малюнком чи за серією малюнків, вміти висловитися на основі 



 

прослуханого тексту, розказати про випадок у житті [12, 21-22]. 

У 2-3 класах ці завдання ускладнюються і розглядаються поглиблено 

у змістових лініях програми [1; 2; 3; 4; 12]. Новизною навчального зміс- 

ту програми можна вважати посилення комунікативної спрямованості 

засвоєння української мови. Розкриємо детально розділ «Мовленнєва 

змістова лінія», який розглядається у 2 класі. 

Програма з української мови для 2 класу передбачає набуття учнями 

елементарних знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне й моно- 

логічне, про особливості висловлювань, зумовлені їх комунікативними 

завданнями, ситуацією спілкування. У ній розкриваються види мовлен- 

нєвої діяльності: слухання-розуміння (аудіювання), говоріння, читання, 

письмо [12, 29-31]. 

У програмі відображено вміння слухати і розуміти усне мовлення, 

збільшувати лексичний запас, розширювати тематику і поглиблювати 

логіку міркувань у висловлюваннях. Значно підвищені вимоги до швид- 

кості, точності сприйняття усного мовлення, розуміння прослуханого, 

уміння зосереджувати довільну увагу протягом певного часу. Саме тому 

майбутнім учителям необхідно навчити школярів стежити за розвитком 

думки, адекватно сприймати емоційно-оцінну інформацію, помічати в 

тексті слова, найбільш важливі для розуміння висловлювання, усвідом- 

лювати значення загального тону, тембру, темпу, сили голосу. 

Нова програма включає в себе уроки розвитку зв’язного мовлення   

в 2 класі, які присвячуються ознайомленню школярів із виражальними 

засобами мови: порівняннями, епітетами, метафорами (без уживання 

термінів). У другокласників також мають бути сформовані вміння ре- 

дагувати деформовані речення і тексти, будувати розповіді, описи за 

малюнком і запитаннями, серією малюнків, даним початком, опорни- 

ми словами. Творчі роботи, як правило, виконуються усно. Програма 

передбачає, що розвиток навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності, 

який є головною метою початкового навчання, має займати не менше 

половини навчального часу на уроках мови, а в зошитах це невеликі за 

обсягом висловлювання (3-4 речення) [11, 30]. 

У програму включено мовну змістову лінію. Учні одержують загаль- 

ні уявлення про мову як засіб спілкування, пізнання, впливу, про існу- 

вання у світі різних мов (споріднених і неспоріднених), про державну 

мову та інші мови, що функціонують в Україні [12, 31-36]. 

Важливим навчальним умінням, яке підлягає обов’язковому контро- 

лю, є вміння застосовувати українську абетку (алфавіт) під час скла- 

дання списків за алфавітом, користуватися навчальними словниками та 

іншою довідковою літературою. Одним із важливих завдань початко- 

вого навчання мови є формування елементарних умінь орфографічно 

правильно писати слова, вживати розділові знаки. 

Навчальна програма розглядає соціокультурну змістову лінію. Зміст 

цієї лінії передбачає загальнокультурний розвиток молодших школярів 



 

і підготовку їх до життєдіяльності в українському соціумі. Аналізується 

загальнокультурний розвиток, який здійснюється шляхом використання 

в процесі навчання української мови народознавчого матеріалу; текстів, 

у яких розкриваються сторінки історичного минулого України; інфор- 

мації про відомих героїв українців минулого і сьогодення [12, 36-37]. 

Згідно з програмою вчителі мають виховувати учнів-патріотів, озна- 

йомити їх з державними символами України, з українськими традиція- 

ми в родинних стосунках, традиційними формами звертання членів ро- 

дини один до одного, зі ставленням до старших і молодших членів сім’ї, 

які формують культуру поведінки в сім’ї. 

Ми вважаємо, що дітей потрібно вчити спілкуватися з учителями, 

однокласниками, старшими і молодшими школярами, обслуговуючим 

персоналом школи. При цьому вони мають дотримуватися правил пове- 

дінки на уроці і на перерві, в класі, коридорі, спортзалі, їдальні, актовій 

залі, на стадіоні, подвір’ї школи, вулиці міста чи села тощо. 

На уроках української мови треба підготувати молодших школярів до 

виконання соціальних ролей: читача бібліотеки, глядача театру чи кіно- 

театру, покупця, пішохода, пасажира, перехожого, відвідувача різнома- 

нітних культурних заходів тощо. Програмою передбачені тексти, у яких 

йдеться про поведінку людей у громадських місцях, з обов’язковим ана- 

лізом дій персонажів текстів. З метою вправляння учнів у правильному 

і доречному вживанні формул мовленнєвого етикету та формування в 

молодших школярів етики спілкування пропонуємо складати діалоги за 

ситуативними малюнками, словесно описаними ситуаціями на теми: «В 

театрі», «На виставці», «У магазині», «На вулиці», «У транспорті», «В 

їдальні», «У гостях» і подібні [12, 37]. 

У другому класі розглядається діяльнісна змістова лінія, яка передба- 

чає формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і нави- 

чок. Це навчально-організаційні вміння, коли учні розуміють визначену 

вчителем мету навчальної діяльності, організовують робоче місце, раці- 

онально розподіляють час, послідовно виконують завдання, організову- 

ють навчальну діяльність у парі або малій групі. В учнів виробляються 

навчально-інформаційні вміння: самостійно працювати з підручником, 

шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою 

літературою, зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, доказо- 

во відповідати, вести діалог. Учні вчаться аналізувати мовні явища, порів- 

нювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати 

причинно-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати 

за певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, 

доводити власну думку, переносити знання і способи діяльності в нову 

ситуацію, застосовувати аналогію. Таким чином вони удосконалюють на- 

вчально-інтелектуальні і творчі вміння і навички. Новим є підрозділ, який 

включає формування контрольно-оцінних вмінь і навичок. Учні вчаться 

перевіряти та контролювати свою діяльність, знаходити і виправляти по- 



 

милки, оцінювати власні навчальні досягнення [12, 39]. 

У 3 – 4 класах програма з української мови складається з таких же 

змістових ліній, як і в другому класі. Однак компетентність третьоклас- 

ників, їхні знання, уміння й навички розширюються й поглиблюються. 

Новим у 3 класі є розділ «Фонетика і графіка. Правопис» [12, 49-50], а в 

4 класі – «Слово. Значення слова. Частини мови» [12, 59-60], 

Під час вивчення української мови здійснюється практична підготов- 

ки молодших школярів на основі поглиблення та закріплення набутих 

мовних знань, опанування матеріалом та творче застосування цих знань 

під час розв’язування завдань, закладених у новій програмі з україн- 

ської мови в початкових класах [11]. 

Зміст програми відображено в підручниках з навчання грамоти (бук- 

варях) для першокласників, а для учнів 2-4 класів у підручниках «Укра- 

їнська мова» різних авторів [2; 3; 4; 6]. 

Потрібно зазначити, що нові підручники з української мови за ред. 

М. Вашуленка привабливий у порівнянні з минулими. У них вміще-   

но яскравий наочний матеріал, що допоможе сформувати в учнів ін- 

терес до навчання. Всі вони мають тверду обкладинку, яка збереже їх 

на декілька років. Підручники для 2 -4 класів за новою навчальною 

програмою відрізняються більш якісним наповненням змісту та до- 

ступним структуруванням за розділами та темами. На сторінках під- 

ручників можна побачити реалізацію нових педагогічних технологій, 

як-от: робота в парі; в групах; колективно; індивідуально; дидактичні 

ігри; інтерактивні вправи («мікрофон»; «дерево рішень»; «незакінчене 

речення…» тощо. 

Підручники для 2 -3 класів за ред. М. Вашуленка відрізняються 

більш якісним наповненням змісту та простим для розуміння структу- 

руванням матеріалу. 

Однак треба зауважити, що з української мови впроваджено аль- 

тернативні підручники для 1-4 класів різних авторів. У них є помилки 

методичного характеру: на окремих сторінках є складні за стилістич- 

ним викладом правила та визначення, забагато вправ, чітко не визна- 

чена їхня послідовність виконання. Трапляються завеликі за обсягом 

завдання до пропонованих текстів, зустрічаються незрозумілі за зна- 

ченням слова. На нашу думку, такі підручники потребують доопрацю- 

вання. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьо- 

му напрямку. Отже, як бачимо, нова навчальна програма з української 

мови для початкових класів є розширеною і поглибленою за змістом у 

порівнянні з програмою у минулому (2006/07 н.р.). Вона відповідає удо- 

сконаленому Державному стандарту початкової загальної освіти.  Однак, 
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на нашу думку, вона потребує доопрацювання в плані доступності й по- 

сильності дидактичного матеріалу для навчання 6-9 річних дітей. 

Водночас оволодіння учнями змістом навчання з мови та мовлення, 

закладених у нових програмах, добір учителем різноманітних форм, ме- 

тодів і прийомів роботи з мовним та мовленнєвим матеріалом сприяти- 

ме удосконаленню якості навчання молодших школярів. 
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The article observes the improving of teaching of Ukrainian language of primary 

school children for new school program according to State standard of primary 

general education. The content of Ukrainian language program for first-forth  years 
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pupils is discovered. The advantages and disadvantages of Ukrainian language textbooks for primary school children are 

shown. Selection of methods and techniques of teaching language and speech that can be used by the primary school teacher. 

Key words: state standard, content, methods, teaching, main features, program, textbook, standard, Ukrainian language, 

pupil, forms. 

 

 


