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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ МОВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА
FORMATION OF COMMUNICATIVE LINGUISTICS OF FUTURE TEACHERS 
OF INITIAL CLASSES AS A LINGUVODIDACTIC PROBLEM

У статті висвітлюється проблема фор-
мування комунікативних мовних умінь май-
бутніх учителів початкових класів як лінг-
водидактична проблема. На основі аналізу 
науково-педагогічної літератури подано 
визначення понять «мовні уміння» та «кому-
нікативні уміння», що забезпечують форму-
вання комунікативно мовних умінь майбутніх 
учителів початкових класів. Проаналізовано 
думки вчених, які впродовж багатьох років 
інтенсивно досліджували різні аспекти нау-
кової організації навчального процесу вищої 
освіти загалом і мовної зокрема. Пошуки в 
цьому напрямі спрямовувалися на адапта-
цію загальних принципів наукової організації 
праці до специфічних особливостей навчаль-
ного процесу вишів із метою здобуття 
майбутніми фахівцями знань, формування 
професійних умінь і навичок, розвитку про-
фесійного мовлення.
Ключові слова: мовлення, комунікативне 
мовлення, лінгводидактика, уміння, мовні 
уміння, вищий навчальний заклад, майбутній 
учитель, початкова школа.

В статье освещается проблема формиро-
вания коммуникативных языковых умений 
будущих учителей начальных классов как 
лингводидактическая проблема. На основе 
анализа научно-педагогической литера-
туры даны определения понятий «речевые 
умения» и «коммуникативные умения», 
обеспечивающие формирование коммуника-
тивно речевых умений будущих учителей 
начальных классов. Проанализированы мне-
ния ученых, которые на протяжении многих 
лет интенсивно исследовали различные 
аспекты научной организации учебного про-

цесса высшего образования в целом и языко-
вой частности. Поиски в этом направлении 
направлены на адаптацию общих принципов 
научной организации труда к специфиче-
ским особенностям учебного процесса вузов 
с целью получения будущими специали-
стами знаний, формирования их професси-
ональных умений и навыков, развития про-
фессиональной речи.
Ключевые слова: речи, коммуникативная 
речь, лингводидактики, умения, речевые 
умения, высшее учебное заведение, будущий 
учитель, начальная школа.

The article deals with the problem of formation 
of communicative language skills of future teach-
ers of elementary school as a lingudidactic prob-
lem. On the basis of the analysis of scientific and 
pedagogical literature, the definition of the con-
cepts of “language skills” and “communicative 
skills” are provided, which provide the formation 
of communicative language skills of future teach-
ers of primary schools. The dissertation analyzes 
the opinions of scientists who, for many years, 
intensively investigated various aspects of the 
scientific organization of the educational process 
of higher education in general and linguistic in 
particular. The searches in this direction aimed 
at adapting the general principles of the scientific 
organization of labor to the specific features of 
the educational process of higher education in 
order to obtain future knowledge specialists, the 
formation of their professional skills and skills, the 
development of professional speech.
Key words: speech, communicative speech, 
linguodidactics, skills, language skills, higher 
education institution, future teacher, elementary 
school.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Оновленням мети і змісту системи сучасної освіти 
України, входження її у Болонський процес перед-
бачає формування гуманних, освічених людей, які 
спроможні критично осмислювати суперечливу 
інформацію, давати їй відповідну оцінку з пози-
ції загальнолюдських і національних цінностей, а 
також на належному рівні користуватися рідною 
мовою в найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

У своїй професійній діяльності сучасний педа-
гог має на меті не лише сформувати знання 
молодших школярів, але й навчити їх способам 
одержання цих знань. Якісна лінгвістична під-
готовка та гарне володіння українською мовою є 
підґрунтям педагогічної майстерності майбутнього 
вчителя, обов’язковою умовою його професійній 
компетентності. На цьому тлі особливого значення 
набуває розвиток комунікативних умінь майбутніх 
учителів початкових класів, адже комунікативні 
уміння є одним із засобів успішності у подальшій 
педагогічній роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 
учителів початкової школи розглядалися в дослі-
дженнях Н. Кічук, О. Савченко, Л. Хомич та ін. 
(загальнонаукові засади професійної підготовки 
вчителів початкової школи); О. Біди, І. Н. Луцан, 
О. Пальшкової та ін. (формування професійно-
педагогічної компетентності майбутніх вчителів 
початкової школи); Г. Винокур, С. Єрмоленко, 
М. Ілляш та ін. (комунікативні якості мовлення); 
О. Білецького, О. Пометун, М. Хомського, 
Л. Щерби та ін. (формування комунікативних мов-
них умінь майбутніх учителів початкової школи).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наявність різних поглядів 
щодо розуміння проблеми комунікативних мовних 
умінь у цілому та підготовки майбутніх учителів 
до її формування у школярів зокрема передба-
чають визначення детермінованості її характеру. 
Така ситуація потребує мовних особистостей, що 
характеризуються науковим стилем мовомис-
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лення, досконало володіють рідною мовою, про-
ектують пошуки нових підходів до навчання та 
виховання учнів початкової школи на лексичній 
основі.

Мета статті полягає у висвітленні теоретико-
практичних аспектів формування комунікативних 
мовних умінь майбутнього вчителя початкових 
класів як лінгводидактична проблема.

Виклад основного матеріалу. Мовлення 
народу в цілому і кожної окремої людини – це не 
тільки свідчення культури держави, її високого 
інтелектуального і духовного розвитку, а й ознака 
життєдіяльності суспільства, потенціал його 
майбутнього. Характер мовленнєвої поведінки 
людини є найважливішим показником її загальної 
культури і творчих здібностей. Тому на перший 
план висувається необхідність формування про-
фесійних якостей майбутніх учителів початкових 
класів.

Н. Кузьміна визначає професійні якості 
фахівця як високий рівень вирішення професій-
них завдань, використання методів та прийомів 
у житті. Учена виділяє три спільних показники 
цього явища:

– володіння конкретними вміннями на попере-
дньому та підсумковому етапах роботи;

– володіння конкретними знаннями про цілі, 
зміст, об’єкт і засоби професійної діяльності;

– оволодіння людиною особливими якостями, 
що дають змогу виконувати процес роботи й 
отримувати бажані результати [5].

Професійна діяльність сприяє не тільки про-
яву певних властивостей і якостей людини, а й 
формує професійні риси особистості, які вияв-
ляються в безпосередній залежності від осо-
бливостей професій. Їх називають професійно 
значущими якостями, найчастіше вони є полі-
професійними, хоча можуть мати своє конкретне 
значення для кожної окремої спеціальності.

Із метою детального аналізу проблеми фор-
мування комунікативних мовних умінь майбутніх 
учителів початкових класів виникає необхідність 
її методологічного окреслення.

Проаналізовано думки науковців щодо необ-
хідності формування комунікативних мовних 
умінь майбутніх учителів початкових класів, підви-
щення мовленнєвої культури. Мовленнєві вміння 
і навички, на думку вчених, відображають рівень 
сформованості комунікативних дій і є критерієм 
розвиненого мовлення людини, тобто становлять 
комунікативно-мовленнєві уміння майбутніх учи-
телів початкових класів. 

Майбутній учитель початкових класів пови-
нен досконало володіти українською мовою (як 
провідним засобом спілкування), що передба-
чає опанування правилами мовної комунікації 
та вираженими можливостями мови. Провідна 
роль належить не тільки кількісному показнику 

доступних учителеві мовних одиниць, але й без-
доганному володінню ними, завдяки осмисленню 
всіх граней кожної мовної одиниці, розмаїттю її 
лексичних і граматичних значень, семантичних і 
стилістичних відтінків та цілеспрямованому вико-
ристанню її виражальних можливостей.

Для нашого дослідження важливо дати визна-
чення таким поняттям, як «комунікативні уміння» 
та «мовні уміння».

Комунікативні вміння – це здатність установ-
лювати та підтримувати необхідні контакти з 
іншими людьми, що вміщують систему внутрішніх 
ресурсів, необхідних для побудови ефективної 
комунікації в певному колі ситуацій міжособистіс-
ної взаємодії. Вона передбачає такий рівень вза-
ємодії з оточенням, який дозволяє в межах своїх 
здібностей і соціального статусу успішно функ-
ціонувати в суспільстві, а також уміщує певний 
життєвий досвід, ерудицію, наукові знання тощо 
[10, с. 35].

Мовленнєві уміння – це здатність мовця вико-
нувати мовленнєві дії відповідно до комунікатив-
них умов і мети спілкування; це уміння, які форму-
ються на основі кількох етапів дій: 1) на підставі 
орієнтирів та інструкцій виконуються дії з пода-
ним мовним матеріалом; 2) на підставі інструк-
цій виконуються мовленнєві дії; 3) тренуються в 
мовленні без зовнішніх опор; 4) переносяться на 
внутрішній аспект [6].

Мовна особистість є центральним питанням 
лінгводидактики, яке розглядається в комплексі 
всієї суспільної діяльності людини, зокрема кому-
нікативної.

Вивчення психолого-педагогічної літератури 
з досліджуваної проблеми засвідчило, що є два 
основні підходи до визначення сутності та змісту 
комунікативної компетентності. Так, М. Вятютнев, 
Д. Ізаренков, О. Скворцова розглядають окрес-
лену дефініцію через поняття «здатність», тобто 
як здатність використовувати мову в різних сфе-
рах спілкування [4; 9]. М. Вятютнев виокремлює 
такі складники комунікативної компетентності: 
розумові здібності особистості та мовленнєву 
діяльність. Учений під комунікативною компе-
тентністю розуміє здатність використовувати 
мову творчо, цілеспрямовано, нормативно, у вза-
ємодії зі співрозмовником. Учений виділив такі 
складники комунікативної компетентності: «розу-
мові здібності особистості та мовленнєву діяль-
ність» [3]. Д. Ізаренков визначає її як здатність 
людини до спілкування в одному, кількох або всіх 
видах мовленнєвої діяльності, становить набуття 
в процесі природної комунікації або спеціально 
організованого навчання особливої властивості 
особистості [4]. О. Скворцова підкреслює також, 
що у тлумаченні поняття «комунікативна компе-
тентність» передбачається така ознака, як наяв-
ність здібностей до педагогічної комунікації [9].
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Зважаючи на це, варто погодитися з науков-
цем О. Низовець у визначенні поняття «комуні-
кативна компетентність»: «Це здатність вста-
новлювати і підтримувати необхідні контакти з 
іншими людьми в межах професійної діяльності, 
що є інтегральним, порівняно стабільним, ціліс-
ним утворенням, котре проявляється в індивіду-
ально-психологічних властивостях та особливос-
тях спілкування, вміщує сукупність знань, досвіду, 
якостей, здібностей особистості, які дозволяють 
ефективно виконувати професійні комунікативні 
функції» [7].

Підготовка комунікативно спроможного вчи-
теля розглядається передумовою підвищення 
якості всіх ланок сучасної освіти. Комунікативна 
компетенція, за словами Л. Мацько та Л. Кра-
вець, трактується «як сукупність знань та вмінь 
ефективно їх застосовувати у конкретному спіл-
куванні в різних умовах і з різними комунікантами, 
а також уміння їх ефективно застосовувати в ролі 
адресанта й адресата» [6, с. 13].

Д. Ізаренков уважав, що комунікативна ком-
петентність має три складники: мовний, пред-
метний та прагматичний. Останній передбачає 
вміння використовувати висловлювання відпо-
відно до комунікативної мети мовця і ситуативних 
умов мовлення [4].

Формування мовної особистості майбутнього 
вчителя, що здійснюється засобами лінгвістичних 
дисциплін, необхідно розглядати в єдності мов-
ної та мовленнєвої компетенції, що підпорядко-
вується поняттю комунікативної професійно орі-
єнтованої компетенції як «системи знань, умінь 
і навичок, потрібних для ефективного спілку-
вання» [8, с. 21].

Зауважимо, що в сучасних наукових дослі-
дженнях є різні варіанти тлумачення понять 
«мовна компетентність», але більшість учених 
виділяє її як структурний компонент комунікатив-
ної компетентності. Так, А. Богуш розглядає мовну 
компетентність як «уміння адекватно й доречно 
практично застосовувати мову в конкретних ситу-
аціях спілкування і навчання, використовуючи 
задля цього як мовні, так і немовні та інтонаційні 
засоби виразності мовлення» [1, с. 276]. Учена 
зазначає, що мовна компетентність передбачає 
«вміння адекватно й доречно застосовувати мову 
в конкретних ситуаціях спілкування з дітьми, 
виразність мовлення, використання формул мов-
леннєвого етикету» [1, с. 277].

Зазначимо, що О. Божович окремо не виді-
ляє мовну компетентність, але зазначає, що мов-
ний досвід уміщує практичне оволодіння рідною 
мовою [2].

Мовна компетенція, що є складником поняття 
«мовно-комунікативна компетенція», нас ціка-
вить із позицій вивчення лінгвістичного матеріалу, 
який повинен стати основою подальшого спілку-

вання на всіх рівнях (як під час виконання профе-
сійних обов’язків, так і в приватному спілкуванні). 
Учитель-словесник, який сам бездоганно володіє 
лінгвістичним матеріалом та досконало послуго-
вується мовними нормами, може стати взірцем 
для учнів та оточення, його правильне та бездо-
ганне мовлення повинно стати прикладом для 
наслідування.

Підготовка таких спеціалістів має ґрунтува-
тися на формуванні в майбутніх учителів стійких 
теоретичних знань і відповідних умінь та нави-
чок їх реалізації в професійній діяльності, що 
здійснюється в процесі вивчення курсу сучасної 
української мови як основної навчальної дисци-
пліни, вивчення якої формує в студентів систему 
лінгвістичних знань, а також сприяє виробленню 
умінь і навичок успішної реалізації в подальшій 
професійній діяльності. 

Вивчення курсу передбачає системне засво-
єння студентами всіх розділів, що сприятиме 
виробленню в них загальноприйнятих мовних 
умінь (орфоепічних, лексичних, словотворчих, 
граматичних, стилістичних) стане основою фор-
мування мовної компетенції майбутніх учителів 
початкових класів.

Висновки. Отже, майбутні вчителі повинні 
володіти комплексом професійно зорієнтованих 
знань, умінь і навичок, необхідних для успішного 
виконання професійних обов’язків та самореа-
лізації. Зважаючи на це, зростають вимоги й до 
мовно-мовленнєвої підготовки спеціаліста, адже 
«оволодіння основами будь-якої професії розпо-
чинається із засвоєння певної суми загальних і 
професійних знань, а також оволодіння осно-
вними засобами вирішення професійних завдань, 
що й передбачає належний рівень формування 
комунікативних мовних умінь майбутніх учителів 
початкових класів.

Проаналізувавши наукову психолого-педа-
гогічну та лінгводидактичну літературу, ми зро-
били спробу уточнити зміст поняття «форму-
вання комунікативних мовних умінь майбутніх 
учителів початкових класів як лінгводидактична 
проблема» як процес навчання студентів на 
основі ситуативних завдань із метою оволо-
діння комплексом знань, що забезпечать готов-
ність до вироблення вмінь і навичок молодших 
школярів.
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