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ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДОНБАСУ
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Анотація. 
Автор зазначає, що метою вивчення рідної мови постає формування комунікативної, читацької 

та інших ключових компетентностей. Важливим етапом є: розвиток особистості здобувачів освіти 
засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування здатності спілкуватися українською мовою, 
мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного 
самовираження, користуватися ними в особистому та суспільному житті, міжкультурному діалозі; 
збагачення емоційно- чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво- творчих здібностей.

У статті зазначено, що повсякденна діяльність учителя початкових класів – це діяльність з 
виявлення обдарованості учнів, а також створення умов для розвитку їхніх здібностей, підтримки 
інтелектуально та творчо обдарованих дітей.

Дотримання зазначених вище вимог надало можливість автору статті успішно створити умо-
ви для використання можливих ресурсів школи, сім’ї, соціуму, підтримувати психологічний комфорт 
для вивчення рідної мови молодшими учнями та гідно розв’язати питання національного відродження в 
окремо взятому класі, а саме – у 2- му класі НУШ НВК № 1 Лиманської міської ради Донецької області.

Ключові слова: учні початкових класів НУШ; мовлення; форми; методи; прийоми; практична й 
ігрова діяльність. 

Не тільки умовних звуків учиться дитина, 
вивчаючи рідну мову, а п’є духовне життя 

й силу з рідної груді рідного слова. 
К. Ушинський 

Події останніх років в Україні довели необхідність побудови сучасної країни з новими 
технологіями, новітнім типом комунікацій, відносин між людьми, модерним культурним й 
освітнім вектором, із сучасною парадигмою життя – успішного та щасливого. Перед освітою 
постали нові виклики, одним із важливих є створення Нової української школи (НУШ) – «аван-
гарду суспільних змін, тобто школи, що спроможна виховувати всебічно розвинених, освічених 
українців, відповідальних громадян і патріотів, які здатні до життя в суспільстві та цивілізова-
ної взаємодії з природою, до ризику та інновацій, конкурентоздатних у ХХІ- му столітті» [5]. 
Це вимагає переорієнтації системи шкільної освіти. Зміни почалися з початкової ланки осві-
ти, що має забезпечити «всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і   
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наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і 
потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості» [4]. Досяг-
ти позитивних результатів можливо за умови успішного користування мовою. 

Метою вивчення рідної мови є: «формування комунікативної, читацької та інших ключо-
вих компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовлен-
нєвої діяльності; формування здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних 
корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного само-
вираження, а також користуватися ними в особистому та суспільному житті, міжкультурному 
діалозі; збагачення емоційно- чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво- творчих здібностей» [4]. 

Мова й мовлення – це невід’ємні складники культури народу. «Вони є інструментом і засо-
бом пізнання, спілкування, формою існування думки. Від ставлення дітей до мови залежить їхнє 
шанобливе ставлення до національної культури… Мова цілісно відображає дух, генетичний код, 
культурно- історичний шлях народу, народну мораль, етику й естетику побуту» [3, с. 13]. Причо-
му необхідно пам’ятати, що мова та мовлення не є тотожними поняттями. Мова – це «система 
фонетичних, лексичних і граматичних засобів, якими люди користуються для вираження думок 
і почуттів. Мова є найважливішим засобом спілкування» (Д. Розенталь). Мова є об’єктивно існу-
ючим явищем, що не залежить від кожного мовця зокрема. Вона зв’язана з суспільством загалом. 
Таким чином, важливо прищепити особистості звичку осмислено ставитись до мовних явищ, орі-
єнтуватися в мовній структурі, сформувати у дітей уявлення з фонетики, лексики, словотворення, 
графіки, тощо. Необхідно мати на увазі, що мовлення – це діяльність мовця, який використовує 
мовні засоби спілкування з іншими членами певного мовленнєвого кола, наприклад, нації. 

Розв’язувати проблему національного відродження необхідно з урахуванням умов, які 
склалися в регіонах сьогодні. Наприклад, «Донецька область – це мирна та невіддільна складо-
ва України з розвиненим громадянським суспільством, що базується на принципах взаєморозу-
міння та поваги до різних думок. Це регіон, який прагне розбудувати сприятливе середовище 
для розвитку підприємницької діяльності, диверсифікованої, відкритої та конкурентоспромож-
ної економіки на основі інноваційних освітніх послуг та європейських цінностей і стандартів. 
Донецька область – це регіон, у якому об’єднані спроможні громади надають якісні послуги 
всім мешканцям регіону» [5]. Необхідно зазначити, що тут проживає багато представників різ-
них національностей, далеко зайшов процес русифікації українського населення. З огляду на це, 
навчання українською мовою наштовхується на такі труднощі:  

1) постійно проводити бесіди з батьками учнів про необхідність вивчення української 
мови, про її значущість у культурно- суспільному та державному житті. Починати такий вид 
діяльності потрібно ще в дні перших зустрічей з майбутніми учнями та їхніми батьками; 

2) регулярно організовувати консультативні пункти для батьків з метою надання їм (за 
потреби) допомоги щодо покращення власних знань з рідної мови, надання їм порад з певних 
питань (наприклад, запропонувати батькам поради «Як зацікавити дітей читати книжки» тощо); 

3) поєднувати з мовною практикою виконання трудових процесів, вироблення творчих на-
вичок (наприклад, на заняттях образотворчого мистецтва, дизайну та технологій, з курсу «Я до-
сліджую світ», під час міні- виступів в ролі доповідача). Учитель має розповідати учням про 
рідний край, українську хату, її «вбрання» або про орнаменти, візерунки, вишиванки, витинанки 
тощо. Учитель має надавати необхідну інформацію для продуктивного малювання, вишивання, 
ліплення, для розвитку творчості маленької особистості; 

4) пропагувати та практикувати проведення днів української мови (літературних вечорів, 
свят писемності) не тільки в школі, а й вдома; 

5) надавати допомогу під час вибору цікавої літератури для певного віку дітей; 
6) пропонувати переказувати друзям зміст переглянутих мультфільмів, фільмів, картин, 

малюнків, розвиваючи завдяки цьому комунікативні навички; 
7) організовувати проведення свят і виховних заходів, ранків українською мовою для уч-

нів з обов’язковим запрошенням їхніх батьків, бабусь, дідусів, яких теж необхідно залучати до 
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активної участі з підготовки та в проведенні світ, що сприяє збагаченню словникового запасу, 
кращому засвоєнню норм культурної поведінки, вшануванню українських традиції тощо; 

8) проводити конкурси декламаторів (хоч і щотижня), тому що маленькі віршики дітям 
пропонуються за вибором, без примусу; 

9) постійно організовувати виставки книг із домашніх бібліотек учнів, які з дозволу бать-
ків приносять улюблені казки, оповідання, вірші; 

10) підтримувати бажання дітей самостійно складати оповідання, казки, вірші; 
11) допомагати у створенні власних невеликих книжок- саморобок; 
12) організовувати різні творчі справи, у яких не має бути заздалегідь написаного сцена-

рію, де, по- перше, буде відбуватися мовленнєвий розвиток дитини, а по- друге, учні будуть мати 
можливість виявити та розвинути індивідуальні риси й якості; 

13) залучати дітей до виступів перед батьками на батьківських зборах, коли діти вітають 
рідних зі святом, декламують вірші, які найбільше сподобалися їм на заняттях читання, або по-
казують лялькову виставу, з якою напередодні виступали в дитячому садку; 

14) вивчати рідну мову, пробуджувати інтерес учнів початкових класів до вивчення різ-
них мов, тому що в класі завжди знайдуться діти, які можуть рахувати, наприклад, англійською 
чи німецькою мовами або знають віршик на французькій мові тощо. 

Запропоновані прийоми, методи, форми діяльності є більш дієвими, якщо потреба дити-
ни у вивченні української мови задовольняється за допомогою ігрової діяльності. Вона – своє-
рідний спосіб засвоєння громадського досвіду, що властивий дітям молодшого шкільного віку. 
У грі формуються всі навички дитини, набуваються значні зміни в її психіці, що готують перехід 
до більш високої стадії розвитку. Результативність використання гри як методу в освітній діяль-
ності підвищується за умови педагогічного керівництва цією діяльністю. Самовдосконалення 
дитячої особистості, формування у неї шанобливого ставлення до національної культури через 
ігрову діяльність посилюється завдяки педагогічним упорядкуванням її розвивально- виховного 
впливу. Кожен учитель обирає більш ефективні ігри, з огляду на власний досвід, потенціал, а та-
кож їх відповідність обраному методу, темі, типу заняття чи виховного заходу. 

Дотримання цих вимог надало можливість автору статті успішно створити умови для ви-
користання можливих ресурсів школи, сім’ї, соціуму, підтримувати психологічний комфорт для 
вивчення рідної мови молодшими учнями та гідно розв’язати питання національного відро-
дження в окремо взятому класі, а саме – у 2- му класі НУШ НВК № 1 Лиманської міської ради 
Донецької області. Другокласники спромоглися показати позитивні результати в особистісному 
розвитку, змогла проявити творчий потенціал і реалізувати його у 3 (трьох) відкритих інте-
грованих занять з української мови (читання) та 2 (двох) відкритих позакласних заходах, 
що було проведено протягом грудня 2019 р. – лютого 2020 р., присвячені дотриманню на-
родних традицій під час святкування зимових свят. Свідченням позитивних змін у розвитку 
вихованців є результати моніторингу особистісного розвитку учнів, який проводився класним 
керівником і відображено у творчих звітах і фотозвітах, що надавалися на різні рівні контролю 
за педагогічною діяльністю. Для батьків цих учнів зазначені вище фотозвіти вчитель оформ-
лює у брошуру (для зручності в подальшому використанні, наприклад, для залучення учнів 
до читання чи для демонстрації його успіхів перед іншими членами сім’ї тощо). На сьогодні 
наші другокласники вже можуть похвалитися певними творчими досягненнями – це, по- перше, 
творчі доробки, рисунки, вироби, виготовлені власними руками, до свят; по- друге, досягнення у 
творчих екологічних, соціальних, літературно- музичних проєктах. 

Таким чином, нескладно дійти висновку, що повсякденна діяльність учителя початкових 
класів – це діяльність з виявлення обдарованості учнів, створення умов для розвитку їхніх зді-
бностей, підтримки інтелектуально та творчо обдарованих дітей. Така професійна діяльність 
учителя залишає незабутній спогад у житті його учнів, дає відчути радість здобутків і пізнання, 
надає дітям можливість усвідомити національну приналежність, а в майбутньому висловити 
щиру подяку своєму вчителю рідною мовою. 
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Summary.
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and other key competencies. An important stage is: the development of the personality of students by means of 
various types of speech activity; formation of the ability to communicate in the Ukrainian language, the languages 
of the respective indigenous peoples and national minorities for spiritual, cultural and national self-expression, 
to use them in personal and public life, intercultural dialogue; enrichment of emotional and sensory experience, 
development of speech and creative abilities. Modern education faces new challenges, including the creation of 
the New Ukrainian School. It is necessary to solve the problem of national revival in the context of the current 
situation in the East of the country, taking into account the conditions prevailing in the regions today. The article 
states that the daily activities of primary school teachers are activities to identify the talents of students, creating 
conditions for the development of their abilities, support for intellectually and creatively gifted children. Such 
professional activity of a teacher leaves an unforgettable memory in the life of his students, gives a sense of joy 
of achievements and knowledge, the opportunity to realize nationality, and in the future in the native language to 
express sincere gratitude to his teacher. Compliance with the above requirements enabled the author to successfully 
create conditions for the use of possible resources of school, family, society, maintain psychological comfort 
for learning the native language by younger students and adequately address the issue of national revival in a 
particular class – namely in 2nd grade primary educational complex No. 1 Lyman city council of Donetsk region.
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Войтенко О. Изучение украинского языка в условиях Донбасса (из педагогического опыта).
Аннотация.
Автор отмечает, что целью изучения родного языка является формирования коммуникативной, 

читательской и других ключевых компетенций. Важным этапом является: развитие личности соис-
кателей образования средствами различных видов речевой деятельности; формирование способности 
общаться на украинском языке, языках соответствующих коренных народов и национальных мень-
шинств для духовного, культурного и национального самовыражения, а также пользоваться ими в лич-
ной и общественной жизни, межкультурном диалоге; обогащение эмоционально- чувственного опыта, 
развитие речевой творческих способностей. В статье указано, что повседневная деятельность учи-
теля начальных классов – это деятельность по выявлению одаренности учащихся, а также создание 
условий для развития их способностей, поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей.
Соблюдение указанных выше требований позволило автору статьи успешно создать условия для ис-
пользования возможных ресурсов школы, семьи, социума, поддерживать психологический комфорт для 
изучения родного языка младшими учениками и достойно решить вопрос национального возрождения 
в отдельно взятом классе, а именно – в 2- м классе НУШ УВК № 1 Лиманского городского совета До-
нецкой области.

Ключевые слова: учащиеся начальных классов НУШ; говорение; формы; методы; приемы; прак-
тическая и игровая деятельность.
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