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Notă de prezentare 
 
 
 

Disciplina de studiu „Limba ucraineană”, ca limbă maternă, la fel ca limba nematernă 
„Limba română”, aparţine ariei curriculare Limbă şi comunicare.  

Programa de limba ucraineană pentru clasa pregătitoare vizează predarea limbii materne 
într-o nouă abordare, care urmăreşte dezvoltarea unitară şi integrată a tuturor componentelor 
competenţei de comunicare (fonetică, lexicală, gramaticală, stilistică). Structurată în funcţie de 
un model comunicativ-funcţional, programa vizează deopotrivă dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajelor şi de exprimare în limba maternă. 

Programa reprezintă o abordare pedagogică modernă prin adoptarea unui demers 
didactic orientat pe dezvoltarea competenţelor specifice, bazându-se pe rezultatele cercetărilor 
în domeniul lingvisticii, al psihologiei copilului şi pe practica logopedică. 

În perioda de început a şcolarităţii, scopul predării limbii materne este acela de a iniţia 
procesul de conştientizare a experienţelor lingvistice dobândite anterior de către copii, în aşa 
fel, încât acestea să devină manifestări intenţionate, conştiente, şi să se transforme în 
competenţe. 

Bazându-se pe principiile psiholingvisticii, programa urmăreşte dezvoltarea unitară a 
competenţelor de înţelegere/receptare a mesajului oral şi a exprimării orale. Dezvoltarea 
concomitentă a acestor două competenţe de bază joacă un rol decisiv în procesul conştientizării 
actelor de vorbire. 

O importanţă deosebită se acordă laturii fonetice a comunicării. Având în vedere că 
receptarea sunetelor vorbirii şi articularea corectă a acestora în vorbire operează pe două 
niveluri: spontan (implicit), inconştient, pe de o parte, conştient (explicit) pe de altă parte, 
programa pune accent pe dezvoltarea auzului fonematic, a percepţiei şi memoriei auditive, 
precum şi pe conştientizarea articulării şi pronunţării corecte a sunetelor. 

Pregătirea pentru deprinderea cititului urmăreşte cunoaşterea de către copii a 
componentelor textului scris şi dezvoltarea conştientizării fonologice. Cu aceasta se 
relaţionează pregătirea pentru învăţarea scrisului, care se axează pe percepţia formei, 
dezvoltarea memoriei vizuale, a coordonării oculo-motorii şi perfecţionarea activităţilor 
grafomotrice.  

Caracteristicile inovatoare ale programei asigură: 
- tratarea diferenţiată a elevilor în vederea dezvoltării lor optime, 
- eficienţa crescută a muncii cadrelor didactice, 
- prevenirea apariţiei dificultăţilor de învăţare timpurii. 

Din această perspectivă, curriculumul de limba ucraineană ca limbă maternă cuprinde: 
• Notă de prezentare 
• Competenţe generale  
• Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
• Sugestii metodologice ce includ conţinuturi ale învăţării 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Основна мета початкового навчання української мови як рідної у загальноосвітніх 
навчальних закладах з навчанням румунською та українською мовами  полягає у 
формуванні комунікативної компетентності учнів, ураховуючи їхні можливості та інтереси, 
а також здобуття певних знань про реалії матеріальної та духовної культури українського 
народу. Комунікативна компетентність є ключовою і полягає в умінні встановлювати 
комунікативні контакти, використовуючи уміння з усіх видів мовленнєвої діяльності. 
Навчання української мови спрямоване і на формування соціокультурної компетентності, 
яка полягає в соціокультурному розвитку молодших школярів, адаптації їх до життя, 
патріотичному й морально-етичному вихованні, а також вихованні почуття толерантності 
до інших мов, культур. 
Для досягнення мети у початкових класах передбачається розв’язання таких завдань:  
–створення позитивної мотивації до опанування української мови; 
–формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності; 
–пропедевтика знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні й достатні для 
формування комунікативного мовлення; 
–долучення учнів до культури українського народу; 
–інтелектуальний, моральний, соціокультурний, естетичний розвиток учнів. 

Поставлені завдання реалізуються у процесі здійснення навчальної, розвивальної 
та виховної функцій освітнього змісту предмета.  

Програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською та українською мовами  відповідає змістовим лініям, що визначені 
Інститутом педагогічних наук Румунії: мовленнєвій, мовній і соціокультурній, які є 
взаємозалежними, взаємопов’язаними й спрямованими на формування ключових і 
предметних компетентностей. Діяльнісна змістова лінія збігається з відповідною лінією у 
програмі з румунської мови, тому, забезпечуючи міжпредметні зв’язки, учитель і на уроках 
української мови орієнтується на зміст цієї лінії.   

Мовленнєва змістова лінія передбачає формування і розвиток умінь користуватися 
мовою як засобом спілкування і пізнання. З цією метою формуються і розвиваються у 
початковому класі уміння з усних видів мовленнєвої діяльності − аудіювання і говоріння 
(діалогічне і монологічне мовлення), а в 1-му, крім зазначених, – уміння читати й писати 
українською мовою. У 2-3-4-х класах розвиваються й удосконалюються уміння з усіх видів 
мовленнєвої діяльності на основі засвоєних знань з мови, правопису й пунктуації.  

Тематика текстів для аудіювання і читання, діалогів і монологічних висловлювань 
учнів визначається відповідно до таких сфер мовлення, як особистісна, соціально-
побутова, освітня, суспільна та сфера природа. 

У програмі окреслено знання лише про ті найважливіші мовні одиниці, які необхідні 
й достатні для формування комунікативного мовлення. Відомості з мови, які учні 
одержують у процесі навчання, мають використовуватися не стільки для мовного аналізу, 
скільки для організації постійної роботи з удосконалення орфоепічних, лексичних, 
граматичних умінь і навичок учнів, що є базовими для формування комунікативних умінь.  

Соціокультурна змістова лінія передбачає ознайомлення учнів із Україною як 
багатонаціональною державою, її державними символами, національною культурою 
українців, їхніми традиціями, звичаями, святами, обрядами, засвоєння національно 
маркованої лексики, що відображає реалії життя українського народу, його матеріальну і 
духовну культуру; засвоєння найуживаніших народних висловів, прислів’їв і приказок, 
ознайомлення з українськими дитячими іграми, піснями, казками, іменами українських 
письменників, історичних і культурних діячів. Крім того, соціокультурна лінія змісту 
навчання передбачає ознайомлення і засвоєння соціальних норм мовленнєвої поведінки у 
різних сферах спілкування, визначених програмою; формування вмінь установлювати 
елементарні комунікативні контакти під час виконання тих чи інших соціальних ролей.  

Соціокультурні відомості не вивчаються на окремих уроках. Вони мають 
пізнавальне значення й органічно поєднуються з іншими лініями змісту, реалізуються у 
текстах для аудіювання, читання й письма, входять до змісту діалогів і монологів. 
Соціокультурна змістова лінія підсилює практичну спрямованість навчального процесу, 
його зв’язок із життям. 



Clasa pregătitoare – Comunicare în limba ucraineană maternă 4 

Програма з української мови як рідної ґрунтується на засадах особистісно 
орієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної 
складової засвоєння змісту початкової мовної освіти і має двовимірну структуру, яка 
складається з:  
– змісту навчального матеріалу, визначеного за змістовими лініями (зміст мовленнєвої, 
мовної, соціокультурної компетенцій); 
– державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів (визначений комплекс знань, 
умінь, навичок, способів діяльності, що у сукупності складають вищезазначені 
компетенції).  

Характерною особливістю навчання української мови у загальноосвітніх 
навчальних закладах з навчанням  румунською та українською мовами є опора на знання, 
уміння і навички, набуті учнями на уроках початкового класу.  

Зміст і структура курсу української мови для загальноосвітніх навчальних закладах 
з навчанням румунською та українською мовами, визначені на основі таких дидактичних і 
лінгводидактичних принципів як: 
−мотивація навчального процесу та взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку учнів; 
−доступність навчального матеріалу; 
−урахування особливостей румунської мови учнів; 
−комплексний підхід до формування усіх видів мовленнєвої діяльності; 
−комунікативна спрямованість навчання української мови; 
−здоров’язбережувальний принцип (дотримання норм навчання і відпочинку, 
застосування ігрових методів навчання). 

З огляду на основну мету і завдання, процес навчання української мови 
передбачає засвоєння мови як засобу спілкування і пізнання шляхом залучення учнів до 
активної комунікативної діяльності. Зміст програми забезпечує розвивальний характер і 
прикладну спрямованість навчання української мови, міжпредметні зв’язки, ураховує 
можливості й інтереси учнів початкової школи.  

Курс української мови в початкових класах структурується таким чином:  
І. Усний курс української мови (початковий клас). 
ІІ. Навчання грамоти (1 клас). 
ІІІ. Відомості з мови й правопису (2-3-4 класи). 

 
 
Презентація 
 
1. Місце дисципліни в новому навчальному плані. 
Введення підготовчого класу, разом з першим і другим, в Основний цикл надбань, 
призвели до перегляду навчального плану і навчальних програм. 
Дисципліна СПІЛКУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ є частиною навчальної програми 
МОВА І МОВЛЕННЯ, поруч з  іноземною мовою і факультативними дисциплінами 
специфічними галузі. 
Підготовчому, першому і другому класам, що містяться в Основному циклі надбань,  
були розділені між 4-6 годин /на тиждень. 
 
2. Структура навчальної програми. 
Навчальна програма включає в склад: 
• загальні компетенції, які призначені для формування протягом трьох років (підготовчий 
клас, І клас і ІІ клас); 
• конкретні компетенції, визначені із загальних, які формуються протягом навчального 
року; 
• приклади навчальної діяльності; 
• методологічні рекомендації. 
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ЗАГАЛЬНІ  КОМПЕТЕНЦІЇ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Сприйняття усного повідомлення в різних ситуаціях 
спілкування. 

 
2. Вираження усного повідомлення в різних ситуаціях 

спілкування. 
 

3. Сприйняття письмового повідомлення в різних 
ситуаціях спілкування. 

 
4. Редагування різних повідомлень в різних 

комунікаційних ситуаціях. 
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1. Сприйняття усного повідомлення в різних ситуаціях спілкування. 
 

 

Специфічні 
компетенції 

Приклади навчальної діяльності 

1.1.Сприйняття  
глобального значення 
коротенького 
повідомлення або 
коротенького 
аудіюваного тексту. 

Сприймання і розуміння усного українського мовлення. 
Розуміння сприйнятого на слух ва (співвіднесення його з 
предметом, дією, ознакою; відповідність чи невідповідність між 
тим, що сказано, і тим, що показано та ін.  
Вибір одного слова з набору слів/ фраз вказаних. 
Формулювання коротеньких відповідей на питання: що це таке ... 
(Про що говориться в цьому фрагменті/ тексті? Хто вам 
більш сподобався в цій казці/ історії? і т.д. 
Дати позитивне твердження/ негативну відповідь на коротенькі 
заяви, для перевірки глобального розуміння. 
Виконання завдань, інструкцій, адресовані індивідуальні або 
групові (завдання, поставлені дорослими або іншими ж дітьми). 
Формулювання відповідей на питання про зміст 
повідомлень/короткого прослуханого тексту. 
Переказ улюблених сцен з прослуханого тексту. 
Вибір правильного зображення яке відповідає змісту 
прослуханого тексту. 
Визначення "порушника" в рядку слів або пропозицій в яких 
говориться в про ту же категорію, або на ту ж тему. 
Визначення вироків, які не відповідають змісту тексту 
повідомленого раніше. 
Участь в групових іграх через розуміння правил гри (наприклад, 
правила гри "Подоляночка", "Вовк і ягня"  і т.д.) 

1.2.Визначення 
декількох  деталей 
короткого 
повідомлення, 
вимовленого чітко і 
повільно  

Назвати персонаж/ персонажів уривку прослуханої казки. 
Відповідь на запит базової інформації: Хто? Що? Де? Як? 
Дати позитивне твердження/ негативну відповідь на коротенткі 
заяви  по різних текстових інформацій (наприклад, ім'я 
персонажа, правильне місце, де відбувається дія). 
Індикація через встановлений знак (підйом пальця / ручки і т. п.), 
щоб вибрати правильну докладно відповід з набору інструкцій/ 
слів. 
Виконання простої інструкції - наприклад, Закрий двері! Сідай за 
парту! Відкрий книгу! Усміхнися колегові! 

 

1.3.Визначення слів в 
реченнях вимовлених 
чітко і повільно. 

Сприйняття різних ознак, що вказують на слова: хлопати в 

долоні, поставити фішки на лавці, стрибки і т.д.. (Наприклад:. 

Покласти стільки фішок на столі, скільки слів ви почуєте) 

Підрахунок слів у реченні. 
Визначення позиції або послідовність слів в усних реченнях. 
Поширювати або спрощувати прослухане речення, через 
додавання або видалення слів. 
Введення у відповідності із зображенням усного мовлення. 

1.4.Визначення 
складів у словах чітко 
вимовлених  та 
визначення 
початкових і кінцевих 
звуків у складах 
створених з двох 
звуків. 

Сприйняття різних ознак, що вказують на склади: поворухнувши 
пальцем, предметом або через пантоміміку. 
Визначення кількості складів у словах, які не містять сукупність 

приголосних і голосних. 

Вимова слів на склади в іграх, піснях, ритмічних лічилках. 

Аудіювання записів з звуками почутих у навколишньому 

середовищі. 

Вихначення звуків природи та звуків що складають слова. 
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Інтерпретація пісень які містять звуконаслідування. 

Зміна значення слова шляхом зміни одгого звука або одгого 

склада (рука- мука        рід-від, муха-вуха, діти-бити і т.д.). 

Сортування карток що представляють знайомі предмети, за 

різними критеріями (початковий/ кінцевий звук, число складів і 

т.д.). 

Визначення приголосних і голосних, початкового і кінцевого 

звуку у складах з  двох звуків. 

1.5.Сприйняття усного 
повідомлення, 
відправленого різними 
відправниками. 

Участь в  рольових іграх, за допомогою ляльки маріонетки, 

маски і т.д.. 

Аудіювання записаних або прочитаних казок дорослими або 

дітьми. 

Участь в таких заходах, як "Ти мій відгук" (відтворення 

повідомлень, зроблених дорослими або дітьми). 

Участь в таких заходах, як «новини», коли діти слухають 

розповіді/ події представлені дітьми або дорослими. 

 

2. Вираження усного повідомлення в різних ситуаціях спілкування. 
 

 

Специфічні 
компетенції 

Приклади навчальної діяльності 

2.1.Артикуляція звуків 
і складів у словах. 

Ігри дикції, пісні, ритмічні лічилки. 
Декламування коротеньких віршів. 
Ігри з словами (типу «фазан», критерій може бути не тільки 

останній склад, але останній звук). 

Створення висловів з використанням даних слів. 

Вимовлення слів з подвоєнням деяких звуків раніше 

встановлених. 

Відповідність зображення тварин або інших об'єктів, з звуками 

вимовленими ними. 

2.2.Формулювання 
висловів з з 
використанням 
інтонації і акценту 
відповідних наміру 
спілкування. 
 

Повторення  коротеньких повідомлень зі зміною інтонації 
(затвердження, питання, вигук, гнів, радість і т.д.). 
Моделювання ситуацій, пов'язаних з вербалізацією різних 

почуттів, рольові ігри. 

Переказ деяких уривків із прослуханих казок із відтворенням 

інтонації виконавців (вчителя, акторів і т.д..). 

Використання конкретних формулювань для конкретних 

ситуацій, таких як: запрошення, поздоровлення, пробачення і 

т.д.  

2.3.Надання 
інформації про себе і 
про навколишнє 
середовище через 
короткі повідомлення. 

 

Формулювання повідомлень про себе: ім'я, вік, адреса, сім»я, 
колеги, про улюблених тварин, про свій улюблений колір, про 
свою улюблену їжу і т.д.  
*Формулювання коротенького опису (1-2 особливостей) одного 
персонажа мультфільму/відомоїісторії/казки. 
* Формулювання опису / презентації елементарних заходів, ігор 
завершених. 
Презентація значущих подій у своєму житті. 
Переказ тексту дотриманням термінів послідовності. 

2.4. Участь в коротких Повторення правил вітання, звертання, презентації і запита, 
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діалогах в типових 
ситуаціях спілкування. 

 

відповідних сторони співрозмовника. 
Діалоги в різних контекстах, реальних або змодельованих, за 
темами, що становлять інтерес. 
Повторення правил ефективного спілкування: слухати-говорити, 
в свою чергу, "Скажи і передай далі", "Повтори і продовжи», 
«Розмовляючі статуї» тощо). 

Участь у рольовій грі: У лікаря, Розмова по телефону, У парку, У 
магазині, День в колі сім'ї, Святкування  ювілеїв і т.д. 

Впізнання предмета, формулюючи питання 
про нього, гра  "Чарівний мішечок" 

 

3. Сприйняття письмового повідомлення в різних ситуаціях спілкування. 

 

Специфічні 
компетенції 

Приклади навчальної діяльності 

3.1.Впізнання простіших 
слів 
написаних великими 
літерами. 

 

Спостерігання етикеток що знаходяться в класі: розміщені на 
шафах, над вішалками, на пластикових кошиках, плетених або 
картонних (для зберігання речей) і т.д., маркування здійснюється 
з дітьми. 
Використання ігри Лото на різні теми, доміно і т.д. 
Співвіднесення слова з предметом, зображенням; відповідність 
чи невідповідність між тим, що сказано, і тим, що показано та ін. 

3.2. Видалення 
глобальної значимості 
в ряду зображень, які 
розповідають про 
події, явища, випадки. 

Формулювання відповідей на питання: Що це ...? Про що йде 
мова? 
Формулювання відповідей, які передбачають множинний вибір, 
наприклад: Перше зображення є з казки: «Колобок», «Коза 
дереза», «Рукавичка»? 
Читання одної або декількох ілюстрацій. 
 

3.3.Ідентифікування 
значень символів, які 
передають 
повідомлення у 
повсякденних 
ситуаціях. 

Визначення значень символу виявленого в повсякденних 
ситуаціях: M - Metro, H-лікарня, I-інформація, вхід, вихід, аптека, 
зебра, світлофори і т.д.. 
Сортувати знаки, графічні символи що збігаються. 
Співвіднесення слова з предметом, дією, ознакою; відповідність 
чи невідповідність між тим, що сказано, і тим, що показано та ін.  
 

3.4.Вираження 
інтересу для 
декодування змісту 
повідомлень 
візуального або 
словесного мовлення. 

 

Дотик до книг. 
Огляд книг в кутку шкільної бібліотеки і т.д.. 
Спостерігання книжок різних форм, розмірів, товщини і т.д.. 
*Спостереження і встановлення подібності та відмінності між 
різними книжками (наприклад, розфарбування, збірка оповідань 
з ілюстраціями, книги що містять тільки текст, і т.д. 
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4. Редагування різних повідомлень в різних комунікаційних ситуаціях. 

 

Специфічні 
компетенції 

Приклади навчальної діяльності 

4.1.Відтворення 
простих повідомлень у 
загальних  контекстах 
спілкування. 

Вироблення вітальних листівок і записок з великими 
друкованими буквами вирізаними з журналів, газет і т.д.;. 
(вчитель підскаже, що потрібно написати: напр. – На листівці 
напишемо 8 березня ). 

4.2. Позначення 
контури літер за 
допомогою різних 
матеріалів.  

Тренування тонких м'язів руки і тренування координувати рухи 

через розмальовування, штрихування всередині контуру, 

нанизування бісерів, моделювання пластилін, рвати на шматки 

папер за даним контуром. 

Окреслювання контурів літер або з'єднування точок з 

допомогою різних інструментів письма (кисть, перо, кольорові 

олівці, ручки і т.д.). 

Розробка пластичних робіт, декоративних, з використанням 

різних інструментів письма (кисть, перо, кольорові олівці, ручки 

і т.д.). 

Правильне позиціонування листа, у зв'язку з тілом. 

Просторова орієнтація в просторі листа: вгору, вниз, вправо, 

вліво, зверху, знизу, і т.д.. 

4.3.Вираз думок і 
почуттів за допомогою 
нетрадиційного 
мовленнєвого 
спілкування. 

Написання квитків з різними повідомленнями, використовуючи 
малюнки, символи і т.д..   
Оригінальне маркування особистих речей або з ближчого 
навколишнього середовища. 
Створення розкладу на код кольору або символів, доступних 
для всіх дітей. 

4.4.Вираження 
інтересу для обміну 
текстовими 
повідомленнями на 
різних мовах. 

Створення користувальницьких значків (з символами, словами 
або зображеннями). 
Заповнення щоденника класу, використовуючи малюнки, 
символи. 
copiilor. 

 

 
 
 

Усний курс української мови 
 

Основна мета усного курсу – формування в учнів умінь з таких видів мовленнєвої 
діяльності, як слухання-розуміння українського мовлення та говоріння (діалогічне й 
монологічне мовлення).  

З огляду на мету, визначено основні завдання, які полягають у:  
–формуванні інтересу до вивчення української мови; 
–формуванні аудіативних умінь: слухати-розуміти пред’явлений матеріал, 
розрізняти звуки румунської й української мов, розуміти слова, словосполучення, 
речення, нескладні за змістом тексти;  
–збагаченні словникового запасу;  
–розвитку орфоепічних умінь і навичок та умінь правильного наголошування слів;  
–формуванні вмінь граматично правильно вживати слова, будуючи 
словосполучення, речення;  
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–формуванні і розвитку вмінь комунікативного мовлення (діалогічного (3-4 репліки, 
включаючи етикетну лексику) та монологічного (розповідь за аналогією, 
переказування, читання напам’ять віршованих текстів). 

1.Особливості формування аудіативних умінь. В основі розвитку вмінь 
мовленнєвої діяльності лежить уміння сприймати і розуміти усне українське мовлення. 
Зважаючи на те, що більшість учнів до школи не володіє українським мовленням, у 
початковому класі важливо сформувати уміння і навички зосереджувати увагу на слуханні 
усного українського мовлення, його інтонаційному малюнку, забезпечити розуміння 
сприйнятого на слух, формувати мовленнєвий слух і пам’ять.  

Формування мовленнєвого слуху передбачає розвиток уміння вирізняти в 
мовленнєвому потоці окремі елементи (слова, речення, межі речень, кількість слів у 
реченні, тематику слів, сприйнятих на слух тощо), визначати інтонацію речень 
(повідомлення, запитання). Важливо навчити школярів сприймати на слух не лише 
особливості звучання й наголошування слів (б – ,  – ки), але й розуміти 
різницю у значенні.  

Розвиток аудіативних умінь і навичок потребує вміння усвідомлювати значення 
слів, словосполучень, речень і, врешті, розуміти зв’язне висловлювання (текст), його 
фактичний зміст. Неодмінною умовою роботи з аудіювання є розвиток пам’яті дітей, 
оскільки вміння утримувати в пам’яті матеріал, що пропонується для слухання, певною 
мірою визначає успішність в опануванні української мови.  

Під час формування аудіативних умінь доцільно використовувати як індивідуальні, 
так і фронтальні види робіт, для яких пропонуються завдання (після 1-2 прослуховувань) 
на:  

ва (співвіднесення його з предметом, дією, ознакою; 
відповідність чи невідповідність між тим, що сказано, і тим, що показано та ін.);  
б) розуміння сприйнятих на слух сполучень слів (визначення різниці в значенні 
словосполучень: лежить у книжці – лежить на книжці; визначення наявності 
прийменника (термін не використовується) у словосполученні: наш клас – учиться в 
першому класі; визначення кількості слів у реченні; розрізнення інтонаційних 
особливостей речень тощо);  
в) розуміння інструкцій щодо виконання дій навчальної діяльності, ігрових завдань; 
розуміння сприйнятого на слух фактичного змісту тексту тощо.  

Спостереження свідчать, що учні часто не розрізняють у мовному потоці звуки й 
звукосполучення, схожі зі звуками рідної мови, але не однакові. Особливості вимови таких 
сполучень в українській мові учні, як правило, не помічають, що спричиняє помилки під 
час їх вимовляння у відповідних словах. Тому в процесі початкового навчання української 
мови слухові й моторні аналізатори школяра слід розвивати у взаємодії. Учень набагато 
легше навчиться чути особливості мовних одиниць української мови, якщо звертати на це 
спеціальну увагу та вправляти дітей у вимовлянні ( вправи на сприйняття на слух і 
розрізнення українських голосних звуків [и], [е] та твердих і м’яких приголосних 
[л]−[л´], [н]−[н´],  [д]- [д´], [т]−[т´], [с]−[с´], [з]−[з´], [дз]−[дз′], [ц]−[ц΄]; звукосполучень 
[йі], [шч] у словах та складах). 

2.Збагачення словникового запасу. Робота над збагаченням словникового 
запасу – будівельного матеріалу мовлення – потребує постійної уваги. У програмі 
визначено сфери мовлення та їх тематику. Робота над збагаченням словникового запасу 
проводиться в межах визначених тем. Учитель має дбати про те, щоб учні засвоювали не 
лише слова – назви предметів, але й ознак, і дій предметів, а також службові слова – 
прийменники і сполучники, оскільки без таких слів мовлення стає неможливе.  

Плануючи урок, визначаючи його мету, доцільно фіксувати слова, які мають бути 
засвоєні на уроці (6-8), решта, якщо такі є – для ознайомлення.  

Роботу над засвоєнням нових слів необхідно проводити у два етапи. На першому 
етапі – етапі семантизації – учитель знайомить учнів зі значенням слова, його вимовою, 
наголосом. Найчастіше це відбувається з допомогою малюнків або предметів (учитель 
вимовляє слово і показує відповідний предмет або малюнок), шляхом називання 
протилежного за значенням (верх – низ, зліва – справа, товстий – тонкий і под.), часто 
– перекладом на румунську мову (якщо іншого способу пояснити значення слова нема), 
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рідше – описово, оскільки словниковий запас учнів невеликий. Після пояснення слова учні 
мають проговорити його за вчителем кілька разів.  

Наступний етап – активізація слів у мовленні. Він пов’язаний із засвоєнням 
граматичних форм української мови. На цьому етапі використовуються вправи на дії з 
предметами, підстановчі вправи, ігрові тощо. Ставляться питання хто це?, що це?, який 
(-а, -е)?, де знаходиться?, хто з ким (чим)? і т. д. Цей етап в роботі над словом є 
обов’язковим, оскільки саме він сприяє активному засвоєнню слів і формуванню умінь 
вживати їх у процесі мовлення.  

Знання слів, які опрацьовувались на уроці, обов’язково мають перевірятися на 
наступному. При цьому вчитель показує малюнок і запитує: хто це? що це? що робить? 
який? де? тощо. Недоцільно називати слово українською мовою і спонукати до перекладу 
на румунську, оскільки такий підхід не дає можливості перевірити правильність вимови.  

3.Особливості формування навичок говоріння. Формування та розвиток умінь і 
навичок усного мовлення передбачає роботу над формуванням та розвитком умінь 
діалогічного й, дещо пізніше, – монологічного мовлення.  

Сформованість умінь говоріння передбачає наявність в учнів:  
а) словникового запасу;  
б) орфоепічних умінь;  
в) граматичних навичок;  
г) володіння формулами українського мовленнєвого етикету. 
У початковому класі, як уже зазначалося, передбачається засвоєння й активізація 

певного словникового запасу, оволодіння українською артикуляційною базою та 
інтонаційним оформленням мовлення. Особлива увага приділяється формуванню 
орфоепічних умінь і навичок та навичок правильного наголошування українських слів. 

Опанування учнями граматичного ладу українського мовлення здійснюється на 
основі мовленнєвих зразків, які вживаються функціонально для вираження 
комунікативного наміру мовця. Граматичні конструкції, що обслуговують ту чи іншу тему і 
ситуацію, визначено в програмі.  

На початковому етапі навчання учнів, тематика спілкування українською мовою 
реалізується через навчальні ситуації, у процесі чого формуються і розвиваються уміння і 
навички вживання потрібного слова, певної мовної конструкції. Для організації усного 
мовлення важливо забезпечувати на уроках мотивацію говоріння, яка б спонукала дітей 
до діалогів. Усі види і форми роботи мають відповідати віковим особливостям дітей, їхнім 
життєвим інтересам.  

Для ефективного розвитку усного комунікативного мовлення доцільно вдаватися 
до роботи в парах. При цьому важливо вчити учнів правильно вживати найтиповіші 
формули українського мовленнєвого етикету для вираження вітання, прощання, 
звертання, прохання, подяки та ін., розвивати вміння уважно слухати співрозмовника, 
висловлювати згоду (так, я згоден), припущення (мені здається), заперечувати (ні, не 
знаю, не думаю), уточнювати тощо.  

Найбільш оптимальними методами і прийомами навчання діалогічного мовлення є 
ігрові (рольові ігри, уявні подорожі, екскурсії, змагання), демонстрація зразків 
мовлення, тренінг, заучування напам’ять (з голосу вчителя), а також створення 
навчальних ситуацій, у яких умовно визначається місце дії (у класі, вдома, у магазині та 
ін.), співрозмовник (однокласник, учитель, брат, сестра, батьки, ровесник з іншого 
міста/села та ін.), ставиться мета спілкування (познайомитись, повідомити про щось чи 
дізнатися та ін.). Рекомендується проводити сюжетно-рольові ігри за змістом прослуханих 
казок. Навчання монологічного мовлення проводиться на основі зразків (розповіді за 
аналогією), нескладних за змістом малюнків, ілюстрацій до текстів для переказування, 
колективного складання розповідей. Слід зазначити, що використання наочності – 
предметних, нескладних сюжетних, ситуативних малюнків та серій малюнків – неодмінна 
умова успішності навчання. 
 

 
 


