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Диференційовані ігри-вправи формують механізм сегментації мовного ланцюжка, який передбачає 

розвиток інтонаційного слуху і навиків впізнавання та визначення окремих граматично-семантичних груп. 

Цьому сприяють загадки ( артикуляційні, звукові, цифрові, предметні) вправи з використанням ляльок «Добре – 

погано», «Холодно-гаряче», «Тихо-голосно», в яких діти за підказками знаходять заховані іграшки. 

Альтернативні ігри-вправи формують механізм оперативної пам’яті, включають навички пошуку, 

вибору слів за асоціативними ознаками і їх звуковому виду. Наприклад, «Дресирувальник і тварини», 

«Принеси.., будь ласка», «Яке число я загадав?», «Світлофор», «Лото», «Угадай, що я люблю». 

Конструктивні ігри вправи формують можливість прогнозування і осмислення висловлювань. Це такі 

вправи як – «Знайди скарб», «Вгадай, що я люблю», «Добрий-злий», Загадки у виконанні дітей, наприклад: I am 

white, I can swim and fly. I can‘t Jump. I like fish; I say kria (a duck). 

Ритмомузичні ігри – це традиційні ігри типу пісень, танців, хороводів, з обранням партнерів, які 

сприяють не стільки оволодінню комунікативними навичками, скільки самовдосконаленню фонетичної та 

ритмомелодійної сторони мови і занурення в дух мови, наприклад: «Nuts and May». 2, с. 127 

Висновки: Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що вивчення англійської мови починаючи з 

дошкільного віку є цілком актуальним і навіть потрібним. Саме в такому віці дитина прагне до пізнання чогось 

нового, з цікавістю та захопленням вивчатиме нові слова, ігри, пісні англійською мовою. Для здійснення 

навчання іноземній мові, на даний час, існує велике різноманіття методик та технік для зручного вивчення 

англійської мови дошкільниками в ДНЗ та вдома. Також визначено, що вивчати англійську мову з дошкільного 

віку є менш травматичним і складним для дитини ніж в більш старшому віці, тому вивчення іноземної мови 

краще починати саме з дошкільного віку. 

Перспективи подальших розвідок. Надалі плануємо дослідити засоби навчання іноземних мов у 

початковій школі. 
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In this article the possibility of pre-school children in the English language, the basic goals and objectives of 

teaching English to preschool children, the basic methods of teaching English to preschool children. This work has 

practical value and it is that data methods and objectives can be used educators in pre-school programs for children 

learning English. 

Key words: English language, preschool age, relevance of study, teaching methods. 

 

УДК 373.3016:028-028.31                                                                                        Л.В. ЛУК’ЯНИК, А.Ф. ТКАЧИК  

 

НАРОДОЗНАВЧИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА 

УРОКАХ ЧИТАННЯ 

 

У статті з’ясовано теоретико-практичні  основи застосування народознавчого підходу у навчанні і 

вихованні учнів початкових класів.  

Ключові слова: народознавчий підхід, навчально-виховний процес, мовленнєвий розвиток, учні 

початкових класів.  

 

Постановка проблеми. Наукові дослідження переконливо доводять, що дитина повинна знаходитись 

під постійним виховним впливом матеріальної та духовної культури свого народу. Це потрібно для 

найповнішого розкриття природних схильностей дитини і розвитку її здібностей. Однак діти не залучаються з 

раннього віку до культури та історії свого народу, бо не знаходяться під прямим формуючим впливом 

україномовного середовища. Не використовують повною мірою своїх можливостей заклади народної освіти. 

Курс українознавства не може бути обмежений рамками одного предмета - народознавства.  

Аналіз  останніх досліджень  і публікацій. Умови впровадження народознавства у практику роботи 

навчальних закладів висвітлено у працях Л.Граціанської, Т.Дем’янюк, С.Домбровського, П.Ігнатенко, 

В.Ковальської, О.Ковальчука, В.Кононенка, Н.Косарєвої, Л.Крицької, В.Кузьменка, В.Кузя, О.Макаренко, 

Н.Поклад, О.Потапенка, Ю.Руденка, З.Сергійчук, Б.Ступарика, Т.Усатенко, К.Щербини та ін. 

 Педагогічний вплив національно-культурних традицій на формування особистості дитини, її духовний 

розвиток, підвищення рівня пізнавальної активності висвітлено й у працях сучасних лінгводидактів. Проблему 
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мовленнєвого розвитку особистості з опорою на народознавчу основу досліджували Н.Бабич, А.Богуш, 

Л.Мацько, Л.Паламар, М.Пентилюк, В.Трунова та ін.  

Формулювання мети   роботи (постановка  завдань). Мета  роботи – систематизувати, узагальнити 

та проілюструвати  методику опрацювання текстів народознавчого спрямування.  

Ця мета зумовила необхідність розв'язати завдання: виявити потенційні можливості засобів 

народознавства впливати на розвиток мовлення молодших школярів та визначити сутність  роботи з текстами  

народознавчого  спрямування. 

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Вчитель мусить знати, що педагогічний вплив 

національно-культурних традицій на формування особистості дитини неперевершений. Учні сприймають їх від 

батьків і вчителів як дидактичну аксіому, зовсім не відчуваючи, що їх наставляють і виховують. Національна 

система виховання - це історично обумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів, переконань, 

ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності 

підростаючих поколінь, виховання їх у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури 

нації" [2]. І.В.Мартинюк, обґрунтовуючи суть і значення національного виховання в Україні, наводить, 

цитуючи, таке його визначення: "Національне виховання - цілеспрямований, систематичний, регульований 

виховний процес, що має на меті утвердження у свідомості нації, народу етнічної (національної) культурної 

мовної єдності, перетворення національної цінності з ідеалу мислителів і поглядів української інтелігенції в 

ідейні переконання та норми моральної поведінки всіх членів суспільства, тобто "перевести" національне із 

суто теоретичної свідомості у практичну свідомість багатомільйонних мас..." [5, с.29]. Таким чином, 

національне виховання - це передусім виховання дітей на культурно-історичному досвіді рідного народу, в 

основі якого - його традиції, звичаї, обряди, ритуали, свята. Таким чином, обряди, ідеали народу мають у своїй 

основі найбільш правильні уявлення про людину і спосіб її життя. Вони об'єднують минуле й майбутнє, 

утверджують у душах молоді віковічні заповіді старшого покоління, інтегрують певну спільність людей у 

високорозвинену сучасну націю, а вже потім - у цивілізоване загальнолюдське співтовариство.  

Народознавчий матеріал, поданий як система, дасть можливість учням на певному етапі без труднощів 

орієнтуватись у складних образно-смислових символах давньоукраїнської літератури та у класичній 

українській поезії, розуміти і знати витоки різних видів мистецтва. Народознавчі підходи у виховній роботі з 

учнями (календарні свята, різноманітні свята, конкурси) звільнять цю роботу від примусовості, надуманості й 

абстрактності. 

Народознавчий матеріал має глибокі виховні можливості. Це забезпечується самими текстами, які 

свідчать про багатогранне життя українця, його героїзм, високі моральні якості, працелюбність, гостроту 

спостережень і дотепність, поетичність у поглядах на природу. Поєднання народознавчих аспектів сприяє 

відродженню національної школи. Національна спрямованість освіти полягає у невідділенні освіти від 

національного ґрунту, її органічному поєднанні з національною історією і традиціями, збереженні та збагаченні 

культури українського народу. 

В новому змісті початкової освіти глибоко закладено народознавчий зміст. 

Прислів’я, приказки, знання про народні символи та обереги діти отримують на уроках читання та 

рідної мови, де програмовий матеріал тісно переплітається з народознавчим. Спонукають учнів до активного 

мислення на уроці різноманітні цікаві вправи, ребуси, кросворди, загадки. 

Практикою перевірено, що уроки з елементами народознавства приваблюють учнів. Діти стають 

творцями, активно включаються в процес здобування знань, з величезною цікавістю знайомляться з давніми  

обрядами, звичаями, традиціями нашого народу. Такі уроки викликають бажання вчитися. 

В тісному взаємозв’язку навчальної та виховної діяльності вчителі впроваджують  поряд з елементами 

народознавства і краєзнавчий матеріал. 

Народознавчий підхід включає в себе знання рідної мови, історії рідного краю, фольклору, традицій, 

звичаїв, народних свят. Він є центральною ідеєю у педагогічній системі К. Ушинського. Вона характерна також 

для поглядів таких видатних українських педагогів як О.Духнович із Закарпаття, Ю.Федькович із Буковини та 

ін. Але цю проблему на дійсно науковій основі вперше розробив К. Ушинський. 

Термін "народність" Ушинський пояснює як своєрідність кожного народу, яка зумовлена його 

історичним розвитком, географічними, економічними, політичними та іншими умовами його життя. Народність 

– це національна самобутність народу і коріниться вона, на думку видатного педагога, перш за все, у характері 

народу. Українознавчі підходи до мовної освіти, задекларовані в аналізованих концепціях, на думку 

В.Шляхової, «забезпечуються текстоцентризмом, тобто завдяки поліфункціональному застосуванню 

українознавчих текстів» [3]: 

1) тексти стають об’єктом змістового та мовного аналізу; 

2) необхідно добирати такий дидактичний матеріал, який би впливав на емоційний стан учня, викликав 

у нього бажання висловитися – викласти своє бачення аналізованої інформації, поділитися враженнями, 

переживаннями, вступити у полеміку; 

3) стимулювання до мовленнєвої діяльності активізує процеси використання української мови, посилює 

її комунікативний потенціал, сприяє її збагаченню та подальшому розвитку; 

4) варто пожвавлювати навчальний процес через його діалогізацію, оскільки такі навчальні форми 

сприятимуть успішній соціологізації особистості, забезпечуватимуть безболісне входження у комунікативні 
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контакти з іншими мовцями та мовну стійкість за умови спілкування з тими, хто  нехтує нормативним 

літературним українським мовленням; 

5) регіональний лінгвокраєзнавчий компонент українознавчої змістової лінії поглиблює зв’язок 

навчання з життям, залучає учнів до аналізу й редагування мовленнєвої продукції  носіїв мови у своєму краї, 

тим самим формуючи уміння критично ставитися до власної мовленнєвої діяльності, виконувати її 

самоконтроль та саморедагування. 

Висновки  і перспективи  подальших  розвідок  у визначеному  напрямі. Народознавчий підхід у 

навчально-виховному процесі сприяє формуванню загальнолюдської моралі, готовності виконувати заповіти 

батьків. Використання досвіду, накопиченого попередніми поколіннями, допомагає впроваджувати в 

навчально-виховний процес все цінне з народної мудрості, активно залучати школярів до засвоєння спадщини 

свого народу, адже дитина, позбавлена можливості спиратися на досвід людства, не може розвиватись 

повноцінно. 

Введення народознавчих текстів є особливо важливим компонентом виховання свідомого громадянина  

своєї держави, так як сприяє сформованості поваги до культурних надбань народу в учнів молодшого 

шкільного  віку. 
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літературознавча пропедевтика. 

 

Аналіз дослідження. Загальна мета літературної освіти передбачає уведення школярів у світ 

прекрасного, прилучення їх до національного і світового мистецтва слова у його взаємозв'язках з мовою, 

історією, іншими видами художньої творчості, виховання потреби в читанні, зміцнення інтересу до художнього 

слова, вироблення високих естетичних смаків, здатності і вміння творчо сприймати формування на цій основі 

правильного, глибокого розуміння загальнолюдських цінностей і виховання громадянина з почуттям високої 

відповідальності за доручену справу, виховання патріота рідного краю. 

У початковій ланці школи закладаються першооснови літературної освіти молодших школярів. 

Реалізацію цієї мети забезпечує навчальний предмет “Літературне  читання”, який є пропедевтичним стосовно 

систематичного курсу української літератури в середній ланці школи [6]. 

Головною метою початкового курсу літературного читання є формування першооснов читацької 

культури молодших школярів, емоційно-ціннісного ставлення до змісту прочитаного, формування особистості 

дитини засобами художнього слова, творів мистецтва літератури[2]. 

Наукові дослідження (Водовозов В., Джежелей О., Кудіна,  З., Левін,В. та інші) стверджують, що 

розуміння твору, його осмислене сприймання приходять із набуттям нових знань про творчість автора твору, 

його жанрових особливостей, тобто певної системи літературознавчих уявлень та понять [2]. Отже, щоб 

пізнати, усвідомити ідейно-естетичний зміст твору, а одночасно і суть зображених у ньому життєвих явищ, 

замало чуттєвого сприймання образів, картин твору – потрібне їх осмислення, логічні судження, певна 

теоретико-літературна освіченість молодших школярів[5]. 

Крім того, розрив у літературній підготовці учнів початкових та середніх класів, відсутність у 

початкових класах літературознавчої підготовки порушує цілісність і логічність процесу опанування 

літератури, що теж створює певні бар’єри для досягнення високої ефективності уроків читання [4 

Результати аналізу методичної і психолого-педагогічної літератури ( Н.Волошина, Л. Іванова, З. 
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