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мовлЕннево-риторичнА дIflльнIсть пЕдАгогА
В KOHTEKCTI ВИБУДОВУВАННЯ НОВИХ OCBITHIX СТРАТЕГIЙ

пIдготовки вчитЕлfl почАтковоi школи

Бондаренко Г.Л.
Киiвськлrй унiверситет iMeHi Бориса Грiн.Iенка

У cTaTTi висвiтлено проблему пiдготовкI4 вчrIтеля шочатковоi школи до мовленнево-риторичноi дiяльностi.
Розкрито змiст понять (мовленн€во-риторична дiяльнiстьп, ulцбgлеЕIrево-риторична компетентнiстьо.
3дiltснено порiвняльну характеристику узвичаеного мовлення та мовJIенн€во-риторичноi дiяльноетi май-
бУтнього вчителя. Виокремлено ocHoBHi особливостi пiдготовки вчителя початковоi школrrI до мовлеIIнево-
D]rторИчноi дiяльностi: персонiфiкацiю, iнвовацiйнiсть, коЕтекстуальне вклIочення; специфiчнi принциплr,
}ъlОв}1, МетоДи i приЙомlr. Вrдзначено параметри дiагноетики мовJIеннево-рrIторичноi дiя.lrьностi майбут-
trього вчителя початковоi шко.,rи.
ý.тючовi слова: стратегiя, пiдготовка, вчитель початковоi школ14, мовленнево-ритOричЕа
з!овленнево-риторична компетентнiсть.

flocTaHoвKa проблемrt. На еучасному етапi
Д Дрозвиткч освiти в YKpaiHi, ii модернiзацii

з KorrTeкcTi розбудови Hoвoi yкpaiHcbKoi школrI
ýардI4нально змiнюеться полiтrlка у сферi пiд-
iотовки майбутнiх учителiв. Набувають нового
змiсту показники педагогiчного професiоналiз-
}ty - здатнiсть не обмеrкуватися передачею но-
зоi iнформацii, а безпосередне керiвництво ак-
т]твною iнтелектуально-мовленневою дiяльнiстю
}rолодшIих школярiв, створення потреби в аналiзi
.fослiджуваного факту, спонуканЕя до спiльних
роздумiв, пошукiв вr.трiшення проблеми, Майбут-
Tiir педагог мае навчитися споЕукати учнiв до по-
шуку знаЕь за допомогою створення проблемних
сr.lтуацiй, вr4суЕення гiпотез. З урахуванн,ям цьо-
ro майбутнiм учителям початковоi школта необ-
хiдно оволодiти мовленнево-рI4торичною дiяль-
чiстю, яка мае забезпечити бездоганне вололiння
еловом та прийомами ефективпоi комунiкацii.

Видiлення невирiшенrлх ранiше частиц за-
гальноi проблеми. Як переконують результати
.1ослiдrкеяь i практичний досвiд, учителi почат-
itoBoi шко.lIи зазнають серйозних мовJIенн€вих
i риторrачпих трудЕощiв 1,, навчально-виховному
процесi школи I ступеня, вiдтак стае очевидною
необхiднiсть ixHboi спецiальноi пiдготовки до
}rовJIеннево-риторrlчноi дiя.тrьностi. На сучасному
етапi ця проблема € недостатньо розробленою як
v теоретичномy, так i методичному аспектах, ао-
ýрема: у напрямi змiнлr технологii навчально-врI-
ховнOго процесу початковсli школи (вiд пасивного
сприйняття iнформацii до активного мислення
}Iолодших школярiв, формування i розвитку стr{-
лю пiзнавальноi дiяльностi учнiв); практr,Iчного
застосування сучасних ocBiTHix стратегiй пiдго-
товки вчI4теля початковоi школи до мовJIеннево-
риторичноi дiяльностi в умовах ВНЗ.

Мета cTaTTi - проаналiзувати проблему пiд-
IoToBKr{ вчителя пlэчатковоi школrI до мовленне-
зо-рr{торичноi дiяльностi; розкрити змiст по!tять
,мовленн€во-риторична дiяльнiсть>), (мовленIлс-
зо-риторична компетенiсть>; здiйсЕити порiв-
=яльну характеристrIку узв}Iчаеного мовлення
та мовленЕево-риторичноi дiя.льностi майбутньо-
:о вчrIтеля; виокремити ocHoBHi особливостi пiд-
готовки вчителя початковоi школи до мовленне-
зо-риторичноi дiял bHocTi.

Аналiз дослiджень та публiкацiй. Аналiз на-
укових праць доаволяе стверджувати, що про-
блема риторичноi пiдготовки вчителя дtlслiдже-
на недостатньо, хоча й розроблялися oKpeMi ii
аспекти, а саме: формування у студентiв нави-
чок монологiчного висловлIовавuя (Л. Головiна,
В. Костомаров, В. Скалкiн); характеристика мов-
ленневих якостей учителя (В. Грехнев, Н. Кузь-
MiHa, Р, Хмелюк та iH.); комунiкативна пiдготовка
майбутнiх педаrоriв (В. Галузинський, М. Св-
тух, В. Кан-Калiк, М. Петров, В. По.тtторацька
та iH.); визЕачення функцiй мовлеЕня у педаго-
гiчному процесi (Н. Iполитова, Т. Ладиженська
та iH.). Питання риторичноi пiдготовки вчителiв
розглядаються у процесi дослiдження проблеми
педагогiчноi творчостi (М. Лазарев, I. Синиця,
I. Страхов) i значення риторико-мовленнсвото
компоЕента в cтpyкTypi педагогiчноi дiяльностi
(М. Вашуленко, Н. Голуб I. Зязюн, А. Капська,
С. Мартиненко, М, Пентrалюк, I. Сагач, Н. Си-
вачук, Л. Ткаченко е. Тягнирядно та iH.). Однак
досi недостатньо дослiдженi питання професiйноi
пiдготовки майбутнiх учителiв початковоi школ?I
до мовлеЁнсво-риторичноi дiяльностi з ураху-
ванням сучаснI4х стратегiй освiти в умовах роз-
будови Hoвoi yкpaiHcbKoi школи.

Вrrклад основЕого матерiалу. Пiд поняттям
<освiтня стратегiя> розумiють (концепцiю, яка
е основою ocBiTHboi полiтлrки: характериsуе дов-
готривалi, найбiльш принцlлповi, важливi уста-
новки, плаЕи, ocHoBHi напрями та принIJипи роз-
витку сi4стеми ocBiTlr як цi.пiсного соцiа.пьного
iнституту> [4]. Необхiднiсть пiдготовки вчителя
початковоi школи до NIовленнево-рr{торичноi дi-
яльностi як ocBiTнboi стратеrii полягае в тому, u{о
вона, по-перше, лозво,lrить усвiдомити цiлiспiсть
освiтнього процесу ВНЗ у його рiзновидах щодо
формування мовленнево-риторичноi компетент-
HocTi майбутнъого педагоIа; по-друге, сприятиме
оцiнцi його ефективностi й продуктi,tвностi для
кожного конкретного випадку; по-третс. BI4Ma-
гатиме осмислення дiй щодо f,rого модернiзацii
та залучення необхiднr{х pecypciB. Н. Голуб за-
значае, що l\{одель сучасЕого вчителя передбачае
TaKi складовi: особистiсть * громадянин t профе-
сiонал * промовець (оратор) [1, с. 65], Idя модель
дас sмогу вдосконалювати змiст профееiтlноi пiд-
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ютOвки майбутвiх педагогiв, зокрема щодо ixHbor
ютовностi до мовлеIfi{ево-рr{торичноi дiяльностi.

Дефiнiцilо к M.oBJLeHHeBa -рl,fmорllчна O,i,*пънiсmъ

учufаеJLя, 
,п.та$m1lсовоi 1lLKoлll,D (МРД) мr{ тлума-

чимо як активвiсть, цiлеспрямовапlсть, умот,{во-
BaHicTb Ероцесу створеЕня, виголошеflня та ре-
конструкцii текету (мовленневого i риторичного
эканрiв), якrtй реалiзуеться засобами мови усно
в конкретнiй аудиторii (1"*нiвськiй, педагогiчнiй,
батькiвЪькiй тощо) або письмово, з метою здiй-
снеЕня якiсного, ефективного, гармонiйноIо пе-
дагогiчногО впливУ на адресата (адресатiв) у ходi
спiлкування, задоволення пiзнавальних потреб, а
також рефлексii власноi МРД [2, с. З14]. Таким
чином, майбутнiй учитель початковоi школи мае
вмiти не просто висловити ДУМкУ, а свiдомо спла-
}Iувати, розробити текст iз доцiльною структурою,
викликати заздалегiдь визначену рефлексивну
реакцiю у слухачiв (учнiв/батькiв/колег), макси-
мiзувати iхню активнiеть, спонукати до спiльних
роздумiв, пошукiв вирiшення проблеми, регулю-
вати itrтенсивнiсть емоцiйного вплrtву, проявляти
свою iндивiдуальпiсть, (обраЗ педагога-Oратора).

Спостереження за мовлеЕневою дiяльнiстю
студеятiв пiд час педагогiчноi практики показа-
ди, що бiльшiсть майбутнiх учителiв початковоi
цIЕOд}r ве ютовi до МР,Щ, застосовують узвича-
спi (aBTopltTapHi) моделi педагогiчноi взаемодii
з JгIЕями. Порiвняльну характеристику узвича-
€Еою иовлеЕшя та МР.Щ майбутнього вчителя по-
чатковоi IпкоJIи ЕодаЕо в таблицi 1.

як ба.ммо з таблицi, готовнiсть майбутньо-
по вчитеJIя початковоi школи до мовленнево-
риторлrшоi дiяльпостi вимагае сформованостi
iеобхiдrш,rх умiяь, способЬ дiяльностi, якi допо-
можуть реалiзуватrr перехiд вiд авторитарноi
мовлеЁЕевоi дiяльностi педагога до opieнToBaHoi
на сl.провiд i пiдтримку молодших шкOлярiв. IE-
шими словами, майбутнiй педагог мае оволодi-
ти wLовленllева-рulпорliчною коrипетпентпнiсm,tо
(МРК) - здатнiстю та реальною готовнiстю cBi-
домо створювати, виголошувати, аналlзувати пе-

дагогiчно спрямованi текети мовлеЕневого i рито-
ричного жанрiв з метою гармонiйного розв'язання

навчально-виховIIих завдаць початковоr школи,
що включае особистiсне ставлення до Hei (МРК)
та власноi МР,Щ.

Нами було проведеЕо опитуваIIня 112 студен-
TiB випускних KypciB першоrо освiтнього рiвня
(бакалаврський) спецiальностi ппочаткова ocBi-
Tau Киiвського унiвереитету iMeHi Бориса Грiн-
ченка. Респонденти повлrннi були оцiнити значен-
ня Tiei чи iншоi професiйноi компетентпостi для
успiшноi педагогiчноi дiяльностi. На ocHoBi ана-
лiзу дослiдженIlfl було з'ясовано, що важливого
зIIачеЕня вr{пускники (84,6|о) надали МРК.

Французьк иft учеаий Стефанi Лелу (Stёрhапiе
Leloup) вiдповiдно до аналiзу результатiв анке-
TyBaHH.fI учвiв скла,в портрет <iдеа,льного вчите-
ля>, який iз точки зору школярiв повинен во-
лодiти манерою поведiнки, педагогiчним тактом,
0раторським м}Iстецтвом тощо [5, с. 32В-351]. Як
бЬчиЙо, для французьких учнiв риторичнi BMiH-
ня педаIога посiдають провiдне мiсце в профе-
сiйнiй дiяльностi вчителfl та входять у п'ятiрку
BMiHb <iдеальЕого вчителя).

Особливостями пiдготовки вчителfl початко-
Boi школи до МРД, Еа Еашу думку, мае статиl
персонiфiкацiя - орiентацiя на особистiсть сту-
деirа, його запити i професiйнi потреби; ,iHHo-

в ацiйнiсп,ьъ пiа zоrпо Bktl - за сто сування суча сЕих
технологiй Еавчання (iнтерактивна, тренiнгова,
проблемна, iнтегрована, змiшана, перевернута,
iгрова тощо); дrtстанцiйноi форми навчання у Tic-
ному зв'язку аудиторвого i вiртуального ocBiT-
ньOго сереДовr{ща (розпочинаемо в аудиторii -*
продов}куемо дистанцiйно; виголошуемо в ауди-
Topii + аналiзусмо в мережi; укладаемо в мере-
жi - обговорюемо в аудиторii); конmексm,аалъне
вlLпlоченl+я ] вирiшення педагогiчних проблем

у KoHTeKcTi конкретних групових риторичних
проектiв (створення комп'ютерного риторичного
тренажера, ве6-сайту, веб-квесту, вiдео, укла-
дання зразкiв педагогiчнтах промов, озв)rllення
TeKcTiB художнiх TBopiB для дiтей тощо).

Особливостi пiдготовки майбутнього вчителя
початковоi школи до МРД визначаються загаль-
нодидактичнимI4 приЕципами, а також специ-

Таблиця 1

ПорiвняльЕа характерrIстиЕа узвича€ного мовлеIIпfl та мовленн€во-риторичноI дiяльностi
пrайбутнього учителя початковоI школи

Узвичаене мовлеЕЕя
, педагогiчне супровOдження i пiдтримка молодшого школяра;
, створеннЯ сприятливиХ умов длЯ самостlйногО та осмисленого учIння
молодшOго школяра;
, доброзичливе ставлення до учнiв;. дiалогiзацiя вавчально-вrlховного процесу як гармонiйЕого спlлкування;
. Ь'ктивiзацiя i стrrшулювання допитливоетi та пiзнавальних мо,гивiв мо-
лодшого школ.яра;, застосуванвя рiзнlос видiв rrроблемного слова;
. застосуваtlня риторичlлrDr гrриftомiв приверненЕя та утри\{ування уваги
молодших школярrв:. застосуванIlя с.човесItля rrрлйойв етвореllt{я атмосфери твсlрчосr,i ;

, пiдтримrса гrрапrеЕнЯ до спЬробiт,rоtцтва у навчально-виховЕому процес1;
. дофльне застосуваrrriя професiйво значущr{х мовленнево-ри,г(]ричних
жi"pi* (iвфоржаIiйtgй. пефконl,ваrьнrrй, закликаючий до дiй, епiдейк-
тичниiц тощО); 

lxalIb ,,будь-ласка), (прошу);, застос)rваяЕя Tallтltl<K схва*тIення, сJIrв-про
, застосJrваgЕя пшliхо:В.ъаою ifiовленнЯ ( uподивiтьея >, < пlэслухайте>,
<вiдч5йте");, опiимiзм i Bipa в веобrе*еяi *ож:швостi учвя;, прав}rльЕе. логiwе. TIFIEE. вt{разЕе оформлення висл_овлення; 

..

, ав,горитарнlсl,ь;
, регламентовалllсть;, т,рансляцiя iнформацii вiд
учителя до r{ня;
, гlеревага монологlчнOго мов-

лення над дlалогiчним;, репродуктивний характер
мовлеt{ня, що rрунтуеться на пе-
реказi iнформацii з лiтератури;
, застосування елlв-наказrl]
(<вiдrтовiдай>, nHe мовчl,r>) та
слiв, якi характериаують нега-
тивнi якtlстi мOлодших lлколярiв
(пледарu, ufiеробаr>, <дурень),
<неохайнлtй>);
, формальна, байдужа iнтонацiя
вчителя;, наявнiсть слiв-паразитiв
nTaKo, <добре>, <ну>, <чудово>;
, недбало сфорптульованi ви-
словленнл <дчма}"1,ге уважнiше>,
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фiчними, а саме: а,ктивностi особистостi в оволо-
дiннi МРД, зв'язку Teopii педагогiчноi риторики
та практики с;rчасноi початковоi школи, жанро-
вою пiдходу до навчання МР,Щ, комплексного роз-
витку ycix видiв МР.Щ, дiалогiчностi педагогiчноi
взаемодii, змагальностi та емоцiйного комфорту.

Серед дидактичних умов ми надаемо пере-
вагу таким: дiагностика готовIIостi майбутнього
педагOIа до МР.Щ, структурування гIедагогiчноi
дiяльностi вчителя початковоi школи вiдповiд-
Ео до компонентiв МРЩ, вiдбiр ефективних засо-
бЬ формування готовностi до МР.Щ, моделюваýЕя
Еавчальних предметiв i виховних заходiв школи
I ступеня з точки зору ефективноi мовленЕсво-ри-
юричноi дiяльностi, ацалiз процесу i результату
формування готовностi до МРД, За таких дидак-
тичних умов освiтнiй процес у системi пiдготовки
вчителiв початковоi школи мае передбачати:

- виявлення тенденцiй розвитку c;п{acнoi по-
чатковоi освiти у напрямi реалiзацii Концепцii
HoBoi yKpaiнcbKoi школи та на ocHoBi ix аналi-
зу здiйснепня rтрOектування процесу пiдготовкr.r
вчителiв початковоi школи щодо формуванЕя
у них готовностi до МРД;

- розроблення змiстовно-метOдичного забезпе-
ченЕя риторизацii освiтнього процесу у ВНЗ, що
передбачае активно-дiяльнiсний характер, систе-
!]rу взаемиЕ i взаемодii мirк викладачем i студен-
тсм, в ocнoBi яких ле}кать спiльнi науково-дослiд-
Bi iHTepecr.r в галузi педагогiчноi риторики;

- посилеЕня продуктивностi освiтнього про-
цесу, мета flкого не засво€ння певноi сукупностi
р}lторичЕих знань, а засвоення, розвиток i збага-
чення власЕого риторичного досвiду в реальнiл'i
МРД, у якiй майбутнiй учитель початкоЕоi шко-
ли проявляе i збагачуе свою iндивiдуальнiсть;

- аналiз кращоIо европейського досвiду i мето-
д{чного ноу-хау щодо пiдготовки вчителiв почат-
KoBoi школи до МР.Щ та вапровад}кення ефектив-
Еих прr{кладiв практики в освiтнiй процес ВНЗ;

створення центру соцiально-педагогiчноi
комунiкацii, мета якого - формування риторич-
Hoi культури rчrайбутнього вчителя початковоi
школи, готовностi випускЕика до ефективного
педагогiчного спiлк;rвання з yciMa у.rасЕиками
освiтнього процесу (дiтьми рiзного BiKy, батька-
!ли, колегами, керiвниками та iH.).

Ефективнимr{ методами i прийомами форму-
ваIIня у майбчтнього вчителя початковоi школи
ютовностi до МРД вважаемо TaKi спецлrфiчнi,
.fiк: рольовi та дiловi iгри, словесЕа дiя, MiKpo-
виступи на задаЕу професiйно opieHToBaHy тему,
дискусiя, риторичний аналiз усних i письмових
педагогiчних TeKcTiB, риторичнi iгри-iмпровiза-
фi, риторико-педагогiчнi вадачi, риторичнi впра-
Br,r, риторичний вiдеопрактикум, декламацiiltвий
шрактикум, складання власного мовленн€во-ри-
торичного портрету тощ0,

Як показало наше дослiдження, для дiагнос-
тики рiвня готовностi майбутнього вчителя по-
чатковоi школи до МР.Щ варто застосовувати
рiзноманiтнi методи, зокрема: педагогiчне спосте-

реженнJ{, анкетування, бесiду, педагогiчвий ана-
лiз, самооцiнку тощо. Серед методiв дослiдження
МРЩ майбутнього вчителя зарекомеЕдував себе
i метод вiдеозапису, що передбачае cтBopeнt
ня навчальЕих вiдеоматерiалiв i ix застосуван-
ня з метою аналiзу, оцiнювання МР,Щ студента
та удосконаленЕя його учительсько-ораторськоi
майстерностi. Перегляд ill аналiз проведеноIо
уроку, виховного заходу, виступу перед коле-
гаrши/батьками у вiдеозапису з точки зору МР,Щ
дае безцiнний зворотний зв'язок, призводять до
швидкого пiдвищення opaTopcbкoi майстервостi.

Пропонуемо длfl аналiзу МР.Щ майбутнього
вчителя початковоi школи на уроцi пiд час пе-
дагогiчноi практики застосовувати розробленi
й апробованi нами параметри: темп спiлкуван-
ня, тональнiсть мовлення, спосiб контактуваIrня,
жестикуляцiя, MiMiKa, зоровий контакт, поста-
ва, положення голови, рухливiсть, сила голосу,
BpIcoTa голосу, дiапазон голосу, логiчне наголо-
шення, орфоепiчна правильнiсть, тембр, чiткiсть
артикуляцii (вимови), KepoBaHicTb дr{хаfiня, вид
спiлкування, атмосфера спiлкування, мотивацiя
учнiв, змiст матерiалу, привернеЕня уваги учнiв,
емоцiйний комфорт, активiзацiя мI4слення учнiв,
iнформацiltний дiалог, поясЕеЕня матерiалу, уза-
гальнювальне слово, оцiнювальне висловлення,
рефлексiя власноi МР.Щ тощо,

З метою апробацii вивначених Еами параме-
TpiB та ixнix критерiiв оцiнювання МР.Щ майбут-
Hix педагогiв нами було проаналiзовапо уроки
50 вчителiв початковоi школи м. Киева. Резуль-
тати виявилися такими:. t4|o учителiв початковоi
школи мають високий piBeHb МРД, 33% - достат-
BiЙl, 44|а середнiЙ, 9 - низькиЙ. ,Що речi, високиЙ
i достатнiй piBeHb сформованостi МРД був у вчи-
телiв початковоi школи, яKi мають досвiд педаIо-
гiчноi роботи бiльше 12 poKiB, середнiй - вiд 5 до
12 poKiB, а низький - д0 5 poKiB. Пiд час спiвбе-
сiди 100О/р учителiв початковоi школи стверджу-
вали про необхiднiсть мовленнсво-риторичного
кOмпоIIента в стратегii пiдIотовки педагога, який,
Еа iхню думку, сприятиме бiльш швидкому про-
фесiйному становленню та ефективнй МРД.

Вrrсновки. Пiдготовка вчителя початковоi
школи до МР[ мае стати стратегiею формування
конкурентоспромоfitного сучасного вiтчизняяого
педагога. Схарактеризованi в нашому дослИжеЕ-
Hi понлття (мовленЕево-риторичЕа дiяльнiсть
вчителя початковоi школи> i пмовленнево-ри-
торична компетеЕтнiсть> вимагають цодальшого
науковоIо аналiзу. Пiдготовка вчrrтеля почат-
KoBoi школи до МР.Щ здiйснюватиметься ефек-
тивно за умови чiтко спланованоi системи, яка
включатиме певнi загальнодидактичнi i слеци*
фiчнi принципи вавчаЕня, дидактичнi умови, iH-
новацiйнi органiзацiйнi форми i методи навчання,
дiагностуваuня, персонiфiкацiю, iшIовацiйнiсть,
контекстуальне включеЕня.

Перспективним напрямом подальших до-
слiджень вважаемо аЕалiз типових труднощiв
у МРД майбутнього вчителя початковоi школи.
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РЕЧЕВАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ПЕДАГОГА
в контЕкстЕ построЕниfl новых оБрАзовАтЕлъных стрАтЕгии
подготовки учитЕл,fl нАчАлъноl,r школы
Аннотация
В статье освещеЕа проблема подтотовки )aчителя начальной школы к речевоfl риторической деятель-
ноети, Раскрыто содержа*пrе понятий (речевая риторI,Iческая деятельЕостъ)), <речевая риторическая
коМпетентностьо.ОсУЩествленосравнительНУюхарактер',rстикУобщеУставовлекrойречииречевой
риторической деяте.iьности будуйего учителя. Выделекы осЕовI]ые оеобе,таоСТи подготовки учителя
начальной школы к речевой риторической деятельности: персоrтл,rфихаrрrю, }tЕЕIовацио!{ность, контек-

стуальное u*rr-"u*b; 
"rr"цrфr.r""кие 

пригlцrlпы, уеловия, методы и Ериемы. Огrределены параметры

диагностики речевой рrrорr"""*ой деятЪльноети будущето учителя яача,гьяоit fiIкольl

ключевые слова: стратегия, подготовка, учитель начальной школы, речевая р}fтоtr}ическая деятель-
ноеть, речевая риториtrеская компетентЕость,

Bondarenko H.L.
Borys Grinchenko Kyiv UniveT,sity

TEACHER,S SPEECH-RHETOBICAL ACTIVITY
IN ТНЕ CONTEXT ОF ТНЕ DEVELOPMENT ОF
ОF ТНЕ PBEPABATION ОF FUTUBE PRIMARY

NEW EDUCATIOKAL STBATEGIES
SCHOOI ТЕАСНЕВ

Summary
The article deals with the problem of the preparation of рrimаr5r sсhооl teacher_ fоr speech*rhetorical

activity. The eontent of concepts .sреесЙ-rйеtоriсаl actiйty", "speech-rbetoriвl competence) are

revealed. The comparative сhаrаЪtеristiсs of the eonventional speeeh апа t!е _sееаЪ-rhеtоriсаl activity
of the future teacher are carried out. The main features of thе preparatiolr of the Ф*rу sсhооl teach_er

io* ,p"u"b-rhetorical u"li"ity are singled out: personaiizatioц-inвolBtion- eorrtextual inclusion; speeific

pil.r"ipt"*, conditions, metho&s and tеЙпiq*.s Th" parameters of dbgшtics of sреесh-rhеtоriсаI activity
bt tb" t*rt.rre teacher of рrimаrу school are determined,
Кеуwоrds: strategy, preparation, рrimаrу School tеасhеr, sреесh-rhеtrгiсаl activiý, speech-rhetorical
competence.
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