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Бондаренко Геннадій Леонідович 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

КОМУНІКАТИВНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

МОВЛЕННЄВО-РИТОРИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мета курсу «Педагогічна риторика», який викладається в 

Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка, – 

розвиток мовленнєво-риторичної особистості майбутнього вчителя 

початкової школи, яка усвідомлено володіє засобами педагогічної 

комунікації з метою ефективного управління пізнавальною діяльністю 

молодших школярів, їхнім особистісним зростанням, а також професійного 

спілкування з членами педагогічного співтовариства, батьками, 

громадськістю та репрезентації професійних цінностей у публічному 

мовленні. 

Основними завданнями курсу «Педагогічна риторика» нами визначено 

такі: оволодіння риторичними знаннями про правила і норми спілкування в 

різних сферах мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи; 

оволодіння мовленнєво-риторичними вміннями вчителя початкової школи з 

метою риторизації навчально-виховного процесу в початковій школі; 

усвідомлення специфіки мовленнєво-риторичної діяльності, особливостей 

комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для професійної сфери 

вчителя початкової школи; оволодіння досвідом підготовки та аналізу 

професійно значущих текстів мовленнєвого і риторичного жанрів; розвиток 

мовленнєво-риторичної особистості, яка вміє застосовувати отримані знання та 

сформовані вміння в нових умовах прояву тієї чи іншої комунікативної 

ситуації, здатної шукати і знаходити власне рішення різноманітних 

професійних завдань. 

Під поняттям «мовленнєво-риторична діяльність учителя початкової 

школи» (МРД) ми розуміємо активність, цілеспрямованість, умотивованість 



процесу створення, виголошення та реконструкції  тексту (мовленнєвого і 

риторичного жанрів), який реалізується засобами мови усно в конкретній 

аудиторії (учнівській, педагогічній, батьківській тощо) або письмово, з 

метою здійснення якісного, ефективного, гармонійного педагогічного впливу 

на адресата (адресатів) у ході спілкування, задоволення пізнавальних потреб, 

а також рефлексії власної мовленнєво-риторичної діяльності [3, с. 314].  

Підготовку майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-

риторичної діяльності ми вибудовуємо як модель процесу спілкування. У 

зв’язку з цим  ми організовуємо навчання студентів у такий спосіб, щоб за 

своїми основними параметрами (формами, методами) воно відтворювало 

реальний процес мовленнєво-риторичної взаємодії педагога і забезпечувало 

умотивоване творче застосування завдань, що сприяють формуванню 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до ефективної 

мовленнєво-риторичної діяльності. Як показав власний досвід викладання 

курсу «Педагогічна риторика», ефективним засобом формування готовності 

до ефективної мовленнєво-риторичної діяльності учителя є  комунікативні 

завдання. Наведемо приклади таких комунікативних завдань. 

1. Прочитайте фрагмент інформаційної промови, мета якої – пояснити 

учням чим відрізняються поняття «слово» і «речення». Які мовленнєво-

риторичні прийоми застосувала студентка? Чи вдало підібрані ці прийоми? 

Чи допоможуть вони зрозуміти сутність цих двох лінгвістичних понять? 

Чому? 

Діти, чи збирали ви колись розсипані намистинки? Ви брали нитку і 

нанизували на неї намистинки одну за іншою. Подивіться: в руці у мене 

перлинка. Вона красива, блискуча, але одну перлинку не можна десь 

застосувати. А якщо таких перлинок багато, то з них можна зробити намисто, 

якщо підібрати потрібні за розміром намистинки. З подібним явищем ми 

зустрічаємося і в українській мові. Одне слово саме по собі не висловлює 

якусь думку, не повідомляє інформацію. Але якщо декілька слів об’єднати за 

змістом, то вийде речення. Речення складається з кількох слів, які пов’язані 

за змістом [4, с. 40]. 



2. Поясніть, з якою метою вчитель початкової школи на уроці постійно 

застосовує фрази («Послухайте, будь ласка…», «Прошу звернути на це 

увагу…»; «Я ще раз звертаю вашу увагу на ...»), паузи, голосові прийоми, 

несподіванки, займенники І та ІІ особи («Я спробую вас переконати в тому, 

що...», «Вам відомо, що...», «Звісно вас цікавить…», «Я не можу не 

поділитися з вами своїми враженнями, міркуваннями»), дієслова у формі І та 

ІІ особи наказового способу («Поміркуємо!», «Спробуємо розібратися!», 

«Виправляйте, якщо я помилилася!», «З’ясуємо…», «Уважно послухайте!..»,  

«Думаймо!..»). Обґрунтуйте свою відповідь. 

3. Проаналізуйте подані нижче групи метатекстових елементів. 

Визначте, з якою метою вони застосовуються в пояснювальній промові 

вчителя початкової школи. 

Подамо визначення; сформулюємо визначення; наведемо приклад; є 

таке правило; складемо схему; порівняємо; згрупуємо; зіставимо. 

Так; здається; точніше; як уявляється; безперечно; без сумніву. 

Це важливо (необхідно); найголовніше; підкреслимо (відзначимо) це 

особливо; найголовніший крок. 

По-перше; по-друге; по-третє; нарешті;  і на останок; треба вказати три 

ознаки; поділяється на дві групи. 

Цікаво; дивовижно; невже не здогадалися; чому так відбувається? [4, 

с. 52]. 

4. Прочитайте фрагмент інформаційної промови із застосуванням 

методу бесіди, мета якої – вивчення теми «Займенник як частина мови». Які 

мовленнєво-риторичні прийоми застосував учитель? Чи вдало підібрані ці 

прийоми? Чи допоможуть вони зрозуміти сутність поняття «займенник»? 

Чому? 

– Прочитайте речення. Вона дуже гарно малює. Про кого в ньому 

йдеться? Чому не можна точно сказати про кого говориться? Які слова можна 

підставити замість вона?(Мама, бабуся, сестричка, школярка, учителька). На 

яке питання відповідає слово вона? (Хто?) А чи можна віднести це слово до 

іменників? Чому не можна? (Слово вона не називає ні предмет, ні особу). 



Отже, слово вона не називає ні особу, ні предмет, хоча і відповідає на 

питання хто? що? Замість якої частини мови ми вживали слово вона? 

(Замість іменника). Таким чином, слово вона відноситься до займенників... 

[2, с. 135]. 

5. Прочитайте текст В. Сухомлинського щодо застосування методу 

осуду. Які мовленнєво-риторичні прийоми застосував педагог? Чи вдало 

підібрані ці прийоми? Обґрунтуйте відповідь. 

Навесні клас закладав Сад Матері. Дев’ять хлопців (усі хлопці класу) 

мали виконати нелегку, але почесну працю: піти в ліс, накопати саджанців 

липи для посадки в урочистий день. Я відчув, що Андрій К. зараз скаже: «А я 

не піду, не хочу». І я поспішив сказати те, що приголомшило підлітка: «Ця 

праця настільки почесна, що довірити її можна не кожному. Тим, для кого 

немає нічого святого, ми не можемо довірити найтоншого, найніжнішого – 

життя дерева, яке висаджується напам’ять про матір. Ви добре розумієте, про 

кого іде мова, і, гадаю, погодитесь зі мною». Погляди всіх учнів звернулися 

до Андрія. В очах товаришів він відчув осуд. Усі ще добре пам’ятали, як 

кілька днів тому підліток глибоко образив святе ім’я – мати. Андрій 

спробував напустити на себе байдужість, але це йому не вдалося. Сказане 

мною якось вибило його з колії [1, с.232]. 
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